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االفتتاحية

مجلة الفالحة البيولوجية

كفانا تدميرا للتربة

متثل األراضي الصاحلة للزراعة على املستوى العاملي 3, 2 بليون هكتار يستخدم حاليا نصفها فقط. وتعترب اليابان أشد الدول افتقارا 
هلذه األراضي والواليات املتحدة األمريكية وروسيا أكثر الدول غىن هبا. وفقا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فإّن حوايل الثلث 
من األراضي تدهورت بس�بب التعرية، والضغط املتواصل على املواد العضوية يف التربة ونضوب العناصر املغذية، والتلوث وغريها من 
العمليات النامجة عن املمارسات غري املستدامة إلدارة هذه األراضي. يف املقابل وأمام تزايد احلاجيات الغذائية لسكان العامل وحمدودية 
األراضي الفالحية وقع التوجه حنو التكثيف الزراعي واالستعمال املفرط لألمسدة واملواد الكيميائية املصنعة مما أدى إىل بروز إخالالت 

يف التوازنات الطبيعية وإعاقات خمتلفة سامهت يف تفقري وخسارة كبرية للتربة مما جعلها جمرد دعامة غري قادرة على اإلنتاج. 

أمام هذا التهديد املتنامي هلذا املورد الطبيعي اهلام أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 2015 السنة الدولية للتربة. 
يف هذا الس�ياق حّذر االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية أّن عدم البدء قي محاية التربة، سيؤدي إىل استحالة إطعام سكان العامل 
املتزايدين وعدم القدرة على احلفاظ على معدالت ارتفاع حرارة األرض إىل أقل من 2 درجة وكذلك وقف فقدان التنوع البيولوجي. 

هذا واعتبارا ألمهية التربة يف حتقيق اإلزدهار اإلقتصادي واإلجتماعي على املدى الطويل البد من ترمجة التحديات والتطلعات املستقبلية 
إىل سياسات وختطيط واستثمارات تعمل على إحداث نقلة نوعية تساهم يف مزيد املحافظة على التربة واستدامة زراعتها. كما أصبحت 
احلاج�ة ملحة أكثر من أي وقت مضى الس�تدامة الزراعة بدال من زيادة اإلنتاج عن طري�ق إتباع أنظمة زراعية رفيقة بالبيئة، دائمة 

وتساهم يف استعادة خصوبة التربة وصحتها.

يف ه�ذا اإلطار ال بد من االعتراف بالدور الريادي للفالحة البيولوجية يف جمال محاية التربة وحتس�ن خصوبتها  من خالل ارتكازها 
على اس�تعمال الكمبوست واألمسدة اخلضراء مما يساهم يف زيادة املادة العضوية للتربة وحيفز الكائنات احلية هبا لتوفري العناصر املغذية 
للنباتات اليت تصبح أكثر مقاومة لألمراض باإلضافة إىل محاية التربة من االجنراف والترفيع من طاقة اس�تيعاهبا للمياه  مما يس�اعد على 

التكيف أكثر مع تغري املناخ  واملحافظة على التنوع البيولوجي.

ولذلك ندعو مجيع اجلهات املاحنة والناش�طة يف جمال التنمية املس�تدامة مثل منظمة األغذية والزراع�ة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
والصندوق الدويل للتنمية الفالحية ومرفق البيئة العاملية والبنك الدويل وصندوق املناخ األخضر للتشجيع على مزيد االخنراط يف منظومة 
الفالحة البيولوجية وتطوير الربامج اليت ترتكز على أفضل املمارسات الزراعية وعلى  مزيد التوعية حىت تكون التربة خصبة وديناميكية 

ومنتجة لألجيال القادمة. 
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◆ 2 دورات تكوينية حول إنتاج الكمبوست

تضم�ن البرنامج العديد من المداخ�الت تطرقت إلى محاور 
مختلفة :

- التصرف في المواد العضوية،

- مبادئ و واقع الفالحة البيولوجية،

- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،

- تثمين إس�تعمال س�ائل الكمبوس�ت في مكافحة أمراض 
النباتات،

- نتائج إستعمال الكمبوست في قطاع الخضروات،

- نتائج إستعمال الكمبوست في قطاع األشجار المثمرة.

في إط�ار برنامج التكوين لس�نة 2015، نّظم المركز الفني 
للفالح�ة البيولوجية خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 
2015 بالتعاون مع عّدة هي�اكل فالحية 13 دورة تكوينية. 

وقد واكبها حوالي 273 متكون.

يف إطار وضع ومتابعة الربنامج الوطين لتعميم عمليات التسميد 
الفردي لنفايات املطبخ واحلديقة باألحياء الس�كنية واملنشآت 
التربوي�ة ووضع حمطات لتس�ميد النفاي�ات العضوية البلدية 
بالش�راكة مع البلديات واجلمعيات البيئي�ة، نّظم املركز الفين 
للفالحة البيولوجية بالتعاون م�ع الوكالة الوطنية للتصرف يف 
النفايات دورت�ن تكوينيتن حول التس�ميد العضوي األوىل 
يومي 17 و18 فيفري 2015 والثانية يومي 28 و29 أفريل 
2015 بمقر المركز بشط مريم وذلك لفائدة إطارات الوكالة 

والجمعيات البيئية والبلديات المنخرطة في البرنامج.

تضمن برنامج هاتين الدورتين التكوينيتين :

- مبادئ وواقع الفالحة البيولوجية،
- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،

- تثمين إستعمال الكمبوست.

تخّلل�ت هذه ال�دورة التكوينية حصتي�ن تطبيقيتين بمحطة 
الكمبوستاج التابعة للمركز الفني للفالحة البيولوجية حيث تّم 
خالل الحصة التطبيقية األولى تركيز حاوية إلنتاج الكمبوست 
الفردي لنفايات المطبخ وحديقة المنزل وخالل الحصة التطبيقية 
تّم تركيز كوم من الكمبوست بإستعمال المواد العضوية )غبار 
األغنام، أعواد تقليم األشجار، مخلفات الخضروات والعشب( 

المتوفرة في ضيعة المركز.

◆ دورة تكوينيـة حول إنتاج الكمبوسـت فـي الفالحة 
البيولوجية

في إطار برنامج التكوين واإلرشاد لسنة 2015، نّظم المركز 
الفني للفالحة البيولوجية لفائدة مجموعة من الباعثين الراغبين 
في بعث مشاريع إلنتاج الكمبوست دورة تكوينية حول إنتاج  
الكمبوس�ت في الفالحة البيولوجي�ة وذلك يومي 25 و26 

فيفري 2015 بمقر المركز بشط مريم.

تخّللت هذه الدورة التكوينية حصة تطبيقية بمحطة الكمبوستاج 
التابعة للمرك�ز الفني للفالحة البيولوجية حيث تّم تركيز كوم 
من الكمبوست بإستعمال المواد العضوية )غبار األغنام، أعواد 
تقليم األش�جار ومخلفات الخض�روات( المتوفرة في ضيعة 

المركز.



أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

4 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 19

- النباتات العاسلة البيولوجية،

تضمن برنامج اليوم التكويني 5 مداخالت :
- إنتاج العسل حسب النمط البيولوجي،

- المقاومة البيولوجية ألمراض النحل،
- تأثير مناخ خلية النحل على اإلنتاجية والتفريخ،

- التجربة التونسية في إنتاج العسل البيولوجي.

◆ يوم تكويني حول تقنيات إنتاج العسـل حسـب النمط 
البيولوجي

يف نطاق برنامج التكوين لس�نة 2015، نّظ�م املركز الفين 
للفالح�ة البيولوجية يوم تكويين حول »تقنيات إنتاج العس�ل 
حس�ب النمط البيولوجي« لفائدة أعض�اء الخاليا الجهوية 
للفالح�ة البيولوجية )المندوبيات الجهوي�ة للتنمية الفالحية، 
مراكز التكوين المهني الفالحي، اإلتحادات الجهوية للفالحة 
والصي�د البحري( ومختلف الهي�اكل الفالحية وذلك يوم 2  

أفريل 2015 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم.

◆ دورات وأّيام تكوينية حول قطاع الفالحة البيولوجية

يف إطار إتفاقية التعاون املربمة بن املركز الفين للفالحة البيولوجية 
واملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بس�ليانة والصندوق العاملي 
للبيئة ومش�روع التنمية الفالحية املندجمة بوالية س�ليانة الذي 
يهدف إىل النهوض بقطاع الفالحة البيولوجية يف إطار برنامج 

نّظ�م المركز دورة تكوينية حول الفالح�ة البيولوجية لفائدة 
إط�ارات املندوبية وذلك يومي 23 و24 أفريل 2015 مبدينة 

سوسة.

التصرف املس�تدام يف التربة بالوالية، نّظم املركز بالتعاون مع 
املندوبي�ة دورة تكوينية حول الفالح�ة البيولوجية لفائدة فني 
المندوبي�ة و8 أيام تكوينية لفائدة فالحي والية س�ليانة وذلك 

خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2015.

• دورة تكوينية لفائدة الفنيني :

تضم�ن برنامج هذه الدورة مداخالتين تمحورت األولى حول  
المقاييس والقوانين في الفالحة البيولوجية والثانية حول المراقبة 

والتصديق في الفالحة البيولوجية.

• أيام تكوينية لفائدة الفالحني :

- يوم تكويني حول أسس ومبادئ وتقنيات الفالحة البيولوجية  
لفائدة فالحي سيدي عامر،

- يوم تكويني حول أسس ومبادئ وتقنيات الفالحة البيولوجية  
لفائدة فالحي سيدي حمادة،

نّظم املركز بالتعاون م�ع املندوبية 8 أّيام تكوينية حول خمتلف 
التقنيات يف الفالحة البيولوجية لفائدة فالحي والية سليانة وذلك 

خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2015.
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- يوم تكويني حول إنتاج وتثمين النباتات الطبية والعطرية في 
الفالحة البيولوجية لفائدة فالحي كسرى ومكثر،

- يوم تكوين�ي حول المراقبة والتصديق والقوانين في الفالحة 
البيولوجية لفائدة فالحي سيدي حمادة،

- ي�وم تكويني حول تقنيات إنتاج الكمبوس�ت في الفالحة 
البيولوجية لفائدة فالحي كسرى ومكثر وبرقو،

- ي�وم تكويني حول تقنيات إنتاج الكمبوس�ت في الفالحة 
البيولوجية لفائدة فالحي سيدي عامر وسيدي حمادة،

- يوم تكويني حول إنتاج وتثمين النباتات الطبية والعطرية في 
الفالحة البيولوجية لفائدة فالحي برقو،

- يوم تكوين�ي حول المراقبة والتصديق والقوانين في الفالحة 
البيولوجية لفائدة فالحي سيدي عامر،

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

التجارب في محطة المركز

في إطار القيام بالبحوث التطبيقية وتثمين نتائج البحوث خالل 
الموس�م الفالحي 2015/2014، تواصلت متابعة مختلف 
التجارب المتعلقة بالتسميد والحماية وتأقلم األصناف وإنتاج 
البذور وإنتاج الكمبوست والنواحي اإلقتصادية وجودة المنتوج 
والعطرية الطبية  النباتات  )الخضروات،  الزراعات  لمختلف 

واألش�جار المثمرة( التي تّم تركيزها بمحطة التجارب التابعة 
للمركز الفني للفالحة البيولوجية بشط مريم.

تجارب ميدانية

واصل المركز الفني للفالحة البيولوجية، خالل الموسم الفالحي 
2015/2014، متابعة التجارب الميدانية المرّكزة بالضيعات 
النموذجية في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المركز والفالحين 

من جهة وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة أخرى.

االتصال والتبليغ

ملتقيات

نظم المرك�ز الفني للفالحة البيولوجية وس�اهم في تنظي�م 
وتنش�يط 21 ملتقى حول الفالح�ة البيولوجية )ندوات، أيام 
إعالمية، ورشات عمل، ...( على الصعيد الوطني بالتنسيق مع 

مختلف الهياكل :

- يوم إعالمي حول »تقنيات إنتاج المستس�مد البيولوجي« 
وذلك يوم 16 جانفي 2015 بضيعة بيولوجية بمعتمدية منزل 

بورقيبة من والية بنزرت.

- إجتماع حول تفعيل إتفاقية العمل بين البنك الوطني للجينات 
والمعهد العالي للعلوم الفالحية بش�ط مري�م والمركز الفني 
للفالح�ة البيولوجية في إطار المحافظ�ة على الموارد الجينية 
المحلية للنباتات الطبية والعطرية من نوع »النعناع« وذلك يوم 

20 جانفي 2015 بمقر البنك الوطني للجينات.

- حص�ة نظرية وتطبيقية حول »نثر المرجين في حقل الزيتون 
البيولوج�ي ومتابعة التحليل البيئي للحقل« في إطار أنش�طة 
المدرس�ة الحقلية ح�ول تقنيات إنتاج الزيت�ون وفق النمط 
البيولوجي بوالية المنس�تير وذلك ي�وم 21 جانفي 2015 

بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال.

- ي�وم إعالمي حول »زي�ت الزيتون البيولوج�ي والنباتات 
الطبية والعطرية« في إطار مش�روع »الفالحة الحضارية وشبه 
الحضارية« الممول من طرف االتح�اد األوروبي وذلك يوم 

29 جانفي 2015 بنزل روايال منصور بمدينة المهدية.
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- يوم إعالمي حول »أس�س ومبادئ الفالح�ة البيولوجية« 
وذلك يوم 03 فيفري 2015 بمق�ر مجمع التنمية الفالحي 

األمل بجرادو الزريبة من والية زغوان.

- يوم إعالمي حول »أس�س ومبادئ الفالح�ة البيولوجية« 
وذلك يوم 10 فيفري 2015 بمقر المجمع النس�ائي بوادي 

الصبايحية بوالية زغوان.
-  حصة نظرية وتطبيقية حول »تقليم الزيتون البيولوجي« في 
إطار أنشطة المدرسة الحقلية حول تقنيات إنتاج الزيتون وفق 
النمط البيولوجي بوالية المنستير وذلك يوم 11 فيفري 2015 

بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال.

- يوم إعالم�ي حول »تثمين مادة الكمبوس�ت في الفالحة 
البيولوجية« وذلك يوم 12 فيفري 2015 بمقر مركز التكوين 

المهني الفالحي بأوزرة من والية بن عروس.

- ورش�ة عمل حول متابعة مشروع النهوض بقطاع الفالحة 
البيولوجية بوالية س�ليانة وذلك يوم 19 فيفري 2015 بمقر 

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بوالية سليانة.

- ن�دوة علمية حول »تقديم نتائج البح�ث العلمي المتعلقة 
بتحويل التين الشوكي البيولوجي« في إطار مشروع تعزيز نفاذ 
المنتجات الغذائية و المحلية لألسواق »PAMPAT« وذلك 

يوم 26 فيفري 2015 بنزل القصبة بوالية القيروان.

- ي�وم إعالمي حول »أس�س وتقنيات اإلنت�اج وفق النمط 
البيولوجي« وذلك يوم 10 مارس 2015 بمقر خلية اإلرشاد 

الفالحي بصواف من والية زغوان.

- يوم إعالمي ح�ول »التعريف بمنظومة الفالحة البيولوجية« 
لفائدة مجموعة م�ن الفنيين والفالحين وذلك يوم 12 مارس 
2015 بمقر المركز القطاع للتكوين المهني الفالحي ببوغرارة 

من والية صفاقس.  
- الملتقى الثالث للفالحة البيولوجية و التنمية المستدامة وذلك 
يوم 19 م�ارس 2015 بضيعة مجمع جواهر الواحة للفالحة 

البيولوجية بنويل من والية قبلي.

- ندوة جهوية حول »معالج�ة وتثمين النفايات للتقليص من 
البصمة اإليكولوجية في المناط�ق الحضرية« وذلك يوم 23 
مارس 2015 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بش�ط مريم من 

والية سوسة.
- جلس�ة عمل حول متابعة عمليات التدقيق لهياكل المراقبة 
والتصديق في الفالحة البيولوجية وذلك يوم 24 مارس 2015 

بمقر اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية.
- ورشة عمل حول »تثمين النفايات العضوية إلنتاج المستسمد« 
ف�ي إطار فعاليات المنتدى اإلجتماعي العالمي وذلك يوم 25 

مارس 2015 بمقر المركب الجامعي بالمنار بتونس.

- ورشة عمل حول »إستراتيجية تنمية منظومة التمور البيولوجية 
بتونس« وذلك يوم�ي 07 و 08 أفريل 2015 بنزل المرادي 

بدوز من والية قبلي.

- ورش�ة عمل حول »إس�تراتيجية تنمية قطاع زيت الزيتون 
البيولوجي بتونس« وذلك يومي 14 و 15 أفريل 2015 بنزل 

نور بالص من والية المهدية.

- إجتماع فني لتركيز تجربة ميدانية حول »تغذية أرانب األمهات 
وفق النمط البيولوجي« وذلك يوم 23 أفريل 2015 بمقر مركز 

- إجتماع حول »استشارة خاصة بجدوى تنظيم دورات تكوين 
تخصص« في إطار التعاون التونسي السويسري وذلك يوم 21 
أفريل 2015 بمقر المركز الفني للفالحة البيولوجية بشط مريم.
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- حصة تنشيطية حول »التعريف بأهّم اآلفات واألمراض التي 
تصيب الزياتين« في إطار أنشطة المدرسة الحقلية حول تقنيات 
إنتاج الزيتون وفق النمط البيولوجي بوالية المنستير وذلك يوم 

30 أفريل 2015 بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال.

- جلس�ة عمل تنظيمية حول كيفية التعاون بين المركز الفني 
 »ECOCERT« للفالحة البيولوجية ومكتب المراقبة والتصديق
للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية وذلك يوم 29 أفريل 2015 

بمقر المركز الفني للفالحة البيولوجية بشط مريم. 

زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

في إطار التعريف بأنشطة المركز و بمبادئ و تقنيات الفالحة 
البيولوجية، تّم استقبال وتأطير العديد من الزائرين بمقر المركز 
ومحطة التجارب التابعة له وقد بل�غ العدد الجملي للزيارات 
المنظمة إلى مقر ومحطة التجارب 24 زيارة وشملت حوالي 
601 زائر م�ن مختلف الفئات فنيين، مهندس�ين، فالحين، 

أساتذة، باحثين، طلبة، تالميذ وخبراء أجانب. 

إتصاالت

• جمموعة من أعضاء مجعية القريوان لإلعتماد على الذات وذلك 
يوم 12 فيفري 2015.

• جمموعة من فالحي منطقة بئر علي من معتمدية احلنش�ة من 
والية صفاقس بالتنس�يق مع مجعية العجمي التومي وذلك يوم 

13 فيفري 2015.

• جمموعة من تالميذ السنة السادسة باملدرسة اإلبتدائية طنطانة 
بشط مرمي وذلك يوم 16 فيفري 2015.

- ورش�ة عمل حول متابعة مش�روع النهوض بقطاع الفالحة 
البيولوجية بوالية سليانة وذلك يوم 24 أفريل  2015 بسوسة.

التكوين المهني الفالحي بالسواسي من والية المهدية.

- إجتماع حول »استشارة خاصة بجدوى تنظيم دورات تكوين 
تخصص« في إطار التعاون التونس�ي السويسري وذلك يوم 29 

أفريل 2015 بمقر المركز الفني للفالحة البيولوجية بشط مريم.

• مجموع�ة من طلبة الس�نة الثانية مهندس بالمدرس�ة العليا 
للفالحة بالمقرن وذلك يوم 05 جانفي 2015.

• جمموعة من طلبة السنة الثالثة مهندس باملدرسة العليا للفالحة 
باملقرن وذلك يوم 07 جانفي 2015.

• جمموعة من تالميذ الس�نوات الثامنة من املدرس�ة اإلعدادية 
بسهلول بالتنسيق مع مجعية الفل للبيئة حبمام سوسة وذلك يوم 

23 جانفي 2015.

• جمموعة من فنيي املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بسوس�ة 
وذلك يوم 12 فيفري 2015.

• مجموعة من تالميذ مؤسس�ة بوعبدل�ي الخاصة المختلطة 
وذلك يوم 30 جانفي 2015.

• جمموعة من متربصي املركز القطاعي للتكوين املهين الفالحي يف 
اآللية الفالحية جبوقار-الفحص وذلك يوم 17 فيفري 2015.

•  جمموعة من اإلطارات التابع�ة للوكالة الوطنية للتصرف يف 
النفايات واجلمعيات البيئي�ة والبلديات وذلك يوم 18 فيفري 

.2015
• مجموعة م�ن الباعثين الراغبين في بعث مش�اريع إلنتاج 

الكمبوست وذلك يوم 26 فيفري 2015. 
• مجموعتين من طلبة المدرسة الخاصة للتقنيات بسوسة وذلك 

يومي 20 و27 فيفري 2015. 
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• مجموعة من طلبة الس�نة الثانية إجازة تطبيقية في البستنة من 
المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم وذلك يوم 03 مارس 

.2015
• مجموعة من الفالحين من كس�رى وبرق�و ومكثر ضمن 
مشروع التنمية الفالحية المندمجة بوالية سليانة وذلك يوم 17 

مارس 2015.

• مجموعة من الباحثين من تونس ومصر وذلك يوم 18 مارس 
.2015

• مجموعة من األطفال أعضاء جمعية أطفال علماء وذلك يوم 
27 مارس 2015. 

• مجموعتين من تالميذ ش�عبة العلوم التجريبية بمعهد جمال 
وذلك يومي 03 و10 أفريل 2015. 

• مجموعتين من طلبة السنة الثانية شعبة إنتاج حيواني وأعالف 
بالمدرس�ة العليا للفالحة بماطر وذلك يومي 08 و15 أفريل 

.2015
• مجموعة من الفالحين من سيدي عامر وسيدي حمادة ضمن 
مشروع التنمية الفالحية المندمجة بوالية سليانة وذلك يوم 15 

أفريل 2015.

• مجموعة م�ن اإلطارات التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في 
النفايات والجمعيات البيئي�ة والبلديات وذلك يوم 29 أفريل 

.2015

• مجموعة من طلبة الس�نة الثانية مهندس في إختصاص إنتاج 
حيواني بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم و ذلك يوم 

22 أفريل 2015.

في إطار برنامج العم�ل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
ف�ي قطاع الفالحة البيولوجية، تّم تنظيم 20 زيارة ميدانية إلى 
الضيعات البيولوجية بمختلف الجهات وذلك لمتابعة مش�اغل 
واهتمامات المنتجين والتأكيد على المراقبة المستمرة والمداواة 
عند الحاجة بالمواد المسموح باستعمالها في الفالحة البيولوجية

الزيارات الميدانية 

والمروجة في البالد التونس�ية مع تقديم بعض المس�تجدات 
والنشريات حول قطاع الفالحة البيولوجية : 

- الضيعة البيولوجية للس�يد عبد الجليل الحمروني بمعتمدية 
ش�ربان من والية المهدية لمتابعة تجربة حول تس�ميد اللوز 

البيولوجي : 3 زيارات.

- ضيعة التجارب في الفالحة البيولوجية بالمدرسة العليا للفالحة 
بالكاف لتقييم التجارب حول زراع�ة الخضروات البيولوجية 
المنجزة خالل موسم 2014 وتحديد برنامج األنشطة للموسم 
الفالح�ي 2015 في إطار إتفاقية تع�اون إطارية بين المركز 
الفني للفالح�ة البيولوجية والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

بالكاف والمدرسة العليا للفالحة بالكاف : 5 زيارات.

- الضيعة البيولوجية للسيدة حد الزين بالطيب بمعتمدية قفصة 
الش�مالية من والية قفصة لمتابعة تجربة حول تسميد الخوخ 

البيولوجي : زيارتان.

- الضيعة البيولوجية لش�ركة ياسمين للفالحة بوادي الخضراء 
من والية زغوان في إطار معاينة فنية لغاية إمكانية تركيز تجربة 
ميدانية حول إنتاج بذور بطاطا بيولوجية بالتنس�يق مع المركز 

الفني للبطاطا والقنارية : زيارة.
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- الضيع�ة البيولوجية بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال 
لمتابعة تجربة حول تسميد الفستق البيولوجي : زيارة.

- ضيعة التجارب في الفالحة البيولوجية بمركز الدعم للمندوبية 
الجهوية للتنمية الفالحية بالمنستير لتقييم التجارب حول زراعة 
الخضروات البيولوجية المنجزة خالل موسم 2014/2013 
ومتابعة برنامج األنشطة للموسم الفالحي 2015/2014 من 

حيث النواحي الفنية واإلقتصادية : زيارة.

- معصرة الزيتون البيولوجي بن حسين بمعتمدية السواسي من 
والية المهدية في إطار تدقيق ميداني لهيكل المراقبة والتصديق 
»CCPB« من طرف لجنة التدقيق والمراقبة لهياكل المراقبة 

والتصديق في قطاع الفالحة البيولوجية :  زيارة.

- الضيع�ة البيولوجية لش�ركة التغذية المتوس�طية بمنطقة 
أودنة من والية ب�ن عروس لغاية تحضي�ر التجربة الحقلّية 
ح�ول تثمين المواد العضوية إلنتاج المستس�مد البيولوجي 
وتقدي�م اإلحاطة الفني�ة حول تقنيات إنت�اج الخضروات 

البيولوجية : زيارتان.

- الضيعة الفالحية التابعة للمرك�ز الفالحي للتربية المختصة 
بمرناق من والية بن ع�روس للنظر في إمكانية تحويل الضيعة 
الفالحية إلى نم�ط الفالحة البيولوجية بالتنس�يق مع جمعية 
UTAIM والمندوبي�ة الجهوية للتنمية الفالحية ببن عروس: 

زيارة.

- الضيعة البيولوجية للسيد حبيب بلهوان بمعتمدية بني خالد 
من والي�ة نابل لتقديم اإلحاطة الفنية الالزمة من حيث التغذية 
والحماية الصحية وتطبيق كراس الش�روط ف�ي مجال تربية 

الدواجن حسب النمط البيولوجي : زيارة.

- مقر هي�كل المراقبة والتصديق »CCPB« في إطار عملية 
تدقيق ميداني من طرف لجنة التدقيق والمراقبة لهياكل المراقبة 

والتصديق في قطاع الفالحة البيولوجية : زيارة.

- الضيعة البيولوجية للسيد صالح بن التوهامي برهومي بمعتمدية 
فريانة من والية القصرين لمتابعة تجربة حول مكافحة حش�رة 

ثمار الفستق : زيارة.

 املنسقة : هانـم ڤريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

تظاهرات

◆ صالون الفالحة والميكنة والصناعات الغذائية

تمت المش�اركة في صالون الفالح�ة والميكنة والصناعات 
الغذائية من تنظيم نادي واح�ة العلوم والترفيه الذي انعقد يوم 
22 جانفي 2015 بمقر المدرسة العليا للفالحة بماطر وذلك 
بتخصيص جناح عرض مفتوح ش�مل معلقات فنية والتعريف 
بأنشطة المركز الفني وعرض عينات من المنتجات البيولوجية 

وبعض المدخالت البيولوجية.

◆ الصالون العالمي لمنتجات الفالحة البيولوجية والطبيعية

ساهم المركز في تنشيط الجناح التونسي في الصالون العالمي 
 »BioFach 2015« لمنتجات الفالحة البيولوجية والطبيعية
الذي انتظم بمدينة نيورنبارغ بألمانيا من 11 إلى 14 فيفري 
2015 حيث تّم التعريف بأنش�طة المركز وبقطاع الفالحة 

البيولوجية بتونس.

◆ مهرجان البرتقالة الذهبّية

ش�ارك المركز في الدورة األولى لمهرج�ان البرتقالة الذهبّية 
تحت شعار »خالدي ونروج لغلة بالدي« الذي تّم تنظيمه يوم 
األحد 22 مارس 2015 من طرف اإلتحاد التونسي للفالحة 
والصيد البحري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبلدية بني 
خالد وذلك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة بتخصيص 
جناح على مس�احة 9 م2 وتأثيثه بمعلقات فنية وتوزيع بعض 
النش�ريات  والمراجع الفنية حول الفالحة البيولوجية الصادرة 

عن المركز.
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متسح غراسات األشجار املثمرة البيولوجية بتونس سنة 2013 
حوايل 3000 هكتار.

تعد أشجار النوى من الغراس�ات اهلامة يف الفالحة البيولوجية 
يف تونس حيث متثل مساحتها ما يزيد عن 80 % من املساحة 
اجلملية لألشجار املثمرة البيولوجية. حتتّل غراسيت الفستق واللوز 

الصدارة من حيث املساحة تليهما غراسيت اخلوخ والعوينة.

احتياجات أشجار النوى من العناصر المغذّية 
األساسّية

حتتاج أش�جار النوى كغريها من الغراس�ات للعناصر املغذّية 
األساسّية اليت ختتلف كمّياهتا حس�ب نوع الشجرة، عمرها، 
مراحل منّوها، النمط املعتمد )املروي أو املطري(، اإلنتاج املنشود، 
نوعي�ة التربة إخل.. ويف هذا املجال يقّدم اجلدول رقم 1 ملخصا 

ملعّدل احتياجات أهّم أشجار النوى للعناصر املغذّية األساسّية.

ملزيد النهوض هبذا القطاع، خاصة على مس�توى التسميد، مّت 
إدراج ه�ذا املقال الذي يهدف إىل إبراز أهّم التقنيات والطرق 

املعتمدة يف تسميد أشجار النوى وفق النمط البيولوجي.

البوطاس
(K)

الفسفور
(P)

األزوط
(N)

العناصر املغذّية
األشجار

150-100 75-50 150-100 املشمش
150-125 35-20 300-250 اخلوخ
125-80 30-18 170-60 العوينة

45 8 50 اللوز
120 36 168 حب امللوك

جدول رقم 1: معدل إحتياجات بعض أشجار النوى 
المروية للعناصر المغذّية األساسّية )كغ/هك(

Bergamini, 1983 et 1999 cité par Mzali & al. 2002 : املصدر
Grassely et Duval, 1997 cité par Ben Mimoun., M. 2002 

مصادر العناصر المغذّية

لتلبية حاجيات األشجار من العناصر املغذية نعتمد على املخزون 
املتواجد يف التربة )مبا يف ذلك ما توّفره األمسدة اخلضراء إن وجدت(، 

مّث ما ميكن أن جيلبه الكمبوس�ت والغبار احليواين مّث كتكملة ما 
توّفره األمسدة التجارية املسموح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية 
س�واء كانت عن طريق الرش الورقي أو الري املوضعي. ويقّدم 

الرسم املوايل كيفية جلب العناصر املغذية للشجرة.

احتياجات الشجرة لعنصر ما

األمسدة التجارية و/أو
 سائل الكمبوست (3)

غبار حيواين 
التربة (1)و/أو كمبوست (2)

   

احتياجات الشـجرة = )1( + )2( + )3( و هبذا الرسم ميكن 
حتديد كميات الغبار احليواين و/أو الكمبوس�ت )2( واألمسدة 
التجارية و/أو سائل الكمبوست )3( الضرورية لتسميد أشجار 

النوى وفق النمط البيولوجي.
• التربة

إّن حتليل التربة عملية ضرورية قبل الشروع يف تسميد األشجار. 
حيث أّن نتائج التحاليل متّكننا من معرفة كمّيات العناصر املغذّية 
املتواجدة بالتربة وبالتايل حتديد الكمّيات املراد إضافتها من الغبار 

احليواين و/أو الكمبوست واألمسدة التجارية.
كم�ا أّن نتائج حتليل التربة تدلّنا عل�ى مدى غىن أو فقر التربة 
للماّدة العضوية وبالتايل توّجهنا إىل حتديد نسبيت الغبار احليواين 
احلي والكمبوس�ت اليت جيب إضافتهم�ا. فكّلما كانت التربة 
فقرية كّلما زادت نس�بة الكمبوس�ت املراد إضافتها إىل التربة 
مقارنة بالغبار احليواين والعكس ملّا تكون التربة غنية وذلك نظرا 
 )Humus( للكميات املرتفعة اليت حيتويها الكمبوست من الدبال
الضروري لتحسن تركيبة التربة وللكميات املرتفعة اليت حيتويها 

الغبار احليواين احلي من العناصر املغذّية.
ه�ذا ويقّدم اجلدول رقم 2 قراءة حول نس�ب املاّدة العضوية 

بالتربة حسب تركيبتها.
وجتدر اإلش�ارة أّن معظم األراضي التونسية وخاصة يف الوسط 

واجلنوب حتتوي على نسبة ماّدة عضوية أقل من 1 %.
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• الكمبوست و/أو الغبار الحيواني

بناء على نتائج حتليل التربة من ناحية واحتياجات الش�جرة من 
العناص�ر املغذية من ناحية ثانية والقدرة الش�رائية للفالح من 
ناحية ثالثة ميكن اس�تعمال الكمبوست والغبار احليواين بنسب 

وكمّيات حمّددة لتسميد أشجار النوى وفق النمط البيولوجي.

)Texture du sol( جدول رقم 2 : تصنيف نسبة الماّدة العضوية بالتربة حسب تركيبتها

نسبة املاّدة العضوية (%)
مرتفعة جّدامرتفعةعاديةضعيفةضعيفة جّدا

التربة
<1.512.00-1.012.00-1.50 0.6-1.0>0.6رملّية

<2.012.51-1.512.50-2.00  1.0-1.5>1.0متوّسطة
<2.513.00-2.013.00-1.252.50-2.00>1.25طينّية

)CEDRAT – TUNISIE: املصدر(

بالنسبة للكمبوس�ت جيب أن يكون قد مّت حتضريه على النمط 
البيولوجي. و ميكن يف هذا املجال استغالل فواضل زبرية األشجار 
مع الغبار احليواين، مثال، لتحضري كمبوس�ت يتّم اس�تعماله 
لتسميد األشجار. ويف هذا السياق، يقّدم اجلدول رقم 3 كميات 

فواضل الزبرية لبعض أشجار النوى.
جدول رقم 3: معّدل مخّلفات الزبيرة لبعض األشجار 
المثمرة ذات النوى )طن من الماّدة الجافة/هك/السنة(

املشمشالعوينةاخلوخاللوزأنواع  األشجار

3-2.55-25-34-5خمّلفات الزبرية 

)Mustin M., 1987 : املصدر(

نستنتج من خالل اجلدول رقم 3 أّنه إذا أخذنا، مثال، معّدل بقايا 
هكتار من فواضل الزبرية ألش�جار اللوز )4 طن( وأضفنا إليها 
4 ط�ن من خملفات األغنام )أنظر جملة الفالحة البيولوجية عدد 
4: جانفي – أفريل 2010 : مقالة حول »إنتاج املستسمد أو 
الكمبوس�ت يف الفالحة البيولوجية«( ، نتحصل عل حوايل 5 
طن من الكمبوس�ت اجلاهز )حوايل 60 % من املادة األولية( 
ذو جودة عالية وميكن إس�تعماله يف تسميد اللوز أو غريه من 

الغراسات أو الزراعات األخرى.

هذا وميكن استعمال كمبوست بيولوجي، لتسميد أشجار النوى 

البيولوجي�ة، متأيت من مكّونات أخ�رى ال عالقة هلا مبخّلفات 
أشجار النوى.

ويف هذا الس�ياق وعلى سبيل املثال يقّدم اجلدول رقم 4 نسب 
املكّونات األساسية لكمبوست متأيت من 50 % خمّلفات أبقار، 

24 % خمّلفات أغنام، 24 % خمّلفات دجاج و2 % تنب.
جدول رقم 4: نسب مكّونات الكمبوست )كلغ/طن(

(N) اآلزوط(P) الفسفور(K) البوطاس

1540.88.8
)Mechri M., 2010: املصدر(

أّما على مس�توى الغبار احليواين فيمكن استعمال الغبار املتأيت 
من إنتاج حيواين بيولوجي أو غري مكّثف وذلك بعد استش�ارة 

هيكل املراقبة والتصديق.

ويف هذا املجال يقّدم اجلدول رقم 5 نسب املكّونات األساسية 
لبعض أنواع الغبار احليواين.

جدول رقم 5: معّدل مكّونات مخّلفات )غبار( بعض 
الحيوانات  )كلغ/طن من الغبار الحي(

 اآلزوطاملاّدة اجلافةاحليوانات
(N) 

 الفسفور
(P) 

 البوطاس
(K) 

األبقار
اخليول
األغنام
الدجاج

182
326
384
450

3.4
6.7
8.2

20.0

1.3
2.3
2.1

13.0

3.5
7.2
8.4

25.0

)Slama F., 1988 ; cité par Mzali M.T., 1999: املصدر(
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يق�ع االلتجاء لألمسدة التجارية كتكمل�ة فقط ملا جيلبه خمزون 
التربة والكمبوست والغبار احليواين من عناصر مغذّية لألشجار.

• األسمدة التجارّية و/أو سائل الكمبوست

كما يقع اس�تعمال األمسدة التجارّية عند تسجيل نقص لعنصر 
ما بعد التحليل الورقي لألشجار ويتّم التدّخل هبذه األمسدة عن 
طريق الّري املوضعي أو الرش الورقي حسب السماد املستعمل.

وجتدر اإلش�ارة أّن هنالك قائمة لألمسدة البيولوجية وخمصبات 
التربة املسموح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية يف موقع واب 

املركز الفين للفالحة البيولوجية.
هذا وميكن استعمال س�ائل الكمبوست كمعّوض أو كإضافة 
لألمسدة التجارية وذلك حس�ب مكّونات س�ائل الكمبوست 
واحتياجات الش�جرة من املواد املغذية ومدى تواجد الكميّات 

الضرورية من سائل الكمبوست لدى الفالح. 
وعلى س�بيل املثال، يق�ّدم اجلدول رقم 6 نس�ب املكّونات 
األساسية لسائل كمبوس�ت متأيت من 50 % خمّلفات أبقار، 

24 % خمّلفات أغنام، 24 % خمّلفات دجاج و2 % تنب.
جدول رقم 6: نسب مكّونات سائل الكمبوست 

)كلغ/1000 لتر(

(N) اآلزوط(P) الفسفور(K) البوطاس

0.50.000166.8

لو علمنا أّن احتياجات أش�جار اللوز )صنف ذي إزهار متأّخر( 
إلنتاج 1 طن من اللوز تتمثل يف 60 كغ من اآلزوط )N( و9 كغ 

.)K( و60 كلغ من البوطاس )P( من الفوسفور

• مثال لتحديد الكمّيات الاّلزمة من األسمدة العضوية 
والتجارية لتركيز برنامج تسميد أشجار اللوز

لبلوغ إنتاج منشود 2 طن/هك تكون االحتياجات يف 1 هك 
حوايل 120 كغ من اآلزوط )N( و18 كغ من الفوس�فور 

 .)K( و120 كغ من البوطاس )P(
يف البداية نقوم باحتساب الكميات الالزمة من األمسدة حسب  عنصر

 )N( واحد من العناصر األساس�ية، لنأخذ مثال عنصر اآلزوط
وال�يت تتمثل احتياجات الش�جرة له يف ح�دود 120 كلغ. 
لنفترض أّن نتائج حتليل التربة أفادتنا بأّن هذه األخرية توفر 30 
كغ من اآلزوط يف اهلكتار. كما نفترض أّن التربة متوّسطة معىن 
ذلك أّن كمّية اآلزوط املتبقّية )120-30=90( ميكن اإلتيان 
هبا بالتوازي بن األمسدة العضوية )50 % = 45 كغ( واألمسدة 
التجارية )50 % = 45 كغ( )لو كانت التربة فقرية فإّن نسبة 
األزوط املتأتية من األمسدة العضوية تكون أكثر من نسبة األزوط 

املتأتية من األمسدة التجارية والعكس ملّا تكون التربة غنية(.
◆ األسـمدة العضوّية : يمكن أن تك�ون غبار حيواني و/أو 
كمبوس�ت وبما أّن التربة متوسطة فإّنه من األجدر اإلتيان ب� 
50 % من اآلزوط )22.5 كغ( من الغبار الحيواني وال�50 % 
الباقية )22.5كغ( من الكمبوس�ت )لو كانت التربة فقيرة فإّن 
نسبة األزوط المتأتية من الكمبوست تكون أكثر من نسبة األزوط 

المتأتية من الغبار الحيواني والعكس لّما تكون التربة غنية(.
لو مّت استعمال الكمبوست املدرج باجلدول رقم 4 )أي به نسبة 
آزوط يف حدود 1.5 %( ولو علمنا بأّن الكمبوس�ت يعطي 
خالل الس�نة األوىل منذ نثره 30 % م�ن عنصر اآلزوط فإّن 

كمّية الكمبوست الالزمة يف هذه احلالة =
])22.5*100(/1.5[*)30/100(=5000 كغ )5 طن(

لنفترض اس�تعمال غبار األغنام املدرج باجلدول رقم 5 )أي به 
نسبة آزوط يف حدود 0.82 %( و لو علمنا بأّن الغبار احليواين 
يعطي خالل الس�نة األوىل منذ نثره 40 % من عنصر اآلزوط 

فإّن كمّية غبار األغنام  الالزمة يف هذه احلالة =
])22.5*100(/0.82[*)40/100(=6860كغ )حوايل  7 طن(

◆ األسمدة التجارية وسائل الكمبوست  : إّن الكمّية المتبقّية 
م�ن اآلزوط المراد إضافتها من األس�مدة التجارية وس�ائل 

الكمبوست هي 120-30-45=45 كغ.
لنعترب أّن القدرة الش�رائية للفالح متدنّي�ة، إذن فعليه اإلتيان 
بنس�بة كبرية من هذه الكمية من اآلزوط )30 كغ( من سائل 
الكمبوست الذي يّتس�م بكلفة منخفضة والبقية 15 كغ من 

األمسدة التجارية اليت عادة ما تكون باهضة الثمن.  

)Mechri M., 2010: املصدر(
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المراجع

   يوسف عمر
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

يقع نثر املواد العضوية )غبار و/أو كمبوست( وختليطها بالتربة 
يف فصل الش�تاء أّما بالنسبة لس�ائل الكمبوست فيستعمل عرب 
الري املوضعي وبالنس�بة لألمسدة التجارية فيتّم اس�تعماهلا عرب 
الري املوضعي أو الرش الورقي. ينصح بتقس�يم كميات سائل 
الكمبوس�ت واألمسدة التجارية واس�تعماهلا يف عّدة مناسبات 
مع األخذ بعن االعتبار احتياجات الش�جرة، للعناصر املغذّية، 

حسب فترات منّوها )أنظر اجلدول رقم 7(.

الخاتمة

إّن تسميد أشجار النوى على النمط البيولوجي يعتمد باألساس 
على ما يلي :

- Ben Mimoun M., 2002. La gestion de la fertilisation potassique 
en arboriculture fruitière: Atelier sur la gestion de la fertilisation 
potassique, acquis et perspectives de la recherche : INAT.
- CEDRAT-Tunisie. Guide Sommaire d’interprétation des ana-
lyses de sol. 
- Ghrab M., 2014. Consultation personnelle.
- Mustin M., 1987. Le compost.
- Mechri M., 2010. Effect of pre-crops and fertilization on orga-
nic onion production under Mediterranean conditions: The case 
of Tunisia. Master of  IAM Bari Italy – CTAB Tunisia. 78 pages.
- Mzali M. T., 1999. Généralités sur les techniques d’arboricul-
ture fruitière. 215 pages.
- Mzali M. T., Lasram M., et Rhouma A., 2002. Les arbres à 

noyaux et le palmier dattier.  239 pages. 

مراحل منّو الشجرة
أكتوبرسبتمربأوتجويليةجوانمايأفريلمارسفيفري

فترة تفتح الرباعم 
 فترة ما بعد اجلينفترة منو الثمارواإلزهار والعقد

نسبة املواد الرئيسية 
للتسميد  اليت حتتاجها 

الشجرة 

(N) ضعيفةمرتفعة )3/2(ضعيفة - متوّسطةاآلزوط
(P) ضعيفة جّدامرتفعة فمتوّسطة )2/1(ضعيفةالفسفور
(K) ضعيفةمرتفعة )3/2(ضعيفة جّداالبوطاس

جدول رقم 7: احتياجات غراسات اللوز المروي للعناصر الرئيسية للتسميد حسب مراحل نمّو الشجرة 
)صنف ذي إزهار متأخر(

لو مّت استعمال سائل الكمبوست املدرج باجلدول رقم 6 )أي به 
نسبة آزوط يف حدود 0.05 كغ يف 100 ل( فإّن كمّية سائل 

الكمبوست الالزمة يف هذه احلالة =
)30*100(/0.05=60000  لتر )60 م3(

مثّ يتّم بعد ذلك اس�تكمال الكمّية املتبقية م�ن اآلزوط )15 كغ( 
باألمسدة التجارية املناسبة املدرجة ضمن قائمة األمسدة وخمّصبات 
التربة املرخص باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية واملرّوجة بالبالد التونسية.

بالنسبة لعنصري الفسفور والبوطاس، نقوم بنفس التمشي، على 
مس�توى نتائج حتليل التربة و ما ميكن أن جتلبه الكميات اليت مّت 
حتديدها، لتوفري عنصر اآلزوط، من كمبوس�ت وغبار حيواين 
وسائل كمبوست وأمسدة جتارية من عنصري الفسفور والبوطاس. 
وإن كان هنالك نقص يف عنصر ما فيقع تعديله باألمسدة التجارية. 

واإلنتاج املنشود.
- حتلي�ل التربة ملعرفة ما ميك�ن أن توفره من كميات للعناصر 

املغذّية للشجرة.
- توفري الكميات املتبقية من العناصر املغذية للشجرة عرب املواد 
العضوية )غبار حيواين و/أو كمبوس�ت( وسائل الكمبوست 

واألمسدة التجارّية.
هذا وتبق�ى هذه الوثيقة كتوّجه عام يعتم�ده الفالح لتحديد 

برنامج تسميد أشجار النوى وفق النمط البيولوجي. 

- معرفة احتياجات الشجرة، للعناصر املغذّية، حسب مراحل منّوها 

)Ghrab M., 2014: املصدر(
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مقاومة الطفيليات الداخلية للمجترات الصغرى 
وفق النمط البيولوجي

على مستوى الحيوان

يعترب املرعى من املقومات األساس�ية لغ�ذاء احليوانات عامة 
واملجترات خاص�ة اليت يقع تربيتها وفق النمط البيولوجي نظرا 
ملا يوفره هلا من غ�ذاء متكامل العناصر ومن رفاهية من خالل 

التنقل بكل حرية.

غري أّن الولوج إىل املرعى ال خيلو من تأثريات س�لبية على هذه 
احليوانات مع العلم أّننا سنخص بالدراسة هذه التأثريات السلبية 
على املجترات الصغ�رى من أغنام وماعز وم�ن أمّهها نذكر 
الطفيليات الداخلية وللتوضيح أكثر فإّن املجترات الصغرى هي 

األكثر عرضة خلطر اإلصابة بالطفيليات الداخلية.
هذه األخرية تصيب على حد الس�واء اجلهاز التنفسي واجلهاز 
اهلضمي وتتس�بب يف العديد من األمراض اليت يف حال تطورها 

قد تؤدي إىل موت احليوان.

بالنس�بة للجهاز اهلضمي فإّن الطفيليات اليت تصيبه هي عبارة 
على ديدان يس�تهلكها احليوان يف املرعى لتس�تقر وتعيش يف 
املعدة وباألخص يف جيب من جيوهبا وهو »la caillette« ويف 
  »Haemonchus« األمعاء الدقيقة. هذه الديدان هي من نوع
 )la caillette(  وهي اليت تعيش داخل املعدة »Ostertagia«و
وكذل�ك »Caopéria« و»Nématodirus« واليت تعيش 

داخل األمعاء الدقيقة.

 »Haemonchus« صورة رقم 1 : صورة مجهرية لطفيل

»Ostertagia« صورة رقم 2 : صورة مجهرية لطفيل

هذه الطفيليات تصي�ب خاصة احليوانات ذات املناعة الضعيفة 
كالنعاج بعد فترة اإلرضاع واخلرفان الصغار وهي تتس�بب يف 
إضعافها ويف ظهور علل كاإلسهال وفقدان الشهية والوزن وفقر 
ال�دم وميكن أن تؤدي إىل نفوق احلي�وان خصوصا إذا مل يتم 

تشخيص املرض ومعاجلة احليوان بالسرعة والنجاعة املطلوبة.
أمام هذا اخلطر وجب إذا التدخل الناجع الذي ميكننا من القضاء 
عليه بإتباع الطرق اليت يس�مح هب�ا يف النمط البيولوجي. هذا 
التدخ�ل هو عبارة على عملية وقائية متكاملة منها ما يقع على 

مستوى احليوان ومنها ما يقع على مستوى املرعى.

1- إّن القيام بالتحاليل املخربي�ة لفضالت احليوانات وهو ما 
يعرف عنه ب�� »les analyses coprologiques« يعطينا 
فكرة واضحة ومباش�رة عن مدى إصابة احليوانات بالطفيليات 

وبالتايل التدخل السريع للتخلص منها.

2- عملية تس�يري القطيع تدخل يف هذا اإلطار من خالل توفري 
غ�ذاء متكامل العناصر ومتوازن وصحي مع احلرص على توفري 

حميط نظيف لعيش احليوانات.
3- بالنسبة للصغار ميكن جتنيبهم خطر اإلصابة بالطفيليات من 

خالل تأخري سن الفطام.
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على مستوى المرعى

ونع�ين به تواجد النوعن من املجت�رات الصغرى والكربى يف 
نفس املرعى وهي من الطرق الناجعة للتقليص قدر اإلمكان من 
إصابة املجترات الصغرى بالطفيليات الداخلية اليت تتوىل األبقار 

القضاء عليها.

• الرعي المختلط

هناك نوعان من الرعي املختلط :
◆ الرعي المختلط الدوري : 

يتّم من خالله إدخال األبقار مّث األغنام واملاعز إىل املرعى بصفة 
دورية أو بالتناوب الغاية منه أن تقوم األبقار بتطهري املرعى من 
الطفيليات الداخلية اليت تصيب األغنام وتتمكن هذه األخرية من 
االس�تفادة من مرعى خال من هذه الطفيليات وبالتايل يربز لنا 
الدور األساسي هلذا النوع من الرعي واملتمثل يف تطهري املرعى.

أّما بالنسبة لنجاعة هذا النوع من الرعي فهي مرتبطة من ناحية 
بامل�دة املخصصة لرعي األبقار فكلما طالت هذه املدة تقلصت 
اإلصابة بالطفيليات وبعمر األبقار من ناحية أخرى فكلما كان 
العم�ر صغريا )العجول( كلما كان القضاء على الطفيليات اليت 
تصيب األغنام أكرب. ويف هذا اخلصوص أثبتت األحباث أّن هذا 
النوع من الرعي قد مّكن من القضاء على 76 % من الطفيليات 

الداخلية اليت تصيب املجترات الصغرى من أغنام وماعز.

◆  الرعي المختلط المتزامن : 
ييتّم من خالله إدخال األبق�ار واألغنام واملاعز إىل نفس املرعى 
يف نفس الوقت اهلدف منه إضافة إىل عملية تطهري املرعى حتسن 
املؤشرات اإلنتاجية هلذه احليوانات حيث أثبتت دراسة  متكن هذا 
النوع من الرعي من تقليص وجود الطفيليات بنسبة 30 % السنة 
األوىل و 60 % الس�نة الثاني�ة والثالثة ولقد ارتبطت النجاعة 
يف القضاء على الطفيليات مبعدل عدد األغنام أمام عدد األبقار 
الذي يكون يف حدود 4 إىل5 وكلما قلت كثافة األغنام لفائدة 
األبق�ار كلما تقلصت أكثر إصابته�ا بالطفيليات. كما جتدر 
اإلش�ارة إىل أمهية هذا النوع من املرعى يف الزيادة من نس�ب 

النمو اليومي للخرفان ب� 10 % إىل 30 %.

• النباتات الغنية بالدباغ المكثف

صورة رقم 3 : الرعي المختلط المتزامن

إّن املراع�ي اليت حتتوي على النبات�ات الغنية بالدباغ املكثف 
»tanins condensés« م�ن زراعات علفية كالس�لة ومثار 
األشجار الغابية كالبلوط من شأهنا التقليص من إصابة املجترات 
الصغرى بالطفيليات الداخلية نظرا ألّن مادة الدباغ تقضي بنسبة 
كبرية على الطفيليات داخ�ل اجلهاز اهلضمي للحيوان وبالتايل 
تؤدي إىل حتس�ن مردوديته من حي�ث النمو والوزن وكذلك 

إنتاج الصوف بالنسبة لألغنام.

صورة رقم 4 : نبتة السلة

غري أّن استعمال هذا النوع من النباتات ال خيلو من نقائص أبرزها 
قلة الدراس�ات اليت حتدد درجة تأثري هذه املادة على احليوانات 
املنتجة للحليب، النسبة املثلى ملادة الدباغ اليت حتتويها النباتات
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والغري مسببة لتس�مم احليوانات وكذلك حتديد أنواع النباتات 
املحتوية على مادة الدباغ األكثر إقباال عليها من قبل املجترات.

صورة رقم 5 : ثمار البلوط

وميكن القول أّن اس�تعمال هذه النباتات يعترب وسيلة تكميلية 
للقضاء على الطفيليات الداخلية للمجترات الصغرى. 

• الفطريات المضادة للطفيليات

استعمال الفطريات تعترب من الوسائل اليت أثبتت جناعة قصوى يف 
القضاء على الطفيليات الداخلية بالنسبة للمجترات الصغرى حيث 

يوجد أكثر من 200 نوع من الفطريات املقاومة للطفيليات.

وإلثبات ذلك أجريت بالدامنارك دراسة حديثة على فطر يسمى 
»Duddingtonia flagrans« ومدى جناعتة يف القضاء على 
الطفيلي�ات داخل اجلهاز اهلضمي للحيوان وحتديدا تربز فعاليته 
على مس�توى الفضالت ليقوم بالقضاء عل�ى الريقات بصفة 
كب�رية ففي اس�تعمال 0.5 إىل 1 مليون م�ن الفطر لكل 1 
ك�غ وزن حي للحيوان يت�م القضاء على 80 إىل 90 % من 
الديدان املوجودة بالفضالت وبالتايل يتّم القضاء الش�به كلي 
على الطفيليات الداخلية اليت متثل عائقا أساسيا لرعي املجترات 

بصفة عامة واملجترات الصغرى بصفة خاصة.

- العمل على إس�تغالل املراعي ذات نباتات ال يقل منوها عن 
10 صم إرتفاع من األرض.

- تسيري املرعى بطريقة جتعل صغار احليوانات تدخل إليه قبل الكبار.
- خدمة األرض عن طريق حرث املرعى على األقل كل سنتن 
إىل ثالث س�نوات باإلضافة إىل إصالح التربة عن طريق إضافة 

مواد خمصبة كاجلري والكالسيوم.
- عند التسميد يستحسن استعمال املستسمد بدل الغبار نظرا ألّن 

درجة احلرارة املرتفعة عند ختمريه تقضي هنائيا على الطفيليات.
- عدم إس�تغالل املراعي لفترة زمني�ة طويلة تقاس على األقل 
بفترة عيش الطفيليات من 6 أشهر إىل سنة. فطيلة هذه املّدة متر 
األرض بفترات برودة كبرية يف الشتاء وفترات حرارة شديدة يف 

الصيف من شأهنا القضاء على قدر كبري من الطفيليات.
- القي�ام بصرف املياه الراكدة يف املراعي نظرا ألّنها متثل مكانا 

مالئما لعيش وتكاثر الطفيليات.

المراجع
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- H. Hoste, J.P.et Guitard, J.C.Pons. 2003. Pâtu-
rage mixte entre ovins et bovins : intérêt dans la ges-
tion des strongyloses gastro-intestinales. Fourrages.
-ITAB. 2008. Journées techniques »L’élevage 
ovin lait et viande en Agriculture Biologique«.
- Christian, M. 2008. Parasites des moutons : 
Prévention-Diagnostic-Traitement. 
- Paolini,V., Dorchies, P. et Hoste, H. 2003. 
Effets des tanins condensés et des plantes à tanins 
sur les strongyloses gastro-intestinales chez le 
mouton et la chèvre. Alter Agri n° 61. طرق أخرى

ميكن اعتماد طرق أخرى من شأهنا أن تساهم بقدر معن يف 
التقليص من تواجد الطفيليات باملراعي نذكر أمّهها :

- التقليص من كثافة احليوانات داخل املرعى.
جناة اجلميعي

*املركز الفين للفالحة البيولوجية
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تثمين الزيوت الروحية لبعض النباتات الطبية والعطرية 
للمكافحة البيولوجية لدودة الفراشة الليلية

تعترب احلش�رات الضارة من أهّم اآلف�ات اليت هتدد املحاصيل 
الزراعية ونظرا لتزايد املخ�اوف من املخاطر الصحية والتلوث 
البيئي واآلثار السلبية على الكائنات الغري مستهدفة وجب اجياد 
بديل للمواد الكيميائية املصنعة املس�تعملة ملداواة هذه اآلفات. 
تعترب الزيوت الروحية إحدى ه�ذه البدائل اليت ميكن االعتماد 
عليها يف املكافحة البيولوجية فهي مستخلصات طبيعية ال تضر 

بصحة االنسان واملحيط كما حتمي املنتوج من التلف.

صورة رقم 1: أضرار ديدان الفراشة الليلية على نبتة الفلفل

دودة الفراشة الليلية »Spodoptera littoralis« هي فراشة 
ليلية النشاط، ويبلغ طول احلشرة الكاملة حوايل 18مم واملسافة 
بن طريف اجلناحن 35مم ولوهنا بين فاتح. يوجد على اجلناحن 

األمامين خطوط صفراء باهتة وأخري بنية منسقة.

تعريف حشرة دودة الفراشة الليلية

- يرقات هذه احلش�رة تتغذى على نباتات معظم اخلضروات 
وتكمن خطورهت�ا يف أّنها تتغذى على معظم أجزاء الورقة وال 
تبقي منها غري العرق الوسطي هلا مما يؤثر سلبيا على منو النباتات 
مسببة خس�ارة فادحة هلذه املحاصيل، تنشط هذه احلشرة يف 

فصلي الشتاء والربيع.
- تضع األنثى كتل البيض املتكونة من 300 اىل 500 بيضة عادة 
على السطح السفلي لألوراق. الريقة هلا رأس أسود مع وجود

خطوط متوازية باللونن األصفر والبين الداكن على طول اجلسم 
ويوجد بقعتن مثلثيت الشكل وسوداء اللون على احللقة البطنية 

األويل والثانية واألخرية ويصل طول الريقة إىل 50 مم.

صورة رقم 2: الحشرة البالغة

- للريقة 6 درجات من التطور، تس�تمر فترة الريقة يف الصيف 
12-18 يوما، يف اخلريف والربيع 20-30 يوما ويف الش�تاء 

70-85 يوما.
- تقوم الريقة بالتش�رنق داخل األرض، لون العذراء بين أمحر 
وطوهلا 18-22 ص�م، مّدهتا يف الصي�ف 5-10 أّيام، يف 

اخلريف والربيع 14-19 يوما ويف الشتاء21-31 يوما.

صورة رقم 3 : بيض الحشرة  
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نتائـج المكافحة البيولوجية بالـزيوت 
الروحية

بعد 24 س�اعة من التبخري يف املخرب يتّم جتميع النتائج وحتليلها 
باالعتماد على برنامج إحصائيات إلحتساب اجلرعة القاتلة 50 
وهي اجلرعة الالزمة لقتل 50 % من احلشرات واجلرعة القاتلة 

90 الالزمة للقضاء على 90 % من اآلفة.

توّض�ح النتائج املوجودة يف اجلدول رقم 2 أّن الزيوت الروحية 
ألوراق الناعمة أثبتت جناعة عالية يف مكافحة دودة الطور الثالث 

.’Spodoptera littoralis’  حلشرة

أّما زيوت أزهار العطرشية فكانت جناعتها أقل حيث اذا ارتفعت 
اجلرع�ة القاتلة 50 فإّن يف ذلك زي�ادة يف القيمة املادية فثمن 

الزيوت الروحية باهض.

بعد اخلروج من الش�رنقة، يتزاوج البالغون. تضع األنثى البيض 
بعد بضعة ساعات إىل يومن بعد التزاوج. حياة البالغن قصرية 

جدا يف الصيف يومن حىت أسبوع.

  صورة رقم 4 : طور اليرقة

صورة رقم 5 : طور الشرنقة

المكافحة البيولوجية باستعمال الزيوت 
الروحية

س�يتّم التطرق إىل نتائج حبوث يف مكافحة دودة الفراشة الليلية 
)الطور الثالث( من خالل استعمال الزيوت الروحية املستخلصة 
من أجزاء و أنواع خمتلفة من النباتات املوجودة يف تونس. وقصد 
التعرف على مدى جناعة اس�تعمال هذه الزيوت على احلشرة 
مّت  استعمال طريقة التسميم بالتبخري )Fumigation( ملدة 24 

ساعة يف املخرب. 

 صورة رقم 6: عملية التبخير

تقطير النباتات المستعملة ومعدالت إنتاج 
الزيوت الروحية

مّت يف هذه الدراسة تقطري أجزاء خمتلفة من نباتات طبية وعطرية 
بإستعمال قطار ببخار املاء من نوع »Clevenger« وكانت 
نتائ�ج التقطري كم�ا هو مبن باجلدول رق�م 1 حيث ختتلف 

املعدالت بن النباتات من نوع إىل آخر.
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النبتة
املردقوش

Origanum
marjorana

الناعمة
Salvia

officinalis

العطرشية
Pelargonium

graveolens

اجلزر
 Daucus

carota

البسباس
Foeniculum

vulgare

التابل
Coriandrum

sativum

بذوربذورأزهارأزهارأوراقأوراقاجلزء املقطر

معدل انتاج الزيوت 
الروحية (%)

1.220.430.240.152.780.54

جدول رقم 1: المعدالت المئوية إلنتاج الزيوت الروحية

جدول رقم 2: فاعلية الزيوت الروحية على ديدان الطور الثالث 
)وحدة الجرعة القاتلة الالزمة لقتل 50 أو 90 % من الحشرات : ميكرولتر/لتر هواء(

النبتة
املردقوش

Origanum
marjorana

الناعمة
Salvia

officinalis

العطرشية
Pelargonium

graveolens

اجلزر
 Daucus

carota

البسباس
Foeniculum

vulgare

التابل
Coriandrum

sativum

بذوربذورأزهارأزهارأوراقأوراقاجلزء املقطر

100.92523.050179.30099.30095.07568.925اجلرعة القاتلة 50

250.42541.625299.750170.550184.150125.475اجلرعة القاتلة 90

نظرا للنتائج املتحصل عليها ميكن اعتماد الزيوت الروحية لنبتة 
الناعمة بتركي�ز  41.625 ميكرولتر/لتر هواء ملقاومة دودة 
الفراشات الليلية. فنبتة الناعمة متواجدة بكثرة يف البالد التونسية

صالح الدين سقري* و إقبال الشايب**

*املركز الفين للفالحة البيولوجية
**املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة البيولوجية

المراجع

- Souguir, S., Chaieb, I., Ben Cheikh, Z. et Laarif, 
A. 2013. Insecticidal Activities Of Essential Oils From 
Some Cultivated Aromatic Plants Against Spodoptera 
littoralis )Boisd(. Journal of Plant Protection Research 
Vol. 53, No. 4 )2013(

يف احلدائق إذ هي س�هلة الزراعة و ال تستوجب عناية خاصة. الخاتمة
لكن ملزيد حتسن هاته النجاعة يف املكافحة البيولوجية البد من 

العمل على احلّد من التبخر السريع هلذه الزيوت الروحية.
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تثمين قرط الفصة وعشبة الحريقة في تغذية األرانب 
وفق النمط البيولوجي

يف إط�ار اتفاقية التع�اون اإلطارية بن املرك�ز الفين للفالحة 
البيولوجي�ة واملعه�د الع�ايل للعل�وم الفالحية بش�ط مرمي 
ومركزالتكوين امله�ين الفالحي بالسواس�ي، مّت تركيز جتربة 
بضيعة املركز املذكور هبدف تثمن ڤرط الفصة وعشبة احلريقة 
يف تغذي�ة األرانب وفق النمط البيولوجي. وقد اس�تعمل هلذا 
الغرض 30 أرنب من س�اللة »النيوزلن�دي X الكاليفورين« 
وّزعت يف س�ن 52 يوم على 10 جمموع�ات )3 أرانب يف 
كل جمموعة( وذلك باعتماد الكثافة املنصوص عليها يف كراس 
الشروط الفرنسي لالنتاج البيولوجي املكّمل للقانون األورويب 
عدد 2007/834 وع�دد 2008/889 )0.15 م2 داخل 
املبىن و2 م2 يف مس�احة املمارسة ألرنب التسمن(. علما وأّن 
فطام األرانب قد مّت يف سن 28 يوم. كما وقع تغذيتها بواسطة 
عليقتن )عليقة/5 جمموعات( وّزعتا بصفة عش�وائية. تتكون 
العليقة األوىل )ع1(  من 60 % ڤرط فصة بيولوجية و40 % 
مكم�ل بيول�وجي وتتكون العليقة الثانية )ع2( من 40 % 
ڤرط فّص�ة بيولوجية و20 % حريقة جمففة وقع حصادها قبل 
فترة اإلزهار و40 % مكّمل بيولوجي. ويبّين اجلدول رقم 1 

تركيبة املكمل البيولوجي.

إضافة إىل ذلك، وقع ذب�ح 14 أرنب )7 أرانب من جمموعة 
األرانب اليت تغ�ّذت بالعليق�ة األوىل و7 أرانب من جمموعة 
األرانب اليت تلقت العليقة الثانية( يف ع�مر 100 يوم قص�د 
معرفة مدى تأثري ڤرط الفص�ة املحلية وعشبة احلرّي�ق�ة على 

ج�ودة حلوم األرانب وفق النمط البيولوجي.  

وق�د بّينت النتائج العامة أّن مع�ّدل النمو اليومي لألرانب اليت 
مّت تغذيتها ب�واس��ط�ة العليقة الثانية اليت استعمل فيها نبتة 
احلريقة )23.61 غ/يوم( ش�هد ارتفاعا طفيفا مقارنة مبعدل 
منو األرانب اخلاضعة للعليقة األوىل )19.84 غ/يوم(. وب�لغ 
مؤشراالستهالك 4.63 و3.60 وذلك تباعا للمجموعة املغذاة 
بالعليقة األوىل واملجموعة املغذاة بالعليقة الثانية. أّما عن نس�بة 
النفوق، فقد بلغت 13.33 % علما أّنه مّت تس�جيل 4 أرانب 
نافقة من األرانب اليت تغّذت بالعليقة األوىل ومل يتم تس�جيل 
نف�وق يف األرانب اخلاضعة للعليقة الثانية وهذا ميكن تفس�ريه 
بالتأثرياإلجيايب لنبتة احلريقة يف احلد من اخلسائر وضمان السالمة 

الصحية لألرانب.

وفيما خيص الوزن احلي لألرانب عند ذحبها ومردود الذبائح، 
يبّين اجل�دول رقم 2 وج�ود تقارب بينها وذلك بالنس�بة 

للعليقتن. 

جدول رقم 1 : تركيبة المكمل البيولوجي

% املكونات

42,5 قمح صلب بيولوجي

18,75 شعري بيولوجي                    

12,5            فول بيولوجي

15 (Levure déclassée) مخرية

7,5 زيت القطانيا

3,75 أمالح وفيتامينات
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حس�ب ما أفضت إليه هذه التجربة من نتائج أولية، نستخلص 
أّن التعوي�ض اجلزئ�ي لقرط الفصة املحلية بعش�بة احلريقة مل 
يؤثر س�لبا على اإلمكانيات اإلنتاجية وبعض مؤشرات ذبيحة 
أرانب التس�من على الطريقة البيولوجية وأثر اجيابيا على صّحة 
احليوان�ات وبالتايل ميكن للمريب تثمن مثل هذه النباتات الغنية 
بالربوتينات باستعماهلا بنس�بة 20 % يف تغ�ذية األران�ب 
حس�ب تواجدها على مدار السنة. باإلضافة إىل ذلك، ف�هي 
ميكن أن تؤثرعلى كلفة اإلنتاج. ولتأكيد ذلك، من املهم توسيع 
جمال البحث بتن�اول النواحي االقتصادية وإيصال نتائجها على 

نطاق أوسع لدى املريب.

نضال قادر* و مدحية عياد* و سنية احللواين** و مخيس كرمي* 

* املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي
**املركز الفين للفالحة البيولوجية

جدول رقم 2 : تأثير العالئق الغذائية على الوزن 
الحي لألرانب عند ذبحها ومردود الذبائح

العليقة الثانيةالعليقة األوىل            املؤشرات

الوزن احلي عند الذبح
21502115.71 (غ)

مردود الذبيحة الباردة 
59.6758.98(% الوزن احلي)

مردود الذبيحة املرجعية
48.9548.28 (% الوزن احلي)

كما يّتضح من خالل املعطيات املتحّصل عليها باجلدول رقم 3 
أّنه ال يوجد فوارق ملحوظة بن مردود اجلزء األمامي من ذبيحة 

جدول  رقم 3 : مردود بعض مكونات ذبيحة األرانب 
)% الذبيحة المرجعية(

العليقة الثانيةالعليقة األوىلاملؤشرات
اجلزء األمامي

(Partie avant) 35.61136.166

منطقة الظهر
(Râble) 24.56623.87

األفخاذ
(Cuisses) 42.5440.33

 )Râble(ومردود منطقة الظهر  )Partie avant( األران�ب
ومردود األفخاذ )Cuisses( لدى ذبائح األرانب اليت أجريت 

عليها الدراسة. 
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الطلب على المنتجات الغذائية البيولوجّية 
في األسواق التونسية

يش�هد قطاع الفالحة البيولوجّية ببالدنا تطورا على مس�توى 
املس�احات واملبادالت اخلارجية على السوق األوربية خاصة، 
غري أّن هذا التطور مازال حمتش�ما خاصة على مستوى الترويج 
الداخلي. مع العلم وأّن الطلب على املنتجات الغذائية البيولوجّية 
ببع�ض البلدان األوروبية أكثر من الع�رض وأّن عدد املغازات 
الك�ربى واملغازات املتخّصصة لبيع هذه املنتجات يف منو وذلك 
نظرا لإلهتمام املتزايد من طرف املس�تهلكن األوروبين. ومبا 
أّن الس�وق التونسية الداخلية للمنتجات البيولوجية غري مستغلة 
فيج�ب العمل على وضع إس�تراتيجيات لتروي�ج املنتجات 

البيولوجية تشمل باألساس :
- التركيز على اجلودة والصحة والسالمة،

- التوفري واإلعالن على املنتجات الغذائية البيولوجية باملحالت 
التقليدية للمس�تهلكن املنتفعن باملواد البيولوجية وذلك ملزيد 

حّثهم على هذا املنتوج،

- توف�ري املنتوج البيولوج�ي باملغ�ازات املتخّصصة يف املواد 
البيولوجية لفائدة املستهلكن والعمل على مزيد التنويع الكّمي 

والكيفي هلذا املنتوج،

- التأكيد على اإلحترام بن معادلة اجلودة والسعر مع اإلشارة 
أّن املنت�وج البيولوجي هو منتوج ذي ج�ودة عالية على مجيع 

امليزات الصحّية والبيئية،

- مزيد العمل على القيام بعمليات حتسيسية لفائدة الغري الراغبن 
يف هذه املنتجات البيولوجية.

يف إطار إجياد احللول هلذه اإلش�كالية مّت خالل السنة اجلامعية 
2013-2014، إجناز مشروع ختم الدروس لشهادة مهندس 
من املدرسة العليا للفالحة بالكاف حول »الطلب على املنتجات 

الغذائّية البيولوجية يف األسواق التونسية«.

هتدف هذه الدراسة إىل :
- حتديد اخلاصيات اإلجتماعية والس�كنية ملستهلكي املنتجات 

البيولوجية،

- تقييم مدى معرفة املستهلك التونسي باملنتجات البيولوجية،
- مزيد معرفة ميوالت املستهلك التونسي للمنتجات البيولوجية 

الغذائية وتصنيفها،
- أهّم األسباب إلقتناء املنتجات البيولوجية الغذائية،

- معرفة أسباب دفع معاليم أكثر من املنتجات العادية،
- النظرة املستقبلية آلفاق املنتجات الغذائية البيولوجية من طرف 

املستهلك التونسي.

ولقد مّت اإلس�تقصاء باملغ�ازات الكربى وبس�وق املنتجات 
البيولوجية بس�كرة وبالسوق املركزية بتونس العاصمة. كما مّت 
اإلعتماد يف هذا اإلستقصاء على معطيات عامة حول إستهالك 
املنتجات الغذائية بصفة عامة مّث بصفة خاصة املنتجات الغذائية 
البيولوجية مما ينجر عنه إستخالص املعطيات املتعلقة باملستهلك. 
وه�ذه املعلومات هتم اخلاصي�ات اإلجتماعي�ة واإلقتصادية 
للمس�تهلك )السن، اجلنس، مس�توى التعليم، عدد األفراد يف 
األس�رة(، معطيات حول مقاييس ش�راء املنتجات البيولوجية 
)الس�عر، اجلودة(، مس�توى املعرفة )منتجات مصادقة عليها، 
منتجات طبيعية(، مصدر املعلومة )إش�هار، صحف(، أسباب 
الشراء )صحة، الذوق، املحافظة على البيئة(، تداول الشراءات 
)مرة يف األسبوع، مرة يف الشهر(، مكان الشراء )مغازة خاصة 
بيو، املغازات الكربى(، أس�باب عدم الشراء )أسعار مرتفعة، 
عدم التوفر(، اإلس�تعداد لدفع س�عر أكثر من سعر املنتجات 
العادية وش�روط الشراء )سعر مقبول، وجود املنتوج، مغازات 
متخصصة، تنوع يف املنتجات(. كما كانت الفئة املستهدفة من 
اإلستقصاء تتمثل يف العديد من املواطنن من خمتلف شرائح السن 
والصف�ة وذلك ملعرفة نقاط التالقي واإلختالف يف إس�تهالك 

املنتجات البيولوجية.

وقد بّينت حتاليل املعطيات أّن 44 % من الفئة املس�تهدفة هي 
رجال والباقي نس�اء من جهة ومن جهة أخرى أّن 33,5 % 
من املستهلكن تتراوح أعمارهم بن 35 و50 سنة و63,5 % 
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هلم مستوى تعليمي عايل. أّما على مستوى املعطيات اإلقتصادية 
فإّن 30 % من املواطنن هم عملة وطلبة هلم رواتب ش�هرية 
أق�ل من 500 دينار و33,5 % من املوظفن تتراوح رواتبهم 
الش�هرية بن 500 دينارا و800 دين�ارا و20,5 % ميثلون 
املهندس�ن واإلطارات العليا وهلم رواتب ش�هرية تتراوح بن 
800 دين�ارا و1200 دين�ارا أّما الباقي فرواتبهم الش�هرية 
تفوق 1200 دينارا. وباإلعتماد على مقاييس ش�راء املنتجات 
البيولوجية وكما يبّينه الرسم البياين رقم 1 فإّن 49 % يعتمدون 
على اجلودة والسعر والباقي عند شراء املنتجات البيولوجية يأخذ 

املستهلك بعن اإلعتبار العالمة والثمن واجلودة. 

رسم بياني رقم 1 : مقاييس إقتناء المنتجات البيولوجية 

منتجات غري باهضة
% 25

منتجات ذو عالمة
% 2

توازن بني اجلودة والسعر
% 49

منتجات ذو جودة بالرغم
 من إرتفاع السعر

% 24

كم�ا يبن اجلدول رق�م 1 أّن 76 % من املواطنن هلم دراية 
بالفالحة البيولوجية ومن بينهم 56,2 % يعرفون أّن املنتجات 
البيولوجية هي منتجات مصادق عليها مع عدم إستعمال املواد 
الكيميائية و41,2 % أّن هذه املنتجات هي منتجات طبيعية.

جدول رقم 1: عدد المستهلكين وعالقاتهم 
بالمنتجات البيولوجية

عدد املستهلكنيمعرفة املنتجات البيولوجية
152نعم
48ال

200اجلملة

يبّين الرس�م البياين رقم 2 أّن 41,5 % من مصدر املعلومات 
للتطل�ع على املنتجات البيولوجية ه�ي اجلامعات ومقر العمل 

و22,5 % عن طريق اإلشهار.

رسم بياني رقم 2 : مصدر المعلومة حول المنتجات 
البيولوجية

0

10

20

30

40

50

اجلامعات و مقر
الشغل

اإلشهار الصحف دون إجابة

% 2

% 10

% 22.5

% 41,5

كما نس�تخلص من خالل هذه الدراس�ة أّن 52 % من بن 
املس�تهدفن قد إقتنوا املنتجات البيولوجي�ة ومن أمّهها زيت 

الزيتون والغالل واخلضر كما يّبينه اجلدول رقم 2.
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ويقع إقتناء هذه املنتج�ات البيولوجية ما بن مرة إىل مرتن يف 
األسبوع أو مرة إىل مرتن يف الشهر حسب اجلدول رقم 3.

جدول رقم 2 : المنتجات البيولوجية المستهلكة بتونس

النسبة (%)املنتجات البيولوجية املستهلكة
54,5زيت الزيتون

25اللحوم
30البيض

53,2الغالل واخلضر
26,6احلليب ومشتقاته
48,2العجن الغذائي

40أخرى

النسبة (%)عدد املستهلكنيالعدد
1518,9من مرة إىل مرتن يف األسبوع
1012,7من مرة إىل مرتن يف الشهر

67,6الكثري من املرات
4860,8نادرا
79100اجلملة

جدول رقم 3 : عدد مشتريات المنتجات البيولوجية

وملزيد العمل على وضع إس�تراتيجية للتشجيع على إستهالك 
املنتج�ات البيولوجية جيب العمل على مزي�د تنويع املنتجات 
البيولوجية وكذلك تقّلص سعر البيع وهذا ما نتبينه من اجلدول 
رق�م 4 الذي يرم�ز إىل أّن 40 % من املس�تهلكن يريدون 
التقليص يف األس�عار. كما نستنتج أّن معظم املستهلكن أبدوا 
رغبتهم بأن ال يكون فارق الس�عر ب�ن املنتجات البيولوجية 

واملنتجات العادية تتراوح بن 10 % و30 %.

من خالل هذه الدراسة نس�تنتج أّنه ملزيد الترفيع يف استهالك 
املنتجات البيولوجية ببالدنا، جيب العمل على وضع إستراتيجية 
ترتكز على مزيد حتسيس املستهلك مبزايا املنتجات البيولوجية، 
على صحة اإلنسان واملنظومة البيئية مع العمل على تنويع هذه

جدول رقم 4 : الشروط لمزيد إقتناء المنتجات 
البيولوجية في المستقبل

النسبة (%)عدد املستهلكنيالترددات
1620تنوع املنتجات

3140تقلص أسعار البيع
045التسليم يف املزنل

 وجود املنتجات البيولوجية يف
2025العديد من نقاط البيع

 وجود نقاط بيع خاصة
0810باملنتجات البيولوجية

79100اجلملة

املنتجات وتعّدد مراكز نقاط بيع املنتجات مع العمل علىاملشاركة 
يف الصالونات والتظاهرات وتعبئة املنتجات واحلرص على وضع 
لصائق للتعريف باملنتوج. وملزيد النهوض بالتس�ويق الداخلي 
للمنتجات البيولوجية بتونس جيب أن تش�مل هذه الدراس�ة 

مناطق أخرى من البالد على غرار تونس الكربى.

     أمرية جويين*، صدر الدين الباجي*، فاتن منصور**

* املدرسة العليا للفالحة بالكاف
**املركز الفين للفالحة البيولوجية
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شهدت س�نة 2014 العديد من املس�تجدات القانونية يف 
الفالحة البيولوجية. ففي ش�هر مارس، مّت نشر مسودة قانون 
أورويب جديد عرفت العديد من االنتقادات من طرف خمتلف 
املتدخلن يف قطاع الفالحة البيولوجية وقطاعات أخرى ذات 
الصلة. لذلك قررت املفوضية األوروبية يف ديس�مرب 2014 
إدخال بعض التغيريات على هذه املسودة على إثر املطالب اليت 
وردهتا. كما تواصل االعتراف املتبادل بن أوروبا والواليات 
املتحدة األمريكية إىل جانب االعتراف املتبادل بن كل منهما 

مع كوريا اجلنوبية.

الفالحة البيولوجية في العالم

بلغ عدد البلدان ذات قوان�ن يف الفالحة البيولوجية 82 بلدا 
خالل س�نة 2014. لنجد من بينه�ا 10 بلدان ذات قوانن 
مطبق�ة جزئيا )جدول رقم 1(. وقد ش�هد هذا العدد تراجعا 

مقارنة بسنة 2013 حيث كان العدد اجلملي 88 بلدا.

بلدان ذات قوانني مطّبقة جزئّيابلدان ذات قوانني مطّبقة كلّياالقاّرات

أوروبـا

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، أوكرانيا
)02(

آسيـا
أرمينيا، الصن، جورجيا، اهلند، إسرائيل، اليابان، كوريا اجلنوبية، تايوان، تايلندا، 

كاليدونيا اجلديدة،  اململكة العربية السعودية، إيران،ماليزيا، لبنان
)14(

أذربيجان، أندونيسيا ، األردن، 
الفلبن 
)04(

أمريكا الالتينية
األرجنتن، بوليفيا، الربازيل، كوستاريكا، كوملبيا، الدومينيك، اإلكوادور، 

هندوراس، البريو، الشيلي، غواتيماال، نيكاراغوا، بناما، باراغواي، أوروغواي، 
املكسيك )16(

السلفادور ، فزنويال، كوبا
)03(

أمريكا الشمالية
كندا، الواليات املتحدة األمريكية

)2(-

أقيانوسيا
أستراليا، زيلندا اجلديدة

)2(-

إفريقـيا
تونس
)1(

املغرب
)1(

7210العدد اجلملي

جدول رقم 1: البلدان ذات قوانين بيولوجية مطبقة جزئيا أو كليا في العالم سنة 2014

كما جند بعض البلدان اليت مل تعتمد على نصوص تشريعية خاصة 
بالفالحة البيولوجية بل تبنت معيار وطين للم�نتجات البيولوجية
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اقتصرت فيه عل�ى التعريف هباته املنتجات وعلى عملية املراقبة 
والتصدي�ق دون التطرق إىل نظام وط�ين خاص يكون حتت 
إشراف الس�لطة املختصة. وقد بلغ عدد هذه البلدان 17 بلدا 

)جدول رقم 2(.
جدول رقم 2 : البلدان التي لها معيار وطني 
للفالحة البيولوجية دون وجود نصوص تشريعية

البلدانالقاّرات

آسـيـا

البحرين، بوتان، بروناي، هونغ كونغ، 
الكويت، قريغيزستان، الوس، عمان، قطر، 

اإلمارات العربية املتحدة، فيتنام
)11(

إفـريقـيا
بوركينا فاسو، غانا، كينيا، إفريقيا اجلنوبية، 

زمبيا، زمبابوي
)6( 

لكن مل مينع ذل�ك وجود بلدان أخرى بصدد التحضري لقوانن 
خاص�ة هبا يف الفالحة البيولوجية حي�ث بلغ عددها 15 بلدا 
أغلبها موجودة بالقارة اإلفريقية ومن بينها بعض البلدان العربية 

كاجلزائر ومصر والسودان )جدول رقم 3(.

البلدانالقاّرات

أوروبـا
البوسنة وهرسفوفينيا، بيالروسيا

)02(

آسـيـا
روسيا، قرغيزستان، نيبال، باكستان

)04(

أمريكا الالتينية
اجلمايك، سانت لوسيا

)02(

إفريقـيا
اجلزائر، مصر، كينيا، إفريقيا اجلنوبية، السودان، 

ناميبيا، السينيغال
)07(

15العدداجلملي

جدول رقم 3 : البلدان التي بصدد التحضير 
لقوانين بيولوجية في العالم سنة 2014

المقاييس والقوانين الدولية

شهد الدس�تور الغذائي منذ إصداره العديد من النقاشات من 
طرف جلنة خاصة مشلت باألس�اس منذ سنة 2005 قائمات 
املواد املسموح باس�تعماهلا يف الفالحة البيولوجية خاصة املواد 
املس�تعملة يف حتضري وحتويل هذه املنتجات. ويف شهر جويلية 
2009، أدخلت هيئة الدستور الغذائي عدة تعديالت على هاته 
القوائم. كما أهنا رفضت اس�تعمال العديد من املواد األخرى 
كالنتريت والنترات واألس�كوربات لتحويل اللحوم والفسفاط 
كمضاف�ات غذائية. ويف س�نة 2010، ازدادت القيود على 
استعمال »الروتينون« قصد منعها من التدفق يف املجاري املائية. 
وتتالت التعديالت على هذه القائمات لتشمل إضافة العديد من 
املواد ك�»السبينوزاد« و»أكتونوات النحاس« و»بيكربونات 
البوتاسيوم« و»اإليتيالن« .... كما مت العمل منذ سنة 2011 
وإىل حد اآلن على إصدار توجيهات خاصة بتربية األحياء املائية 
وإنتاج الطحالب حس�ب النمط البيولوجي وسينظر يف الربيع 

القادم لسنة 2016 يف املسودات اليت أعّدت للغرض. 

توجيهات الدستور الغذائي
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القانون األوروبي

قررت املفوضية األوروبية س�نة 2012 مراجعة القانون احلايل 
للفالحة البيولوجية والتوجه السياسي العام اخلاص هبذا القطاع. 
ويف ش�هر مارس 2014، مّت تقدمي مس�ودة قانون جديد بعد 
مراجعة كاملة للقانون إال أّنها ش�هدت الرفض من قبل أغلب 
الدول األعض�اء لالحتاد األورويب ملا تضمنت�ه من تعديالت. 
لذا س�يتم مواصلة النقاشات سنة 2015 استنادا على القانون 

األورويب احلايل.

المبادالت التجارية للمنتجات البيولوجية 

يعترب االحت�اد األورويب والواليات املتح�دة األمريكية وكندا 
واليابان من أهّم األسواق املستوردة للمنتجات البيولوجية. لكن 
يف أغلب هذه البلدان ختضع عملية التوريد إىل إجراءات صارمة. 
ففي أوروبا وأمريكا واليابان، ليس باإلمكان دخول أي منتوج 
بيولوجي إىل أسواقها إال إذا كان هيكل املراقبة والتصديق معتمد 
من طرف الس�لطة املختصة للبلد املستورد. وميكن للعديد من 

الصعوبات أن تتالشى باحلصول على :

• اعتراف متبادل بن البلد املصدر والبلد املورد.
• القبول املباشر هبيكل املراقبة والتصديق من طرف البلد املورد.

وقد شهدت سنة 2014 دخول االعتراف املتبادل بن الواليات 
املتحدة األمريكية واليابان يف جم�ال قوانن الفالحة البيولوجية 
حيز التنفيذ يف غرة جانفي. كما شهدت اعتراف متبادل جديد 
ب�ن االحتاد األورويب وكوريا اجلنوبي�ة، بدأ تطبيقه من طرف 

كوريا اجلنوبية بداية من غرة فيفري 2015.

المراجع

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- IFOAM-FiBL. 2014. The World of Organic 
Agriculture : Statistics and emerging trends 2015. 
Standards and Regulations.
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الفالحة البيولوجية في تونس

واقع وآفاق الفالحة البيولوجية بوالية سليانة

تبلغ املساحة الفالحية اجلملية للوالية 467 ألف هكتار منها 92 % 
صاحلة للزراعة. وتبلغ املس�احة املحروث�ة 313 ألف هكتار 
وحتتل الزراعات الكربى املس�احة األوفر تليها الزياتن كما هو 
مبن بالرس�م البياين رقم 1. أّما مساحة الغابات واملراعي فتبلغ 

118 ألف هكتار أي بنسبة 25 % من املساحة اجلملية.

تقديم القطاع الفالحي بوالية سليانة

كم�ا تتمثل الثروة احليوانية باملنطق�ة يف 35500 رأس أبقار 
منها 4650 وحدة إناث مؤصلة و15900 وحدة إناث حملية 
وش�ركية. إىل جانب 604000 رأس أغنام منها 355000 
وحدة إناث ومايق�ارب 86700 رأس ماعز منها 56000 
وحدة إناث. كما يوجد 7160 خلية حنل منها 160 تقليدية.

الرسم البياني رقم 1 : توزيع المساحة حسب الزراعات

بلغ عدد املتدخلن يف قطاع الفالحة البيولوجية بوالية س�ليانة 
خالل س�نة 2013 حوايل 12 متدخل منه�م إثنان يتعاطان 
نشاط اإلنتاج احليواين البيولوجي واملتمثل يف تربية النحل، وقد بلغ 
عدد اخلاليا 180 خلية إلنتاج 200 كلغ من العسل البيولوجي.

الوضع الحالي للفالحة البيولوجية

الزراعات الكربى
% 74

الزياتني
% 22

األشجار املثمرة
% 3

اخلضروات
% 1

مساحات الزراعات البيولوجية

أّما باق�ي املتدخلن فهم يتعاطون اإلنت�اج النبايت وفق النمط 
البيولوجي. وميث�ل اجلدول رقم 1 توزيع املس�احة واإلنتاج 

حسب الزراعة البيولوجية.
جدول رقم 1: توزيع المساحة واإلنتاج حسب 

الزراعة البيولوجية خالل سنة 2013

اإلنتاج (طن)املساحة (هكتار)الزراعة
397728843زيتون زيت

41465167نباتات طبية وعطرية
20التن الشوكي
20أراضي بور
812734010املجموع

يوجد بوالية سليانة ما يقارب ثالث وحدات لتجفيف األعشاب 
الطبية والعطرية وإس�تخراج الزيوت الروحية وحتويل الزيتون. 
ويربز اجلدول رق�م 2 وحدات التحويل والتكييف وفق النمط 

البيولوجي.

وحدات التحويل والتكييف البيولوجية

طاقة اإلنتاجالنشاطالوحدات

شركة 
“ أعشاب تونس” 

بكسرى

جتفيف األعشاب الطبية 
-والعطرية

-إستخراج الزيوت الروحية

300 حتويل الزيتون بطاقة 
طن/اليوم

شركة أربيوتاك 
أروما ببوعرادة

جتفيف األعشاب الطبية 
5167والعطرية

حتويل الزيتون البيولوجي

شركة قلوبيوأويل 
بكسرى

استخراج زيوت بذور التن 
-الشوكي

جدول رقم 2: وحدات التحويل والتكييف وفق 
النمط البيولوجي بوالية سليانة خالل سنة 2013
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مّت يف ش�هر جويلية 2014 اإلمضاء على اتفاقية بن مشروع 
التنمية الريفية املندجمة بوالية س�ليانة واملرك�ز الفين للفالحة 
البيولوجية بشط مرمي ضمن برنامج التصرف املستدام يف التربة 
املم�ول من طرف الصن�دوق العاملي للتنمي�ة الزراعية هبدف 
اإلحاطة الفنية والتكوين يف جم�ال الفالحة البيولوجية لفالحي 
مناطق التدخل للمش�روع بالوالية. وقد انطلق العمل امليداين 
ابتداءا من شهر أوت 2014. ومن بن أهداف اإلتفاقية نذكر:

البرامج في طور اإلنجاز في قطاع الفالحة 
البيولوجية

* مشروع التنمية الريفية املندجمة 

- تكوي�ن 5 جمموع�ات م�ن الفالحن يف مي�دان الفالحة 
البيولوجية.

- تكوين فنيي املندوبية يف جمال الفالحة البيولوجية.
- املصادقة على مساحة 500 هكتار.

- اقتناء معدات لوحدة إنتاج كمبوست، وحدة تقطري وخاليا حنل.

* مشروع إحداث معتمدية كسرى منطقة منوذجية خمتصة يف 
الفالحة البيولوجية

يندرج هذا املش�روع ضمن برنامج وط�ين تبّنته اإلدارة العامة 
للفالحة البيولوجية و يهدف إىل جعل الفالحة البيولوجية حمرك 
للتنمية اجلهوية وذلك ببعث مخ�س مناطق منوذجية خمتصة يف 
الفالحة البيولوجية تتوزع على كامل البالد التونس�ية حسب 
األنظمة املناخية من مشاهلا إىل جنوهبا. وقد قام مكتب الدراسات 
بالدراس�ة والتنق�الت امليدانية وهو بص�دد البحث عن ممول 

للمشروع يف الوقت احلايل.

إمـكانيات الجـهة لتعاطي الفـالحة 
البيولوجية

تزخر اجلهة باملؤهالت الطبيعي�ة واهليكلية والقطاعات املالئمة 
لإلنتقال للنمط البيولوجي على مستوى اإلنتاج النبايت واإلنتاج 

الغايب واإلنتاج احليواين.

إذ ميكن تطوير مساحة الفالحة البيولوجية بوالية سليانة لتمسح 
ما يقارب 76 ألف هكتار تتوزع حسب الزراعات كما يبينها 

اجلدول رقم 3.
جدول رقم 3 : آفاق تطوير مساحة الزراعات 

البيولوجية بوالية سليانة

املساحة (هكتار)الزراعة
48000زياتن
500تن

250حب امللوك
15000هندي

100خضروات
2000زراعات كربى

10000مراعي
75850املجموع

كما ميكن تطوير مس�احة الغابات بوالية س�ليانة وفق النمط 
البيولوجي لتمس�ح 50040 هكتار موزعة حسب الزراعات 

كما يبينه اجلدول رقم 4.

المساحة )هكتار(الزراعة
30000زقوقو

20000النباتات الطبية والعطرية
40كبار

50040المجموع

وتتمثل إمكانية تعاطي اإلنتاج احليواين البيولوجي بكل من جبل 
برقو، كس�رى وسليانة اجلنوبية لتعاطي املاعز )3000 رأس(، 
األغن�ام )1000 رأس(، األبق�ار )200 رأس(، الدواجن، 

األرانب والنحل )500 خلية(.

بالفالحة  للنهـوض  الجهويـة  الخطـة 
البيولوجية

جدول رقم 4 : آفاق تطوير مساحة الغابات 
البيولوجية بوالية سليانة

هتدف اخلطة اجلهوية للنهوض بالفالحة البيولوجية إىل :
- مضاعفة املساحات البيولوجية،
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- إحداث مناطق منوذجية خمتصة يف الفالحة البيولوجية  بكسرى 
وضيعات مثالية بكل من برقو وس�ليانة اجلنوبية )سيدي محادة 

وسيدي عامر(،
- بع�ث مش�اريع يف الفالحة البيولوجية عل�ى غرار معاصر 
بيولوجية، وحدات إنت�اج مادة الكومبس�ت، إنتاج اهلندي 
اخلريفي البيولوج�ي، تربية النحل وفق النمط البيولوجي، بعث 
منبت إلنتاج املشاتل البيولوجية، بعث وحدة إلنتاج احلشرات 
النافعة، وحدة تكييف منتجات بيولوجية، نقاط بيع، مستلزمات 

فالحية بيولوجية إخل...

- بعث ش�ركة تعاونية إلنتاج زيت الزيتون والفواكه حسب 
النمط البيولوجي،

- دعم األنشطة املحلية واحلرف التقليدية ذات العالقة بالفالحة 
البيولوجية،

- تأشري املسلك السياحي كسرى– برقو– عن بوسعدية،

- دعم السياحة البيئية والتظاهرات الثقافية على غرار مهرجان 
التن بكسرى وحب امللوك بربقو والزيتونة بسيدي محادة،

- تثمن متحف العادات والتقاليد بكسرى،

ويش�مل اإلنتاج النبايت البيولوجي املربم�ج قطاعات الزياتن 
والزراعات الكربى واخلض�روات واهلندي األملس. إذ هتدف 
اخلطة إىل الرفع تدرجييا من مس�احات املزروعات والغراسات 
البيولوجي�ة من حوايل 4000 هك س�نة 2013 إىل حوايل 
10000 هك سنة 2020 وذلك بإضافة 6000 هك تتوزع 

حسب اجلدول رقم 5.

- تنظيم املنتجن مبناطق إنتاج الفالحة البيولوجية صلب هياكل 
مهنية أساسية. 

- بعث معارض جهوية يف الفالحة البيولوجية،
- دع�م البح�وث يف قطاعات الزيتون والت�ن وحب امللوك 
والنبات�ات الطبي�ة والعطرية للمحافظة عل�ى املوروث اجليين 

للمنطقة.

كم�ا هتدف اخلطة إىل الرف�ع تدرجييا من املس�احات الغابية 
البيولوجية من 10400 هك سنة 2009 إىل 79400 هك 
س�نة 2014 وذلك بإضافة 69000 هك. وكذلك بالنسبة 
لقطاع اإلنتاج احلي�واين البيولوجي واملتمث�ل يف تربية النحل 

واملاعز والدجاج وذلك حسب اجلدول رقم 6.

خطة العمـل للنهوض بقطـاع الفالحة 
البيولوجية

- حتس�يس اهلياكل املهنية إلستغالل اإلمكانيات املتاحة مبناطق 
تدخلهم لتعاطي الفالحة البيولوجية.

- تركيز مدارس حقلية لفائ�دة املنتجن يف املجال البيولوجي 
املنضوين صلب هياكل مهنية وذلك هبدف دميومتها.
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الفالحة البيولوجية في تونس

جدول رقم 5 : تطور مساحات المزروعات وفق النمط البيولوجي بوالية سليانة خالل سنة 2020

سنة 2015القطاع
التوزيع السنوي

احلاصل
املجموع20162017201820192020

42255007009501000110042508475الزياتني (هك)
0203050100100300300األشجار املثمرة (هك) 
0510254045125125الزراعات الكربى (هك)

0510153040100100اخلضروات (هك) 
275751001502002007251000اهلندي األملس (هك) 

4500605850119013701485550010000املجموع 

جدول رقم 6 : التطور السنوي لإلنتاج الحيواني وفق النمط البيولوجي بوالية سليانة

سنة القطاع
2015

التوزيع السنوي
احلاصل

املجموع20162017201820192020
1805050606080300480 خاليا النحل (خلية)

5050100100300300-- تربية املاشية (أنثى ماعز)
507080100300300- -تربية الدواجن (وحدة)

- حتس�يس اهلياكل املهنية على إبرام عقود إنتاج وشراكة مع 
الشركات املصدرة.

- وض�ع برنامج تكوين فين للهي�اكل املهنية يف جمال الفالحة 
البيولوجية.

- تطوير الربام�ج البحثية لتحديد احل�زم التقنية املالئمة لكل 
منتوج.

- إستهداف مناطق ومنتجات خصوصية تتمتع مبيزات تفاضلية 
وقيمة جتارية عالية للتوسع يف املساحات.

- مواكبة حاجيات القطاع من املدخالت اخلصوصية.

- مزيد تثمن املنتجات البيولوجية واملنتجات الثانوية عرب اللف 
والتحويل والتعليب.

- تطوير مسالك الترويج املحلية والعاملية.

- تفعيل دور اهلياكل املهنية للنهوض بالقطاع.

منجي اهلمامي ومساح اجلبايل
املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بسليانة (قسم الفالحة البيولوجية)

مراجعة من طرف فاتن منصور
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

- إعداد محلة حتسيس�ية حول دور اهلياكل املهنية يف النهوض 
بالفالحة البيولوجية )ومضة تلفزية وبالغ إذاعي ومطوية ومعلقة 

حائطية...(.
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تطور قطاع اإلنتاج الحيواني البيولوجي بفرنسا

يش�هد قطاع الفالحة البيولوجية يف فرنس�ا تطورا سواء على 
مستوى املساحات أو على مستوى املبيعات. فقد بلغت املساحة 
اجلملية للزراعات البيولوجية مبا يف ذلك اليت يف املرحلة اإلنتقالية 
1.118.342 هكتار سنة 2014 أي بزيادة تقدر ب� 4.14 % 
مقارنة بس�نة 2013. كما شهدت قيمة املنتجات البيولوجية 
داخل الس�وق الداخلية 4.83 ملي�ار أورو أي 10 % أكثر 
من س�نة 2013. ومل يقتصر هذا التطور على اإلنتاج النبايت 

فحسب بل مشل كذلك اإلنتاج احليواين.

ويتميز اإلنتاج احليواين البيولوجي يف فرنس�ا بالتنوع يف املنتوج 
حيث بلغ عدد مريب األبق�ار واألغنام 5749 و1693 مريب 
على التوايل س�نة 2014 إىل جان�ب 3976 مريب حيوانات 

أخرى من ماعز ودواجن وخنازير وحنل )رسم بياين رقم 1(.

كما ش�هد عدد احليوان�ات البيولوجية تطورا مقارنة بس�نة 
2013. فقد بلغ ع�دد األبقار 244.848 بقرة. أّما األغنام 
فقد بلغ عدده�ا 220.762 إىل جانب الدواجن اليت بلغت 
12.283.374 دجاج بياض ودج�اج حلم. كما بلغ عدد 
خاليا النحل 99.611 خلية مسجال بذلك ارتفاعا ب�  7 % 

مقارنة بسنة 2013 )جدول رقم 1(.
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رسم بياني رقم 1 : عدد مربي الحيوانات حسب النمط البيولوجي لسنة 2014

جدول رقم 1 : عدد الحيوانات المرباة وفق النمط 
البيولوجي في فرنسا سنة 2014

نسبة الزيادة املائوية مقارنة العدد اجلملياحليوانات
بسنة 2013 (%)

125.4733األبقار احللوب
119.3758األبقار املرضعة
72.17210األغنام احللوب
األغنام املعدة 
148.5906إلنتاج اللحم

46.7316ماعز
8.3233خنازير

3.719.33911دجاج البيض
8.564.0357.6دجاج اللحم

99.6117النحل

وقد أدى هذا التطور يف بروز هذا النمط على املس�توى الوطين 
وحتصله على مكانة خاصة بالنس�بة للنح�ل الذي ميثل عدده 
12.6 % من العدد اجلملي للخاليا بفرنسا والدواجن البياضة  
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وقد مّت تسويق أغلب هذه املنتجات يف الفضاءات الكربى بدرجة 
أوىل واملغازات البيولوجية بدرجة ثانية. أّما البقية، فقد مت بيعها 
عن طريق البيع املباش�ر من املنتج إىل املس�تهلك أو عن طريق 

وتبقى فرنسا أمنوذج وجب االستئناس به لتطوير قطاع الفالحة املسلك التقليدي وهم التجار العادين  )رسم بياين رقم 2(.
البيولوجية عموما واإلنتاج احليواين خصوصا حيث متكنت من 
مضاعفة قيمة مبيعاهتا البيولوجية مخس مرات لتنتقل من 1000 
مليون أورو سنة 1999 إىل 5.020 مليون أورو سنة 2014.

جدول رقم 2 : تطور قيمة مبيعات المنتوجات 
الحيوانية البيولوجية الفرنسية

املنتجات احليوانية 
البيولوجية

قيمة املبيعات (مليون أورو)

سنة 2014سنة 2013سنة 2012
269273290احلليب

316333364مشتقات احلليب
237253267البيض

169181205حلوم األبقار
636666حلوم اخلنازير
373842حلوم األغنام
122130145الدواجن

فـاخر عـياد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المرجع

- Agence bio.2015. Le marché de la bio en 
France.

اليت متثل 7.6 %. وقد نتج عن ذلك توفر للمنتجات احليوانية 
البيولوجية باألسواق الفرنسية واألوروبية مع تزايد اإلقبال عليها 
لتبلغ قيمة املبيعات 654 مليون أورو بالنسبة للحليب ومشتقاته 
و267 مليون أورو بالنسبة للبيض و205 مليون أورو بالنسبة 

للحوم األبقار )جدول رقم 2(. 

فضاءات كربى
مغازات بيولوجية

بيع مباشر
التجار بالتقسيط

حلوم طازج وحمولة

بيض

حليب

مشتقات احلليب

رسم بياني رقم 2 : أهّم مسالك تسويق المنتجات 
الحيوانية البيولوجية وقيمة مبيعاتها )الوحدة: ألف 

أورو( بفرنسا سنة 2014
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أخبار

فرنسا

شهد شراء اللحم املتأيت من الفالحة البيولوجية تطورا متواصال 
يف فرنسا حيث بّين إستطالع للمنظمات املهنية الوطنية للماشية 
واللحوم »Interbev« أّن 16 % من الفرنس�ين يأكلون 
بإنتظام اللحوم البيولوجية وم�ا يقارب 60 % تذوقوا اللحم 

البيولوجي.

بلغت مبيعات اللحم البيولوجي سنة 2013 قرابة 370 مليون 
أورو وهو ما ميثل منو ب� 10 % مقارنة بسنة 2012 وما يزيد 
على 8 % من سوق األغذية البيولوجية اليت بلغت 4.56 مليار 

أورو خالل نفس السنة.

ويبقى سعر اللحم البيولوجي عاليا نسبيا حيث يفوق سعر اللحم 
العادي بنس�بة تترواح ما بن 20 و50 % ممّا يش�ّكل عقبة 

رئيسية أمام شراءه.

وجتدر اإلش�ارة أّن الطلب على اللحم البيولوجي شهد تطورا 
سريعا مل يضاهيه زيادة يف عدد األماكن املخصصة لبيع املنتوج 

رغم زيادة عددها يف الفترة األخرية.
وقد ب�دأت املغازات املتخصصة يف بي�ع املنتجات البيولوجية 
مثل ش�بكة مغ�ازات »Biocoop« يف فتح جناح خاص يف 
»اجلزارة التقليدية« حيث متكنت من خلق 60 جمزرة لبيع اللحم 

البيولوجي على 357 مغازة لبيع منتجاهتا.

هولندا

تضاعف سوق املنتجات البيولوجية يف هولندا منذ سنة 2008 وقد 
جتاوزت املبيعات مليار أورو سنة 2013 وفقا للجامعة البيولوجية 
اهلولندية. ويبلغ عدد الشركات املصادق عليها بيولوجيا 1500 
وحوايل 1700 ناشطة يف اإلنتاج وتسويق املنتجات البيولوجية.

وتعترب سنة 2013 إجيابية حيث شهدت املبيعات منوا بنسب�ة 
9 % يف املغازات البيولوجية مع العلم أّن النمو العام يترواح بن 
6 و8 %. وقد بلغ�ت حصة مبيعات املغازات البيولوجية اليت 

يبلغ عددها 365 حوايل 31 % من مجلة املبيعات.

كما تطور حجم صادرات املنتجات البيولوجية بنسبة 10 % سنة 
2013 ويعترب اجلنب أهّم منتوج بيولوجي يصدر خاصة للمغازات 
البيولوجية املتخصصة يف أملانيا. كما سامهت جتارة املواد األولية 
املستوردة )خضر وغالل، قهوة، ...( من عّدة بلدان يف تطور بيع 

املنتجات البيولوجية يف هولندا.

- مّت نشر يف صحيفة »The Times« رسالة مفتوحة من طرف 
ثّلة من املواطنن األمريكين إىل املواطنن والسياسين واملنظمن 
يف اململكة املتح�دة وبقية دول االحت�اد األورويب حول خماطر 
املحاصيل املعدلة وراثيا حيث يبّينون نتائج جتارهبم يف إس�تعمال 

املحاصيل املعدلة وراثيا ونتائجها السلبية على النظام الزراعي.

المملكة المتحدة

وجتدر اإلش�ارة أّن مساحة املحاصيل املعدلة وراثيا متثل حوايل 
نصف املس�احة املزروعة ومن أهّم املنتج�ات نذكر الصوجا 
والذرة والقطن. ومن أهّم النتائج نذكر على س�بيل مثال عدم 
وجود بذور صاحلة لإلستعمال للنمط البيولوجي وذلك بسبب 
النس�بة اهلامة للتلوث يف املحيط وخاصة التربة وذلك بتدهور 
نس�بة الكائنات احلية املفيدة للتربة من ناحية ومن ناحية أخرى 
على جودة املياه الصاحلة للش�راب. مما ِيؤدي إىل تدهور احلالة 
الصحية لإلنسان وذلك بظهور إضطرابات يف اجلهاز املناعي
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واهلضمي. ومن هنا نس�تنتج أنه جيب العمل على وجود حلول 
لتنمية مستدمية للبيئة.

- بدأت ش�ركة »FAZER« يف فنلندا منذ سنة 1986 يف 
إنتاج احلبوب البيولوجية. وقد بلغ اإلنتاج السنوي من احلبوب 
البيولوجية حوايل 3000 ط�ن من القصيبة و3000 طن من 
الش�عري و1000 طن من القمح. وقد متت تعبئتهم يف أكياس 
ذو أحج�ام خمتلفة 10 كلغ، 20 كلغ و 25 كلغ وكذلك يف 
أكياس كبرية من 800 إىل 1000 كلغ. وتصدر هذه الشركة 
منتجاهتا البيولوجية لكل من أملانيا وفرنس�ا وبريطانيا والسويد 

وإسبانيا وإيطاليا وكميات صغرية إىل آسيا.

فنلندا

وأكثر من أربعة مالي�ن هكتار من األراضي وعدد متزايد من 
الش�ركات البيولوجية املنظمة تنظيما جي�دا واليت هلا دور يف 
التشغيل املهين. كما أّن املتس�اكنن هلم إهتمامات باملنتجات 

البيولوجية.

تبلغ مس�احة الزراعات البيولوجية حوايل 600 ألف هكتار. 
وتقّدر قيمة ترويج املنتجات البيولوجية باهلند حبوايل 95 مليون 
دوالر أمريكي. وتش�مل هذه املنتجات البيولوجية اخلضروات 
الطازجة واألعش�اب والفواكه واحلب�وب ومنتجات احلبوب 
والبقول والتوابل والعسل والشاي. ويقع تروجيها عرب خدمات 
التج�ارة للمنازل واآلنترنات واملتاج�ر املتخصصة واملحالت 
التجارية. وتكون عمليات التس�ويق يف نس�ق متطور باملدن 
الكربى وعرب شعار »اختيار العضوي ال يقتصر فقط على تناول 

طعام صحي وطبيعي ولكن أيضا حول العناية بالبيئة«. 

وقد بلغت صادرات املنتجات البيولوجية خالل املوسم الفالحي 
2012/2013 ح�وايل 165 ألف ط�ن بقيمة 534 مليون 
دوالر أمريكي. ومن أهّم الوجه�ات أملانيا وهوالندا وإيطاليا. 
وعّبر اخلرباء على إمكانية أن تبلغ حجم املبادالت خالل املوسم 
الفالحي 2016-2015 حوايل مليار دوالر أمريكي، لكن جيب 
العم�ل على احلد من أهّم العراقيل اليت تتمثل يف عدم وجود بنية 
حتتية لتسهيل املبادالت من جهة ونقص اإلحاطة الفنية والتكوين 
واإلرش�اد والتطوير من جهة أخ�رى. لذلك جيب العمل على 

التكثيف من أّيام الشراكة »B2B« خالل خمتلف التظاهرات.

هامن ڤريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Organic-Market.info, 2015. Online maga-
zine for organic trade. Février-Aَvril 2015.

كندا

بدأت ش�بكة مزارع�ن عائ�الت »Equiterre« بتوزيع 
املنتجات البيولوجية لقرابة 100 ضيعة منتشرة يف خمتلف أحناء 
الكيبيك بكندا.  ويتم توزيع املنتجات حلوايل 000 13 منخرط 
ويساهم يف تغذية حوايل 000 40 شخص. وجتدر اإلشارة أّنه 
يوج�د أكثر من 500 نقطة بيع يف الكيبيك ومن املمكن أيضا 
شراء السلة البيولوجية من 7 حمطات تابعة لوكالة النقل احلضري 

ويف 30 سوق للتغذية ملشاركي امليترو.

ويش�جع وزير االفالح�ة والصيد البح�ري والتغذية الكندي 
املواطنن على اإلخنراط يف الس�لة البيولوجية وذلك هبدف دعم 
الفالح�ة البيولوجية. حتتوى الس�لة البيولوجية على ما بن 6 
و12 نوعا من الغالل و اخلضروات الطازجة وتقّدم خالل الفترة 
الصيفية من ج�وان إىل أكتوبر. مع العل�م أّن الطلب يف تطور 
متواصل حيث شهدت العديد من الضيعات بيع كامل ملنتجاهتا 
خالل السنة املاضية. وقد بلغت قيمة املبيعات مباشرة أكثر من 
6 مليون دوالر كندي مّما يساهم يف تنمية اإلقتصادي املحلي.

- ميّكن قطاع الفالحة البيولوجية باهلند من إس�تخدام أفضل 
إلمكانياهتا إذ تتميز اهلند بعدد كبري من صغار الفالحن )74 %( 

الهند

- Organic-Market.info, 2014. Online magazine 
for organic trade. Novembre-Décembre 2014.
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التظاهـرات العالمية

• صالون بيوفاخ أملانيا
 من 10 إىل 13 فيفري 2016 بنيورنبارغ بأملانيا

www.biofach.de : موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا
من 17 إىل 19 سبتمرب 2015 ببالتيمور بالواليات املتحدة 

 األمريكية
www.biofach-america.com : موقع الواب

• صالون بيوفاخ اهلند
من 5 إىل 7 نوفمرب 2015 بكرياال باهلند

www.biofach-india.com : موقع الواب

• معرض املنتجات الطبيعية والبيولوجية بالشرق األوسط 
»MENOPE 2015«

من 2 إىل 4 نوفمرب 2015 بديب باإلمارات العربية املتحدة
www.naturalproductme.com :موقع الواب

• صالون املنتجات البيولوجية واإليكولوجية واملكمالت 
»NatExpo« الغذائية

من 18 إىل 20 أكتوبر 2015 بباريس بفرنسا
www.natexpo.com :موقع الواب

• الصالون الدويل للمنتجات البيولوجية والطبيعية
من 12 إىل 15 سبتمرب 2015 ببولونيا بإيطاليا

www.sana.it : موقع الواب

• معرض املنتجات البيولوجية بإسبانيا
 من 12 إىل 15 نوفمرب 2015 مبدريد بإسبانيا

www.biocultura.org : موقع الواب

هامن ڤريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

• املتقى اإلفريقي الثالث حول الزراعة العضوية
من 5 إىل 9 أكتوبر 2015 بإب�ادان بنجرييا

http://africanorganicnetwork.org : موقع الواب

• املؤمتر الدويل الثالث حول علوم الزراعة العضوية
من 14 إىل 17 أكتوبر 2015 برباتيسالفا بسلوفاكيا

www.icoas2015.org : موقع الواب

 ISOFAR« املعرض الدويل الثالث للمنتجات العضوية •
»2015

من 11 إىل 18 سبتمرب 2015 بقواسان بكوريا
www.2015organic-expo.kr : موقع الواب

• معرض املنتجات البيولوجية وصالون بيوفاخ اليابان
 من 10 إىل 12 فيفري 2016 بطوكيو باليابان

www.organic-expo.jp : موقع الواب
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