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االفتتاحية

مجلة الفالحة البيولوجية

اإلقتصاد التضامني والفالحة البيولوجية

اإلقتصاد التضامين أو اإلجتماعي، هو جمموع األنش�طة اإلنتاجية للس�لع واخلدمات اليت تنتظم يف شكل هياكل مستقلة )مجعيات، 
تعاونيات، تعاضديات وغريهم( ختضع لتس�يري دميقراطي وتش�اركي، ويكون االخنراط فيها حّرا.

وتتميز هذه األنشطة عن غريها مبحور األهداف اإلجتماعية )التنمية املستدامة، التشغيل، التجارة العادلة، حماربة الفقر واإلقصاء...( 
يف مقاصدها، وبكون عالقات التضامن بني األعضاء تكتس�ب صبغة األولوية على حساب املصلحة الفردية أو الكس�ب املادي.

برز اإلقتصاد التضامين يف بداية التس�عينات وحظي بإهتمام عاملي متزايد بعد األزمة اإلقتصادية عام 2008 بإعتباره بديال مبتكرا 
ع�ن منوذج التنمية التقليدي القائم على دعم النمو كما يعول على إس�هامه يف بلوغ أهداف التنمية املس�تدامة اليت تبنتها املنظمة 

األممية يف جانفي 2016.
وحي�ث أّن قطاع الفالحة أصبح ميثل جزءا من حل مش�كلة تغري املناخ ويتمثل ذل�ك يف النمط البيولوجي الذي يقّلل من إنبعاث 

الغازات مقارنة باألمناط األخرى. كما يس�اهم يف احلّد من نسبة ثاين أكس�يد الكربون وخزنه يف التربة يف ش�كل مادة عضوية.

يس�عى اإلقتص�اد التضامين إىل التوفيق بني أهداف النمّو والتنمية االقتصادية من جه�ة ومبادئ اإلنصاف والعدالة االجتماعية من 
جهة أخرى، وجيعل اإلنس�ان يف صلب إهتمامات عملية التنمية.

وال يش�كل اإلقتصاد التضامين بديال عن إقتصاد السوق املهيمن يف العامل حاليا، ولكن بإمكانه أن يكون إقتصادا موازيا قادرا على 
إعادة التوازن للمجتمعات عن طريق احلّد من حجم التفاوت والفوارق االجتماعية الصارخة.

عل�ى الصعيد الوط�ين وبإعتبار أّن  التجارة احلّرة أضّرت مبصاحل صغار الفالحني ميك�ن لإلقتصاد التضامين من خالل املبادئ اليت 
يعتمدها وطريقة التنّظم )التعاونيات والتعاضديات واجلمعيات( اليت يقوم عليها أن يس�اهم يف النهوض بقطاع الفالحة البيولوجية 
مما س�يؤّدي إىل نتائج جّد إجيابية على صغار املنتجني، على العديد من املستويات اإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية على غرار القدرة 
على الترويج املس�تمّر للمنتجات وإقتحام األسواق الواعدة مع حتسني املعارف خبصوص واقع وتوجهات السوق وضمان إستقرار 
مدخول الفالح وحتقيق مس�توى الئق من املعيش�ة، باإلضافة إىل تعزيز تنّظم صغار الفالحني، وتدعيم قدراهتم اإلنتاجية واملحافظة 

على االس�تقرار والعدالة االجتماعية مع ضمان اس�تدامة مواطن الش�غل وبالّتايل دفع التنمية املحلية.
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تضّمن الربنامج مداخلتني :

في إط�ار برنامج التكوين لس�نة 2017، نّظم المركز الفني 
للفالحة البيولوجية 8 دورات وأّيام تكوينية خالل الفترة الممتدة 
من سبتمبر إلى ديسمبر 2017 واكبها حوالي 305 متكّون.

◆ يوم تكويني حول إنتاج وتقطير النباتات الطبية والعطرية في 
الفالحة البيولوجية

في إطار برنامج التكوين واإلرشاد لسنة 2017 والخطة الجهوية 
للنهوض بالفالحة البيولوجية بوالية سليانة، ساهم المركز الفني 
للفالحة البيولوجية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بس�ليانة في تنظيم وتنش�يط يوم تكويني حول »إنتاج وتقطير 
النبات�ات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية« لفائدة مجمع 

التنمية بكسرى وذلك يوم 18 أكتوبر 2017 بمقر المجمع.

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية يف الفالحة البيولوجية )صالح 
الدين سقري- املركز الفين للفالحة البيولوجية(

- تقطري النباتات الطبية والعطرية يف الفالحة البيولوجية )صالح 
الدين سقري - املركز الفين للفالحة البيولوجية(،

وتخّل�ل هذا اليوم التكويني حص�ة تطبيقية حول كيفية إنتاج 
وتقطير النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي.

◆ يوم تكويني حول تقنيات إنتاج األشجار المثمرة في الفالحة 
البيولوجية

في إطار برنامج التكوين واإلرش�اد لس�نة 2017 وإلثراء 
الزاد المعرفي لمجموعة من الباعثين الش�بان، ساهم المركز 
الفني للفالحة البيولوجية بالتنس�يق مع مركز التكوين المهني 
الفالحي بالزركين في تنشيط يوم تكويني حول »تقنيات إنتاج 
األش�جار المثمرة في الفالح�ة البيولوجية« يوم 20 أكتوبر 
2017 بمق�ر المركز بزركين وذل�ك بتقديم مداخلة حول 
»تقنيات إنتاج األشجار المثمرة )الزياتين والرمان( حسب النمط 
البيولوجي« )يوسف عمر- المركز الفني للفالحة البي�ولوجية(.

◆ دورة تكوينيـة حـول تقنيات إنتاج الرمـان وفق النمط 
البيولوجي

ساهم المركز الفني للفالحة البيولوجية بالتنسيق مع المندوبيتين 
الجهويتين للتنمية الفالحية بمنوبة وأريانة في تنظيم وتنشيط دورة 
تكوينية في مجال »تقنيات إنتاج الرمان وفق النمط البيولوجي« 
لفائدة مجموعة من الفالحين م�ن واليتي منوبة وأريانة وذلك 
يومي 24 و25 أكتوب�ر 2017 بالمعهد الوطني للبيداغوجيا 

والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت.
مت خالل هذه الدورة تقدمي مداخلتني من طرف إطارات املركز :

- تقنيات إنتاج الرمان وفق النمط البيولوجي )يوس�ف عمر - 
املركز الفين للفالحة البيولوجية(،

- الوقاية واملكافحة ألهم اآلفات واألمراض يف غراسات الرمان 
البيولوجي )فاخر عياد - املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

◆ 3 أيام تكوينية إقليمية حول تقنيات إنتاج الكمبوسـت في 
الفالحة البيولوجية

في إطار برنامج التكوين لسنة 2017 ومشروع »دعم إتخاذ 
القرار لتعميم ونشر التصرف المستديم لألراضي«، نّظم المركز 
الفني للفالحة البيولوجية واإلدارة العام�ة للتهيئة والمحافظة

التكوين
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بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

التجارب في محطة المركز

نظمت هذه الدورات التكوينية :

- يوم�ي 28 و 29 نوفمرب 2017 لفائ�دة إطارات الوكالة 
والبلدي�ات واجلمعيات البيئية بواليات باجة وس�ليانة وتونس 

واملهدية واملنستري وسوسة.

نّظ�م المركز الفن�ي للفالحة البيولوجية بمقره بش�ط مريم، 
دورتين تكوينيتين حول »تقنيات إنتاج الكمبوس�ت« لفائدة 
إط�ارات الوكالة الوطنية للتصرف ف�ي النفايات والجمعيات 
البيئية والبلديات المنخرطة في البرنامج الوطني لتعميم عمليات 
التس�ميد الفردي لنفايات المطبخ والحديقة باألحياء السكنية 
والمنش�آت التربوية وذلك في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين 

المركز والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

واصل املركز الفين للفالحة البيولوجية متابعة خمتلف التجارب 
اليت مّت تركيزها مبحطة التجارب التابعة له بش�ط مرمي يف إطار 
القيام بالبحوث التطبيقية وتثمني نتائج البحوث خالل املوسم 
الفالحي واملتعلقة بالتس�ميد واحلماية وتأقلم األصناف وإنتاج 
البذور والنواحي اإلقتصادية وجودة املنتوج ملختلف الزراعات 
)اخلض�روات، النباتات الطبية والعطرية واألش�جار املثمرة( 

وإنتاج الكمبوست.

على األراضي الفالحية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة 3 أّيام تكوينية إقليمية حول »تقنيات إنتاج الكمبوست 
يف الفالحة البيولوجية« لفائدة أعضاء الشبكات اجلهوية للفالحة 

البيولوجية وخمتلف اهلياكل الفالحية وبعض الفالحني:

- ي�وم 09 نوفمرب 2017 بزنل »املرادي بالص« بالنس�بة 
لواليات الوسط.

- يوم 16 نوفمرب 2017 باملعهد الوطين للبيداغوجيا والتكوين 
املستمر الفالحي بسيدي ثابت بالنسبة لواليات الشمال.

- يوم 14 ديسمرب 2017 مبعهد املناطق القاحلة بقابس بالنسبة 
لواليات اجلنوب.

تضمن برنامج األيام التكوينية مداخلتني  :

- إنتاج الكمبوست يف الفالحة البيولوجية )هامن قريسة- املركز 
الفين للفالحة البيولوجية(

- نتائج إس�تعمال الكمبوست وسائل الكمبوست يف الفالحة 
البيولوجية )فاخر عياد- املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

تخّلل البرنامج حصة تطبيقية حول كيفية إنتاج الكمبوس�ت 
بمحطة إنتاج الكمبوس�ت بالمركز الفني للفالحة البيولوجية 
بالنس�بة لواليات الوس�ط ومحطة إنتاج الكمبوست بالمعهد 
الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت 
بالنس�بة لواليات الش�مال ومحطة إنتاج الكمبوست التابعة 

لجمعية صيانة واحة الشنيني بالنسبة لواليات الجنوب.

◆ دورتان تكوينيتان حول تقنيات إنتاج الكمبوست

- يوم�ي 6 و7 ديس�مرب 2017 لفائدة إط�ارات الوكالة 
والبلديات واجلمعيات البيئية بواليات بن عروس وأريانة.

تضّم�ن برنامج هذه الدورات التكويني�ة مداخلة حول تقنيات 
إنتاج الكمبوست وحصتين 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 الثانية تّم تركيز كوم من 
الكمبوست بإستعمال المواد العضوية المتوفرة في ضيعة المركز.
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وتتلخص مواضيع التجارب يف :

- تسميد الفلفل حتت البيت املحمي وفق النمط البيولوجي،

- دراس�ة تأقلم أصناف الطماطم البدرية حتت البيت املحمي 
وفق النمط البيولوجي،

- تأثري الكمبوس�ت على جودة وإنتاج مشاتل اخلضروات يف 
املنبت وفق النمط البيولوجي،

- جناعة املستخلصات النباتية يف مكافحة الزيلي لدى القرعيات 

- تسميد الدالع وفق النمط البيولوجي،

- املقارنة بني خمتلف طرق جتفيف النباتات الطبية والعطرية وفق 
النمط البيولوجي،

- إنتاج بذور البطاطا للفصل اخلامس وفق النمط البيولوجي،

- تطوير تقنيات خزن بذور اخلضروات البيولوجية،

- التحّكم يف تقنيات إنتاج أن�واع جديدة من النباتات الطبية 
والعطرية وفق النمط البيولوجي )الكبار(،

- تقنيات إنتاج بذور بعض النباتات الطبية والعطرية )البابونج 
والبوخريش والستيفيا واحلبق البنفسجي واألخضر(،

- تأثري الري باملاء وبس�ائل الكمبوست وباألمسدة التجارية على 
نسبة جناح مشاتل النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي،

- تأثري الكمبوس�ت واألمسدة التجارية على إنتاج وكلفة إنتاج 
الشعري البيولوجي،

- إنتاج بذور الفول املصري واس�تعماله كس�ماد وفق النمط 
البيولوجي،

- اس�تعمال مس�تخلصات نباتية يف مكافحة الزيلي يف زراعة 
الفول البيولوجي،

- استعمال سائل الكمبوست يف مكافحة األمراض الفطرية على 
زراعة اخلضروات البيولوجية،

- جناعة املستخلصات النباتية يف محاية بذور احلبوب واخلضروات 
البيولوجية،

حتت البيوت املحمية البيولوجية،

- مكافحة الذبابة املتوسطية للفواكه من خالل الصيد اجلماعي 
واملداواة باملبيدات املس�موح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية 

على مستوى حقل القوارص،

- مواصلة التجربة حول تأثري الكمبوس�ت على خصوبة التربة 
وإنتاج وجودة الكليمنتني البيولوجية،

- متابعة مدى تأقلم غراسات عنب املائدة وفق النمط البيولوجي 
)املراحل الفينولوجية، النمو اخلضري، اإلنتاج إخل..(،

- متابعة مدى تأقلم غراسات زيتون املائدة وفق النمط البيولوجي. 
)املراحل الفينولوجية، النمو اخلضري، اإلنتاج إخل..(،

- املقارنة بني خمتلف طرق حفظ الكبار البيولوجي،

- تأثري عملية التجفيف على جودة وإنتاج الزيوت الروحية لنبتة 
العطرشية البيولوجية،

- دراسة كلفة إنتاج بعض الزراعات البيولوجية مبحطة املركز.

تجارب ميدانية

واصل المركز الفني للفالحة البيولوجية خالل الموسم الفالحي 
2018/2017، في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المركز 
والفالحي�ن من جهة وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة 
أخرى، متابع�ة مختلف التجارب الميدانية المرّكزة بالضيعات 
النموذجي�ة. كما ت�ّم برمجة تركيز تج�ارب ميدانية أخرى 

تتمحور أساسا حول  :

- تأث�ري األمسدة اخلضراء وامل�واد العضوية على خصوبة التربة 
والنمو اخلضري واإلنتاج لغراسات الزيتون البيولوجي،

- تأث�ري طرق وآالت اجلين على ج�ودة وإنتاج و كلفة إنتاج 
الزيتون البيولوجي،
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- التحّكم يف تقنيات إنتاج بذور اخلضروات البيولوجية،

- تطبيق احلزمة الفنية اخلاصة بإنتاج اخلضروات حس�ب منط 
الفالحة البيوديناميكية،

- تطبيق احلزمة الفنية على مستوى منظومة التصرف يف التسميد 
واستراجتية احلماية من اآلفات واألمراض لزراعة الطماطم حتت 

البيوت احلامية اجليوحرارية،

- تطبي�ق احلزم�ة الفنية على مس�توى منظومة التصرف يف 
التس�ميد واس�تراجتية احلماية من اآلفات واألمراض لزراعة 

الفراولة البيولوجية، 
- تأثري الكمبوست واألمسدة التجارية على إنتاج القمح الصلب 

البيولوجي،

- اس�تعمال مبيدات خمتلفة ملكافحة الزيلي يف غراسات الرمان 
البيولوجي،

- اس�تعمال املس�تخلصات النباتية يف مكافحة بعض اآلفات 
ومقارنتها باملبيدات البيولوجية املصادق عليه،

- تأثري بعض النباتات الطبية والعطرية على اإلمكانيات اإلنتاجية 
وجودة اللحم بالنسبة لدجاج اللحم البيولوجي،

- تأثري التعليف على قوة خاليا النحل وفق النمط البيول�وجي،

- إدراج اجلدوى االقتصادية يف خمتلف التجارب لدى ضيعات 
املتدّخلني.

االتصال والتبليغ

ملتقيات

على المستوى الوطني  ساهم المركز الفني في تنظيم و تنشيط 
عّدة ملتقيات )ندوات، أّيام إعالمية، ورشات عمل، ...( حول 
الفالحة البيولوجية وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة.

جدول رقم 1 : الملتقيات )ندوات وأّيام إعالمية( حول الفالحة البيولوجية حسب القطاعات ومجاالت 
النشاط  المنعقدة خالل فترة سبتمبر – ديسمبر 2017

موضوع امللتقىالقطاعات وجماالت النشاط

أسس ومبادئ 
الفالحة البيولوجية

- ندوة جهوية حول “الفالحة البيولوجية ضمان لصحة اإلنسان واملحيط” )تنظيم قسم الفالحة البيولوجية 
باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بنب عروس(.

- املؤمتر املغاريب األول حول “احلماية املتكاملة للنباتات” )تنظيم املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة 
البيولوجية بشط مرمي بالتعاون مع اجلمعية التونسية للفالحة املستدامة واملركز الفين للفالحة البيولوجية(.

- ورشة عمل حول “قطاع الفالحة البيولوجية يف تونس : الواقع وآفاق التطوير” )تنظيم املركز الفين للفالحة 
البيولوجية بالتنسيق مع معهد البحوث يف الفالحة البيولوجية بسويسرا وبعض اهلياكل الفالحية(.

قطاع الزيتون 
واألشجار املثمرة البيولوجية

الفالحة  قسم  )تنظيم  البيولوجي”  النمط  حسب  الزيتون  زيت  جودة  يف  “التحكم  حول  إعالمي  يوم   -
البيولوجية باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية باملنستري(.

قطاع 
اإلنتاج احليواين البيولوجي

- يوم إعالمي حول “تربية دجاج اللحم حسب النمط البيولوجي” )تنظيم قسم الفالحة البيولوجية باملندوبية 
اجلهوية للتنمية الفالحية بقابس(.

قطاع 
النباتات الطبية والعطرية البيولوجية

- يوم إعالمي حول “إنتاج وحتويل النباتات الطبية والعطرية يف الفالحة البيولوجية بالوسط الريفي” )تنظيم 
قسم الفالحة البيولوجية باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بنب عروس(.
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زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

في إطار التعريف بأنش�طة المركز وبمبادئ وتقنيات الفالحة 
البيولوجية، تّم إستقبال مجموع 12 زيارة منظمة لمقر المركز 
الفني للفالحة البيولوجية وبلغ ع�دد الزائرين 256 زائرا من 

مختلف الفئات. كما بلغ عدد أّيام التنشيط 12 يوما. 

إتصاالت

رسم بياني رقم 1 : نسبة الزائرين لمقر المركز 
الفني للفالحة البيولوجية حسب الفئات 

خالل فترة سبتمبر – ديسمبر 2017

جدول رقم 2 : العدد الجملي للملتقيات حسب األقاليم المنعقدة خالل فترة سبتمبر – ديسمبر 2017

وفي إطار مواصلة إدماج الفالحة البيولوجية ضمن المنظومة الفالحية اإلقتصادية، ش�ارك المركز الفني في فعاليات 26 ملتقى عبر 
الحضور في مختلف الندوات والجلسات والملتقيات الفالحية بصفة عامة.

اإلقليم
ملتقيات حول الفالحة البيولوجية

العدد اجلمليملتقيات عامة
جلسات / ورشات عمليوم إعالميندوة

3211723إقليم الشمال 

113914إقليم الوسط 

3-12-إقليم اجلنوب

4462640املجموع

الزيارات الميدانية 

في إطار برنامج العم�ل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجية، نّظم المركز 34 زيارة ميدانية، 
شملت 13 والية و34 متدخل بيولوجي ومؤهلين لإلنخراط 

في النمط البيولوجي.

رسم بياني رقم 2 : عدد المتدخلين في قطاع 
الفالحة البيولوجية المستهدفين عبر اإلحاطة والتأطير 

الميداني خالل فترة سبتمبر – ديسمبر 2017
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جماالت التأطريعدد الزياراتاملتدخلنيالوالية

سوسة

إنتاج النباتات الطبية والعطرية بيولوجية1الضيعة البيولوجية للسيد وسيم كشاط بعمادة النجاجرة مبعتمدية مساكن

إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجية1الضيعة الفالحّية للسيد حممد علي ميالد مبعتمدية النفيضة

إنتاج الزيتون البيولوجي1شركة زردوب الفالحّية للسيد حممد حمجوب مبنطقة زردوب

املنازل املنخرطة يف برنامج التسميد الفردي يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 
إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات

- مقر املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة البيولوجية بشط مرمي
- مقر املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي

- مقر املركز الفين للفالحة البيولوجية

1

قطاع الفالحة البيولوجية 

”Biomarket“ 1نقطة بيع املنتجات البيولوجية

املهدية

4الضيعة البيولوجية للسيد عبد اجلليل احلمروين مبعتمدية شربان

- إنتاج الزيتون وزيت الزيتون البيولوجي
- إنتاج اخلضروات البيولوجية

- دراسات إقتصادية
- قطاع الفالحة البيولوجية 

املنازل املنخرطة يف برنامج التسميد الفردي يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 
إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات

- إنتاج الزيتون بيولوجي2الضيعة الفالحية مبركز التكوين املهين الفالحي بالسواسي
- إنتاج الكمبوست البيولوجي

منوبة
- إنتاج اخلضروات البيولوجية1حمطة الدعم للمجمع املهين املشترك للخضر مبنوبة

- دراسات إقتصادية

إنتاج األشجار املثمرة البيولوجية1ضيعتان أشجار مثمرة مبنطقيت البطان و احلبيبية

نابل

- إنتاج اخلضروات البيولوجية1حمطة الدعم للمجمع املهين املشترك للخضر بقربة

2شركة فوانيس الفالحية مبنطقة دار شعبان الفهري
- إنتاج اخلضروات البيولوجية

- إنتاج الصناعات الغذائية
- قطاع الفالحة البيولوجية 

إنتاج اخلضروات البيولوجية1الضيعة البيولوجية للسيد رضا السحريي )مشروع إقامة إريس(بزنرت

جدول رقم 3 : الزيارات الميدانية المنجزة إلحاطة و تأطير المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية 
)سبتمبر – ديسمبر 2017(
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أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

زغوان
قطاع الفالحة البيولوجية 1شركة “قصر الزيت” مبعتمدية الفحص

إنتاج احلبوب البيولوجية1الوحدة االنتاجية الفارسني

املنستري

املنازل املنخرطة يف برنامج التسميد الفردي يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 
إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات

- إنتاج العسل البيولوجي1الضيعة البيولوجية للسيد حسن حيبار مبنطقة مزنل كامل
- دراسات إقتصادية

- املعصرة البيولوجية “MED GOLD” جبمال
قطاع الفالحة البيولوجية 1- مهرجان الزيتونة مبقر مركز التكوين املهين الفالحي جبمال

تونس

تركيز مشروع خمرب معتمد.1مقر البنك الوطين للجينات بتونس )زيارة خمتلف املخابر(

”LCAE“ تركيز مشروع خمرب معتمد1املخرب املركزي للتحاليل والتجارب بتونس

- مقر اإلحتاد التونسي للفالحة والصيد البحري
- مقر اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية

- مقر مؤسسة البحث والتعليم العايل الفالحي
- مقر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية

قطاع الفالحة البيولوجية 1

أريانة

املنازل املنخرطة يف برنامج التسميد الفردي يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 
إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات

حمطة الكمبوستاج للمعهد الوطين للبيداغوجيا والتكوين املستمر الفالحي 
إنتاج الكمبوست1بسيدي ثابت

القريوان
مريب النحل البيولوجي السيد اهلادي املسكيين مبعتمدية حفوز

- إنتاج العسل البيولوجي1
- دراسات إقتصادية مريب النحل البيولوجي السيد السّيد املانسي مبعتمدية الوسالتية

قابس
إنتاج اخلضروات البيولوجية1حمطة التجارب باملركز الفين للزراعات املحمية واجليوحرارية بشنشو

إنتاج الكمبوست البيولوجي1حمطة كمبوستاج مجعية صيانة واحة الشنيين

صفاقس
- إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجية1الضيعة البيولوجية للسيد عمر املزغين مبعتمدية عقارب

- دراسات إقتصادية
املنازل املنخرطة يف برنامج التسميد الفردي يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 

إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات

10 جماالت تأطري34 زيارة34 متدخل13 والية
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تظاهرات

◆ الصالـون الدولـي للفالحـة واآلالت الفالحّية والصيد 
البحري »سياماب 2017«

◆ مهرجان الزيتونة بجمال 

ش�ارك المركز الفني في اليوم السياحي للزيتونة بجمال وذلك 
يوم 19 ديس�مبر 2017 عبر تأثيث خيمة على مساحة 9 م2 
بمقر مركز التكوين المهني الفالحي بجمال. حيث تّم عرض 
معلقات للتعريف بمجاالت أنش�طة المركز الفني، إلى جانب 
عينات من المنتجات البيولوجية من نباتات طبية وعطرية مجففة 
ومشتقاتها المنتجة من طرف المركز الفني للفالحة البيولوجية.

كما تّم عرض ش�ريط تلف�زي حول أنش�طة المركز الفني 
والتعريف بمجلة الفالحة البيولوجية الصادرة عن المركز الفني 

والخدمات المتوفرة على مستوى موقع الواب.

ش�ارك المركز الفني في الصالون الدولي للفالحة واآلالت 
الفالحّية والصيد البحري »سياماب 2017« بقصر المعارض 
بالكرم بتونس من 31 أكتوبر إلى 05 نوفمبر 2017 وذلك 
عبر تركيز جناح على مس�احة 15 م2 عرضت فيه مختلف 
الدعائم اإلرش�ادية من مطويات ونش�ريات فنية ومعلقات 
ح�ول التعريف بمجاالت أنش�طة المرك�ز الفني ومبادئ 

الفالحة البيولوجية. 

 هانـم ڤريسة ويوسف عمر وحسام النابلي
املركز الفين للفالحة البيولوجية



 

المكافحة البيولوجية لدودة التمور 
»Ectomyeloïs ceratoniae« 

المجاالت التقنية واإلقتصادية

11جملة الفالحة البيولوجية   عدد 27

الدورة الحياتية لدودة التمور

تقضي هذه احلشرة الشتاء يف شكل يرقة كاملة النمو غالبا داخل 
الثمار اجلافة اليت ال تزال على الش�جرة أو امللقاة على األرض. 

وتعترب بقايا الثمار هي املصدر الرئيسي لإلصابة هبذه اآلفة.

•إصابتها لثمار الرمان

تعترب املنتوج�ات الفالحية البيولوجية م�ن املنتجات اليت تلقى 
رواجا يف األسواق العاملية وخاصة منها السوق األوروبية. لكن 
تبقى اجلودة هي من األسس الثابتة لتسهيل عملية التسويق، لنجد 
إىل جانب احلجم، اللون، نسبة السكريات واألمحاض،... سالمة 
املنتوج من اإلصابة باألمراض واآلفات اليت تتس�بب يف خسائر 
اقتصادية جسيمة خالل فتريت اإلنتاج واخلزن. ومن أهم اآلفات 
احلشرية اليت ميكن ذكرها يف هذا السياق، جند دودة التمور أو ما 
يسمى ب�»بريال التمور« )صورة رقم 1(. فماهي طرق الوقاية 

واملكافحة البيولوجية حلماية حماصيلنا من هذه اآلفة ؟ 

إىل موىف ش�هر جوان لتتغذى الريق�ات يف أطوارها األوىل من 
بقايا األزهار ولتتوغل إثر ذلك داخل الثمرة حيث تأكل القشرة 
ال�يت بني احلبات فتصب�ح املنطقة رخوة وتغزوه�ا الفطريات 
والبكتريي�ات. وإثر إهناء أطوارها الريقية، تعود إىل كأس الثمرة 
لتتحول إىل عذراء مّث إىل حشرة بالغة وتكون بذلك استكملت 
اجليل األول يف أواخر شهر جوان. وهكذا تكون انطالقة ظهور 
ثالثة إىل أربعة أجيال متتالية على مثار الرمان خالل تلك السنة  

ابتداء من شهر ماي إىل شهر نوفمرب.   

صورة رقم 1: الحشرة البالغة لدودة التمور

تستأنف هذه اآلفة منوها يف فصل الربيع لتضع األنثى بيضها يف 
كؤوس مثار الرمان يف طور النمو بداية من أواخر ش�هر أفريل 

•إصابتها للتمور

يف بداية شهر س�بتمرب، تضع األنثى بيضها على التمور ليفقس 
وتلج الريقات داخلها أي�ن تواصل أطوارها الريقية تاركة برازها 
البين املختلط خبيوط حريرية داخل التمر املصاب )صورة رقم 2(. 
إثر ذلك، خترج احلشرة البالغة متسببة يف سقوط الثمرة. وجند هلذه 

اآلفة جيلني بالنسبة للتمور.

صورة رقم 2: أعراض اإلصابة بدودة التمور

)plante-hôte( النباتات العائلة

تعترب هذه احلشرة من اآلفات الرئيسية اليت تسبب خسائر اقتصادية 
هامة بالبالد التونس�ية خاصة بالنسبة لثمار التمر والرمان. كما 
ميكنها أن تصيب مثار اللوز والفستق والقوارص واملشمش والتفاح 

واإلجاص واخلروب والتني واألكاسيا... 
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نظرا ملا حتدثه يرقات هذه احلشرة من أضرار على الثمار خاصة 
التمور والرمان، وجب تبين استراتيجية مكافحة متكاملة للحد 
من تكاثرها ومن اخلس�ائر الناجتة عنها واليت تقدر ب� 20 % 
بالنسبة لصابة التمور وميكن أن تصل إىل ما بني 80 و90 % 

بالنسبة لصابة الرمان.

استراتيجية مكافحة دودة التمور 

•المتابعة المستمرة لظهور دودة التمور 

لضمان تدخل ناجع بالنس�بة لغراس�ات الرمان، ميكن متابعة  
ظهور هذه الفراش�ة من خالل وضع مصائ�د فرمونية »دلتا« 
)صورة رقم 3( ابتداء من شهر أفريل ومراقبتها على األقل مرة 
يف األس�بوع. كما ميكن مجع الثم�ار املصابة القدمية ووضعها 
يف وعاء مغلق بناموس�ية قصد مراقبة فترة خروج الكهول لتقع 

عملية املداواة يف الوقت املناسب.

صورة رقم 3: مصائد فرمونية لصيد ذكور هذه اآلفة

•الوسائل الوقائية 

هتدف هذه الوسائل إىل التقليص من نسبة اإلصابة بدودة التمور 
وكس�ر دورهتا احلياتي�ة. ومن أمهها، جند تنظي�ف الواحة أو 

املستغلة من خالل:
- التخلص من التمور غير الملقح�ة والعالقة بالنخلة والتمور 
المتناثرة على األرض والمتبقية من الموسم الفارط واستعمالها 

في الكمبوست أو لتغذية الحيوانات.

- التخلص من ثمار الرمان المتعفنة المتبقية على الش�جرة أو 
المتساقطة على األرض.

- إزالة األعش�اب الطفيلية وكل األماكن التي يمكن لليرقة 
أن تقضي فيها فصل الش�تاء وبذلك يتم كسر الدورة الحياتية 

لهذه اآلفة.

- تغليف عراجين التمور بالناموس�ية للحد من اإلصابة بدودة 
التمر )صورة رقم 4(.

صورة رقم 4: تغليف التمور بالناموسية

•مكافحة دودة التمور

تعتم�د محاية الثمار من دودة التمور باألس�اس على مجع بقايا 
الثمار عموما وتغليفها بالناموسية بالنسبة للتمور. وملكافحة هذه 

اآلفة، وجب:

◆ استعمال مبيدات حشرية

ميكن استعمال مبيدات حشرية بيولوجية للحد من اإلصابة هبذه 
اآلفة لنجد باألساس:

- رش أوراق األش�جار بمبي�دات ذات الم�ادة الفعال�ة 
»أزاديراكتي�ن« )Azadirachtine( كل 15 يوم�ا لميزتها 
الطاردة لوضع األنثى بيضها )أواخر ش�هر ماي وبداية ش�هر 

جوان بالنسبة لغراسات الرمان(.

- استعمال المبيد البيولوجي»سكساس آبا« ذو المادة الفعالة



المجاالت التقنية واإلقتصادية

13جملة الفالحة البيولوجية   عدد 27

»س�بينوزاد« )Spinosad( الذي أثبتت التجارب نجاعته في 
مكافحة هذه الحشرة.

- إمكانية اس�تعمال المبي�دات المتكونة من »الباس�يلوس 
اليرقات  )Bacillus thuringiensis( ضد  ترنجيانس�يس« 

ذات األطوار اليرقية األولى.

◆ إطالق طفيل التريكوقرام

باإلضافة إىل ذلك، ميكن استعمال طفيل التريكوقرام الذي ميتاز 
بقدرة عالية يف االنتش�ار واكتش�اف بيض العائل قدرت ب� 
100 % ونس�بة تطفل على البيض بلغت 78.8 % بالنسبة 

للتمور )صورة رقم 5(.

صورة رقم 5: طفيل التريكوقرام

ونظرا لنجاعته يف مكافحة هذه احلشرة، فإّن إطالق هذا الطفيل 
بأعداد كبرية وخالل فترات متتالية انطالقا من ش�هر س�بتمرب 
بالنس�بة للتمور ومن ش�هر جوان بالنس�بة للرمان يكون من 
احللول املثلى للحد من اإلصابة بدودة التمور. وخالل السنوات 
األخرية، تزايد اس�تعماله يف غراسات النخيل وبعض غراسات 
الرمان. وتوّفر بعض وحدات اإلنتاج عددا هاما من هذا الطفيل. 

الخــاتــمة

تتس�بب دودة التمور يف خس�ائر هامة خاصة بالنسبة للتمور 
ومثار الرمان. لذا وجب اتباع اس�تراتيجية الوقاية واملكافحة 
سالفة الذكر للحد من نسب اإلصابة هبذه اآلفة وتراجعها إىل 

أدىن مستوياهتا.

فاخر عياد
   املركز الفين للفالحة البيولوجية

وجند شركة تونسية وهي شركة »Control Med« مبنطقة 
سيدي ثابت بوالية أريانة تقوم بتوفريه وتوزيعة عند الط�لب. 
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دراسة تأثير مصدر بذور البطاطا والّصنف على إنتاج البطاطا 
البيولوجّية عبر ثالثة مواسم إنتاج ما قبل البدرّية والبدرّية والفصلّية

تن�درج هذه التجربة يف إطار إّتفاقية التعاون اإلطارية املربمة بني 
املركز الفين للفالحة البيولوجية واملركز الفّني للبطاطا والقنارية. 
وقد مت تركيز هذه التجربة باملحطة النموذجية للمركز الفين للفالحة 

البيولوجّية بشط مرمي خالل املوسم الفالحي 2016/2015.

إطار التجربة 

األهداف المرتقبة 

- تطبيق احلزمة الفّنية اخلاصة بتقنيات اإلنتاج حس�ب النمط 
البيولوجي، مع األخ�ذ بعني اإلعتبار النواحي الفنية اإلقتصادية 

)كلفة اإلنتاج واملردودية(.

- مقارنة إنتاجية مواسم البطاطا وفق النمط البيولوجي حسب 
الصنف واملصدر.

- إنتخاب أصن�اف البطاطا األكثر تأقلم مع النمط البيولوجي 
حسب موسم الزراعة والصنف واملصدر.

- دراسة خصائص جودة درنات البطاطا حسب موسم الزراعة 
والصنف ومصدر البذور.

المنهجّية المعتمدة 

• األصناف املعتمدة : 
- مّت إس�تعمال بذور ذاتّي�ة بيولوجية لثالث�ة أصناف بطاطا 
»سبونتا« و»بليين« و»أيدان« متأتّية من زراعة املوسم الفصلي 
ومنتجة مبحّطة التجارب يف الفالحة البيولوجّية باملدرس�ة العليا 
للفالحة بالكاف حس�ب املواعيد التالية : الغراسة 18 مارس 

2015 والتقليع 02 جويلية 2015 )اجلدول رقم 1(.

- كما مت إستعمال بذور ذاتية بيولوجّية لصنفني بطاطا »سبونتا« 
و»أيدان« متأتّية من زراعة املوسم البدري ومنتجة مبحطة التجارب 
باملركز الفين للفالحة البيولوجّية بشط مرمي حسب املواعيد التالية: 

الغراسة 07 جانفي 2015 والتقليع 12 ماي 2015.

• خصائص اجلودة  : 
- كم�ا مت األخذ بع�ني اإلعتبار عنصر جودة ب�ذور البطاطا 
املس�تعملة يف هذه التجربة وتأثريه�ا على اإلنتاجّية وذلك عرب 
زراع�ة درنات البطاطا ذات احلجم املتوس�ط )35-45 مم( 

وذات احلجم الصغري )≤ 35 مم( كل على حده.

صورة رقم 1 : زراعة البطاطا البيولوجّية خالل 
الموسم ما قبل البدري بمحطة التجارب بالمركز 

الفني للفالحة البيولوجّية بشط مريم

صورة رقم 2 : زراعة البطاطا البيولوجّية خالل 
الموسم البدري بمحطة التجارب بالمركز الفني 

للفالحة البيولوجية بشط مريم
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املوسم الفصلياملوسم البدرياملوسم ما قبل البدرياملعطيات الفنية

جزرفّصة و بسباسفّصةالزراعة السابقة

16 فيفري 172016 ديسمرب 192015 أكتوبر 2015تاريخ الغراسة 

5441248160املساحة اجلملّية )م2(

17395عدد خطوط الزراعة

كمية البذور املزروعة حسب 
الصنف )كغ(

-150  )18 خط(97  )8 خطوط(سبونتا

57  )5 خطوط(20  )2 خطوط(91  )9 خطوط(أيدان

-149  )19 خط(-بليين

مدة خزن بذور البطاطا 
املعّدة للغراسة

9 أشهر7 أشهر5 أشهربذور املوسم البدري 

7 أشهر5 أشهر3 أشهربذور املوسم الفصلي

مصدر بذور البطاطا

- بذور ذاتية بيولوجية متأتّية من زراعة املوسم الفصلي بالكاف )الغراسة 18 مارس 
2015 والتقليع 02 جويلية 2015(.

- بذور ذاتية بيولوجية متأتّية من زراعة املوسم البدري بشط مرمي )الغراسة 07 جانفي 
2015 والتقليع 12 ماي 2015(.

احلجم املتوسط  )35-45 مم( واحلجم الصغري )Ø ≥ 53 مم(حجم الدرنات )بذور(

الكثافة الزراعّية
* 3,57 نبتة/م2

- التباعد بني خطوط الزراعة 0,80 م والتباعد بني النباتات 0,35 م

- إستعمال الكمبوست البيولوجي مبعدل 12 طن/هك التسميد القاعي

طريقة الرّي 
- مت توزيع كميات املاء أسبوعيا باستعمال الرّي بالتقطري خالل مراحل النمو.

- إستعمال قّطارات ذات تدفق 4 لتر/ساعة 

احلماية الصحّية

- مقاومة مرض امللديو باستعمال املبيد الفطري البيولوجي “CUIVOX” حيتوي على 
50 % من مادة النحاس وذلك مبعدل 400 غرام/100 لتر ماء. 

مداواة خالل مناسبتني :
01 جانفي 2016
15 جانفي 2016

مداواة واحدة بتاريخ
عدم املداواة 15 جانفي 2016

31 ماي 022016 ماي 092016 فيفري 2016تاريخ اجلين

جدول رقم 1 : أهّم المعطيات الفنّية المعتمدة إلنتاج البطاطا البيولوجّية حسب المواسم الفالحّية بمحّطة 
التجارب بالمركز الفني للفالحة البيولوجّية بشط مريم
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النتائج المسّجلة 

• على مستوى املردودّية للموسم ما قبل البدري : 
- تأقل�م صنف »س�بونت�ا« ذات مردودّية 11,6 طن/هك 
أفضل من صنف »أي��دان« ذات مردودّية 9,25 طن/هك. 
- أما من حيث تأثري مصدر البذور فقد سجلنا تفوقا للمردودّية 
لبذور البطاطا املتأتية من املوس�م البدري بشط مرمي وذات مدة 
خ��زن 5 أشهر وذلك بنسب�ة زي�ادة 81,25 % لصنف 
»سب�ونت�ا« و85 %  لصنف »أي�دان« )اجلدول رقم 2(. 

املعطيات الفنية

األصناف و مصدر بذور البطاطا
بذور املوسم الفصلي بالكاف بذور املوسم البدري بشط مرمي

أيدانسبونتاأيدانسبونتا

16016096128املساحة اجلملّية )م2(

5534عدد خطوط الزراعة

57504041كّمية البذور املزروعة )كغ(

1851486164اإلنتاج اجلملي )كغ(

11,69,256,45املردودّية )طن/هك(

• على مستوى املردودّية للموسم البدري : 
- تأقلم صنف »بليين« ذات أحسن مردودّية 15,7 طن/هك، 
يليها صنف »أي�دان« مبردودّية 12,4 طن/هك. مع العلم أن 
البذور املستعملة متأتّية من املوسم الفصلي بالكاف وذات مدة 

خزن 5 أشهر )اجلدول رقم 3(.
- إذن نستنتج من خالل اجلدولني رقم 2 و3 أّن الّصنف »سبونتا« 
أكثر تأقلما ومردودّية من الّصنف »أيدان« خالل املوسم ما قبل 
البدري وتنعكس النتيجة يف املوسم البدري وذلك بالنسبة لنفس 
مصدر البذور )بذور املوسم الفصلي مبحطة التجارب بالكاف(.
جدول رقم 2 : نتائج تأثير مصدر بذور البطاطا والصنف على مردودّية البطاطا ما قبل البدرّية بمحطة التجارب 

بالمركز الفني للفالحة البيولوجّية بشط مريم

جدول رقم 3 : نتائج تأثير مصدر بذور البطاطا والصنف على مردودّية البطاطا البدرّية بمحطة التجارب بالمركز 
الفني للفالحة البيولوجّية بشط مريم

املعطيات الفنّية
بذور املوسم الفصلي بالكاف حسب األصناف

بليينأيدانسبونتا

57664608املساحة اجلملّية )م2(

18219عدد خطوط الزراعة

15020149كّمية البذور املزروعة )كغ(

36679950اإلنتاج اجلملي )كغ(

6,412,415,7املردودّية )طن/هك(
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• على مستوى املردودّية للموسم الفصلي : 
- كانت املردودّية ضعيفة بالنسبة لصنف »أيدان« 7,4 طن/هك 
وهذا ناتج عن إس�تعمال بذور متأّتية من املوسم البدري بشط 

مرمي وذات مدة خزن 9 أشهر. )اجلدول رقم 4(
جدول رقم 4 : نتائج تأثير مصدر بذور البطاطا 

والصنف على مردودّية البطاطا الفصلّية
بمحطة التجارب بالمركز الفني للفالحة البيولوجّية 

بشط مريم

املعطيات الفنّية

بذور املوسم البدري
 بشط مرمي

صنف أيدان

160املساحة اجلملية )م2(

5عدد خطوط الزراعة

57كّمية البذور املزروعة  )كغ(

117,5اإلنتاج اجلملي )كغ(

7,4املردودّية )طن/هك(

• على مستوى نسبة حجم درنات البطاطا : 
- من خالل حتديد جودة بذور البطاطا املعدة للغراسة من حيث 
احلجم نس�تنتج أّنه بإمكان الف�الح تثمني البذور ذات احلجم 
الصغري )≥ 35 مم( و غراستها خالل خمتلف املواسم مع مراعاة 

حسن تطبيق منظومة التسميد البيولوجي )اجلدول رقم 5(.

- حيث كانت نسبة حجم الدرنات املتأتية من غراسة البذور 
ذات احلجم الصغري لصنف »سبونتا« 44,4 % ذات احلجم 
املتوسط يف املوس�م البدري و50 % ذات احلجم الكبري يف 
املوس�م ما قبل البدري. أما بالنس�بة لصنف »أيدان« حوايل 
55 % يف املوس�م ما قبل البدري، وبالنسبة لصنف »بليين« 

46,5 % يف املوس�م البدري.

- بالنسبة لغراسة البذور ذات احلجم املتوسط )35-45 مم( 
فقد كانت نس�بة حجم الدرنات ذات احلجم املتوسط لصنف 
»أيدان« يتراوح بني 52 و60 % يف املوس�م ما قبل البدري 
و57 % يف املوسم البدري و58,3 % يف امل�وسم الفصلي.

صورة رقم 3 : متابعة الخصائص الزراعية والجودة 
في زراعة البطاطا البيولوجية بمحطة التجارب 
بالمركز الفني للفالحة البيولوجّية بشط مريم
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املوسم 
الفالحي

األصناف واملصدر
نسبة حجم الدرنات )%(

احلجم الكبري
)Ø ≤ 45 مم(

احلجم املتوسط
)35-45 مم(

احلجم الصغري
)Ø ≥ 35 مم(

ما قبل 
البدري

صنف “سبونتا”
بذور املوسم البدري بشط مرمي

40,747,811,5بذور ذات حجم متوسط
5037,512,5بذور ذات حجم صغري

بذور املوسم الفصلي بالكاف
344917بذور ذات حجم متوسط
37,52537,5بذور ذات حجم صغري

صنف “أيدان”
بذور املوسم البدري بشط مرمي

38,751,99,4بذور ذات حجم متوسط
33,354,811,9بذور ذات حجم صغري

بذور املوسم الفصلي بالكاف
21,959,418,7بذور ذات حجم متوسط
---بذور ذات حجم صغري

بدري

بذور املوسم الفصلي بالكافصنف “سبونتا”
403228بذور ذات حجم متوسط
3244,423,6بذور ذات حجم صغري

بذور املوسم الفصلي بالكافصنف “بليين”
28,157,514,4بذور ذات حجم متوسط
19,546,534بذور ذات حجم صغري

22,856,920,3بذور ذات حجم متوسطبذور املوسم الفصلي بالكافصنف “أيدان”

18,758,323بذور ذات حجم متوسطبذور املوسم البدري بشط مرميصنف “أيدان”فصلي

جدول رقم 5 : نتائج تأثير مصدر بذور البطاطا وحجم البذور والصنف والموسم الفالحي على نسبة حجم 
درنات البطاطا

• على مستوى خصائص جودة البطاطا ما قبل البدرية : 
- نالح�ظ أن حجم درنات بذور البطاطا ومصدرها والصنف 
هلا تأثري ملحوظ على خصائص اجل�ودة، حيث كانت النتائج 
أفضل جلودة درنات البطاطا ما قبل البدرّية لصنف »س�بونتا« 

املنتجة عن طريق البذور املتأتية من املوسم البدري.

- أما بالنس�بة لصنف »أيدان« فقد كانت النتائج أفضل جلودة 
درن�ات البطاطا ما قبل البدري املنتجة عن طريق البذور املتأتية 
من املوسم الفصلي على مستوى معدل وزن الدرنة )236 غرام 
للدرنة ذات احلجم الكبري(. أما نسبة املادة اجلافة ونسبة السكر 
فقد كانت النتائج أحس�ن لصنف »أيدان« املنتجة عن طريق 

البذور املتأتية من املوسم البدري. )اجلدول رقم 6(
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جدول رقم 7 : نتائج تأثير مصدر وحجم بذور البطاطا والصنف على جودة البطاطا البدرّية

خصائص اجلودة

األصناف واملصدر
صنف “أيدان”صنف “سبونتا”

بذور املوسم البدري 
بشط مرمي

بذور املوسم الفصلي 
بالكاف

بذور املوسم البدري 
بشط مرمي

بذور املوسم
الفصلي بالكاف

حجم متوسطحجم صغريحجم متوسطحجم صغريحجم متوسطحجم صغريحجم متوسط

معدل وزن الدرنة 
)غرام(

201238232155213213236احلجم الكبري
13212410891109107146احلجم املتوسط
46395336455349احلجم الصغري

نسبة املادة اجلافة 
)%(

18,7116,5218,3520,3414,3018,3115,31احلجم الكبري
19,0222,3518,1115,3818,7617,4113,84احلجم املتوسط
18,9815,4817,7519,6018,7821,5118,33احلجم الصغري

نسبة السكر 
حسب مقياس 

)Brix°( بريكس

5555553احلجم الكبري
5544554احلجم املتوسط
5556554احلجم الصغري

جدول رقم 6 : نتائج تأثير مصدر وحجم بذور البطاطا والصنف على جودة البطاطا ما قبل البدرّية

خصائص اجلودة

األصناف واملصدر
صنف “أيدان”صنف “بليين”صنف “سبونتا”

بذور املوسم الفصلي بالكاف )ذات حجم متوسط(

معدل وزن الدرنة )غرام(
221204155احلجم الكبري

1188874احلجم املتوسط
566036احلجم الصغري

نسبة املادة اجلافة )%(

18,0218,8620,87احلجم الكبري
22,0821,2722,60احلجم املتوسط

22,9522,0417,80احلجم الصغري

نسبة السكر حسب مقياس 
)Brix°( بريكس

566احلجم الكبري

467احلجم املتوسط

465احلجم الصغري
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الخاتمة

• على مستوى خصائص جودة البطاطا البدرية : 
- مقارن�ة بني ثالثة أصناف »س�بونتا« و»أيدان« و»بليين«  
نالحظ أفضلية جلودة درنات البطاطا لصنف »سبونتا« خاصة 
على مس�توى معدل وزن الدرنة )221 غ�رام للدرنة ذات 
احلجم الكبري( ونسبة املادة اجلافة )بني 20 و23 %( وأفضلية 
لصنفني »بليين« و»أيدان« على مس�توى معدل نسبة السكر 

)بني 5 و7 بريكس( )اجلدول رقم 7(.

م�ن خالل هذه التجارب نس�تنتج أنه حلس�ن إختيار صنف 
البطاطا البيولوجية املعدة إلنتاج بطاطا اإلس�تهالك، يتم األخذ 
بعني اإلعتبار تأثري املواس�م الفالحّية و مصدر وحجم البذور 

واألصناف على املردودّية وعلى اجلودة. 

نستخلص من خالل الرسم البياين رقم 1 حول مردودّية إنتاج 
البطاطا البيولوجّية حس�ب املواس�م الفالحّية ومصدر البذور 

واألصناف ما يلي :

- بالنس�بة لبذور البطاط�ا املتأتية من املوس�م البدري ميكن 
إستعماهلا للغراسة خالل املوسم ما قبل البدري مبنطقة شط مرمي 

وذلك لفائدة الصنفني »سبونتا« و »أيدان«.
حسام النابلي وزياد الربجي وسندس احلبايل 

املركز الفين للفالحة البيولوجية

رسم بياني رقم 1 : مردودّية إنتاج البطاطا البيولوجية حسب المواسم الفالحّية ومصدر البذور واألصناف

- بالنس�بة لبذور البطاطا املتأتية من املوس�م الفصلي بالكاف 
ينصح باستعماهلا للغراسة خالل املوسم البدري مبنطقة شط مرمي 

وذلك للصنفني »بليين« و«أيدان«.

صورة رقم 4 : حصة تطبيقية لتقليع البطاطا 
البيولوجية بالتنسيق مع مجموعة من الطلبة من 

المعهد العالي للعلوم الفالحّية بشط مريم
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تقوم الفالحة البيولوجية على املحافظة على الّتوازنات الطبيعية 
والبيئية، من بينها جند الّتوازن بني احلش�رات الّنافعة والّضاّرة، 
اّلذي اختّل بس�بب االس�تعمال املفرط للمبي�دات من قبل 
الفاّلحني، مّما اس�تدعى عددا من الباحثني يف علم احلش�رات 
لالجتماع س�نة 2009 بفرنسا، ليناقشوا موضوع تدّني عدد 
وأنواع احلش�رات حيث أّكدوا أّنه منذ س�نة 1990، تشهد 

الكرة األرضّية اخنفاضا متسارعا يف فصائل احلشرات. 

إختالل توازن الحشرات وتأثيراته على الفالحة البيولوجية

فبعد دراس�ة وتفّحص كل املنش�ورات والكتب العلمّية حول 
 ،»Insecticides Systémiques« املبيدات احلشرّية اجلهازّية
مّت  اكتشاف مرّكب ال� »Néonicotinoides« الذي ميكن 

أن يكون سببا يف هذا تدّني لعدد احلشرات.

انض�ّم إىل هذا الفري�ق من الباحثني قرابة اخلمس�ني )50( 
باحثا من مخس�ة عشرة )15( بلدا حّتى أصبحوا يعرفون على 

املستوى العاملي حتت مسّمى :
.»TFSP« )Task Force on Systemic Pesticides(

وقد كشفت نتائج البحث الذي دام مخس سنوات عن أسباب 
هذه التغريات، املتمثلة باألساس يف االستعمال املكّثف للمبيدات 
احلشرّية قصد محاية املحصول من احلشرات الضاّرة. أصبح هذا 
النمط يهّدد الفالحة والبيئة من خالل القضاء على احلش�رات 
النافعة اّليت تقوم مبهّمة التلقيح الطبيعي للزراعات، وبالتايل فهو 
يهدد الفالحة البيولوجية م�ن خالل االخالل بعنصر املكافحة 

البيولوجية الذي مييز هاته الفالحة عن نضريهتا العادية.

يف االمج�ال، متّكن فريق العمل »TFSP« من مراجعة حوايل 
800 دراس�ة ومقال حول هاته األنواع م�ن املبيدات وقد 
متّكنوا من اس�تنتاج عّدة خالصات عاّم�ة من حيث طريقة 
عمل هذه املبيدات ومس�تقبلها وتأثرياهتا على املحيط والبيئة 
والكائنات احلّية وميكن االطالع عليها على موقع واب الفريق 

www.tfsp.info/fr/ :على العنوان التايل

 )Fipronil �وال Thiaméthoxame ،Clothianidine
حوايل 40 %  من مجلة املبيدات احلشرية الفالحية، وهو ما يقابل 
حوايل 2.6 مليار دوالر بالسوق العاملية. تستعمل هذه املبيدات 
الكيميائية بطرق خمتلفة كالرش على النباتات أو يف معاجلة التربة 
ويف خزن البذور. يعرف عن هذه املركبات أهنا ساّمة أكثر من 

نظرياهتا ك� »DDT« ب� 5000 إىل 10000 مّرة.

كما أّكد الباحثون أّن 90 % من املواّد الكيميائية املستعملة ال 
متتّصه�ا النباتات يف فصل واحد، حيث تتجّمع هذه الكميات 
يف التربة لتستقّر هبا أش�هرا عّدة من ناحية وتكون هذه املواد 
سريعة وسهلة التحلل يف املاء من ناحية أخرى، فيمّكنها ذلك 

من تلوث عديد املناطق ال�يت مل تكن يوما عرضة للم�داواة.

فحس�ب فريق »TFSP«، فإّن غالبية هذه املواّد ال تكون عموما 
ذات مّسي�ة حاّدة، بالعكس، فإّن التع�رض املتواصل لوقت طويل 
جلرعات ضعيفة يشكل خطرا على الكائنات احلية لعدة أصناف، 
فيسّبب مشاكل يف التكاثر ويف تقّلص مّدة العيش. حيث أّكد العلماء 
املنتمون ملجموعة العمل أن هلذا السبب لوحظ نقص يف خاليا النحل 
وعدد الفراشات وهو ما يعكس الّتدهور املتسارع لعامل احلشرات 

الذي بدوره سيؤدي حتما إىل تدهور يف عدد وأنواع الطيور.

ويف ه�ذا االطار يؤكد فريق العمل »TFSP« أّن 52 % من 
الطيور قد فقدت يف الثالثني س�نة األخرية، كذلك تؤثر هاته 
املبيدات عل�ى الكائنات الدقيقة يف التربة وديدان األرض وجّل 
الكائنات املس�ؤولة على خصوبة التربة، وبالتايل هتديد الفالحة 

من جهة والفالح من جهة أخرى. )الصورة رقم 1(

ويف اخلت�ام، وكخالصة لعمل فري�ق »TFSP« فإنه جيب 
التحّكم يف كميات وأنواع املبيدات املستعملة، كذلك ترشيد 
اس�تعماهلا وجتنب اقتناء املواد املمنوعة. ويف هذا االطار تربز 
أمهية االخن�راط يف الفالحة البيولوجية اليت من ش�أهنا محاية 
الكائنات احلية واملحيط والبيئة واحلفاظ أساس�ا على سالمة 

وصحة االنسان وإعادة التوازن للطبيعة.       ،Imidaclopride متث�ل املركبات أو املواّد الفّعالة )مثل
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صورة رقم 1 : درجة تأثير المبيدات على الكائنات الحّية

المراجع

-  Stéphane Foucart, Une vaste étude scientifique 
dénonce le rôle des pesticides systémiques dans 
l’érosion globale de la biodiversité. Le Monde, 2014.

صالح الّدين سقري 
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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يش�هد س�وق املنتجات الغذائية البيولوجية تطورا هاما خالل 
الس�نوات األخرية حيث بلغت قيمتها 75 مليار أورو س�نة 
2015 يف حني مل تتجاوز 16.4 مليار أورو س�نة 2000. 
لنجد بالتوازي س�وق مواد التجميل البيولوجية والطبيعية اليت 
تشهد مبيعاهتا ارتفاعا حيث بلغت قيمتها 8.8 مليار أورو سنة 
2015 مع احتمال أن تتجاوز 18 مليار أورو س�نة 2022 

وتعترب السوق الفرنسية واألملانية من أهم هاته األسواق. 

معـيـــار الـ”إيزو 16128”

مكونات بيولوجية

وقد شهد هذا القطاع خالل الس�نوات األخرية تظافر جهود 
الصناعيني وخرباء وباحثني والعديد من املنظمات إلصدار معيار 

خاص مبواد التجميل البيولوجية والطبيعية »إيزو 16128«.

وتت�م املصادقة على هذه املنتجات البيولوجية حس�ب معايري 
 COSMOS« خاصة لتحمل عالمات خمتلفة من أمهها عالمة

ORGANIC« )صورة رقم 1(.

صورة رقم 1 : بعض العالمات الخاصة بمواد التجميل 
البيولوجية

أص�درت املنظمة الدولية للمعايري يف 15 فيفري 2016 اجلزء 
األول من هذا املعيار اخلاص مبواد التجميل البيولوجية والطبيعية 

حتت إس�م »إيزو 16128« ليتم يف س�بتمرب 2017 إضافة 
اجلزء الثاين وإصداره يف نس�خته النهائية. وقد مت التعريف هبذا 
املعيار كمبادئ توجيهية بشأن التعاريف الفنية واملعايري اخلاصة 

مبكونات ومنتجات التجميل الطبيعية والبيولوجية. 
وق�د احتوى اجلزء األول )صورة رق�م 2( على أهم تعاريف 
املكونات املس�تعملة يف حتضري منتج�ات التجميل البيولوجية 

والطبيعية ليتم تقسيمها إىل أربع فئات:

جيب أن تكون هذه املكونات مصادق عليها بيولوجّيا حس�ب 
إحدى القوانني الوطنية أو الدولية اخلاصة باإلنتاج البيولوجي.

مشتقات بيولوجية

          les combustibles( ال ميك�ن اعتبار الوق�ود األحف�وري
fossiles( من املشتقات البيولوجية. يف حني أّن املواد البيولوجية 
أو املختلط�ة البيولوجية أو الطبيعية اليت مت التدخل فيها كيميائيا 
ميكن اعتبارها إحدى هذه املشتقات. باإلضافة إىل ذلك، تعترب 
األنزمي�ات والكائنات احلية املحورة جيني�ا من بني هذه الفئة. 
وجتدر اإلش�ارة أنه مل يتم حتديد أدىن نس�بة مائوية من املواد 

البيولوجية لتحمل تسمية مشتقات بيولوجية.

مكونات طبيعية

تش�مل مجيع املواد الطبيعية مبا يف ذلك املكونات املحورة جينيا 
يف املناطق اليت تسمح بذلك على املستوى الدويل.

مشتقات طبيعية

ميكن اعتبار املواد املستعملة مشتقات طبيعية إذا فاقت املكونات 
الطبيعية هبا 50 % ويتم احتساب هذه النسبة املائوية باالعتماد 
عل�ى ال�وزن اجلزئ�ي )masse moléculaire( أو حمتوى 

الكربون املتجدد.
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صورة رقم 2 : وثيقة الجزء األول من معيار اإليزو 
16128

كما ضبطت باجلزء الثاين هلذا املعيار كيفية احتساب املؤشرات 
املتعلقة بفئات خمتلفة من املكونات البيولوجية والطبيعية املستعملة 

يف منتجات التجميل )جدول رقم 1(.

املؤشر ذات املصدر املؤشر الطبيعيالفئة
املؤشر ذات املصدر املؤشر البيولوجيالطبيعي

البيولوجي
1100الطبيعية

1100املعدنية الطبيعية
0.500<0املشتقات الطبيعية

1)أ(1)أ(11البيولوجية
احتساهبا )أ(010املشتقات البيولوجية

0000الغري طبيعية

جدول رقم 1 : مؤشرات بعض المكونات والمشتقات حسب اإليزو 16128

وق�د كانت هذه النقطة من النقاط ال�يت القت نقدا الذعا يف 
هذا املعيار لنجد على س�بيل املثال إمكانية استعمال الكائنات 
املعدلة وراثيا )O.G.M( يف املناطق اليت تسمح بذلك. لنجدها 
حمظورة ببلدان االحتاد األورويب اليت ال تسمح قوانينها باستعمال 
هذه النوعية من املكونات. كم�ا أنه مل يتم حتديد احلد األدىن 
للنس�بة املائوية من املكونات البيولوجية للمصادقة على املنتج 

كبيولوجي. 

ويبقى اس�تعمال هذا املعيار اختي�اري وطوعي. واهلدف من 
استعماله ليس حتديد ش�روط للحصول على منتوج بيولوجي 
أو طبيعي أو السماح باستعمال بعض املواد أو منعها بل اقتراح 
تعاريف للمكونات وطرق االحتساب. كما أنه ال حيمل عالمة 
جودة خاصة به مما مينح فرص اس�تعمال قوانني خاصة تكميلية 
على غرار »الكس�موس« للحصول على عالمة منتوج جتميل 

بيولوجي أو طبيعي.

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

وكي ال يتع�ارض هذا املعيار مع القوان�ني اجلاري هبا العمل 
على املستوى اإلقليمي أو على املستوى الوطين يف صناعة مواد 
التجميل، ال ميكن السماح باستعمال مواد حمظورة حسب هذه 

القوانني أو العكس. 

- معيار اإليزو 16128-1 : 2016.

- معيار اإليزو 16128-2 : 2017.

)أ(: إال يف حالة كانت املواد بيولوجية.
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شركة

”Ecocert“ 

BP 47, 32600 l’Isle 
Jourdain, FRANCE+33562073424+33562071167office.international@ecocert.com

املقر باجلمهورية التونسية

 طريق تونس كم 2، شارع 
البساتني، عمارة قصر أريانة، شقة 

1، عمارة ب، الطابق الرابع، 
3002 صفاقس 

74 439 012

74 439 013
74 439 014office.tunisia@ecocert.com

شركة

”CCPB“

 Viale Angelo Masini
 36, 40126 Bologna,

ITALIE
+390516089811+39051254842ccpb@ccpb.it

املقر باجلمهورية التونسية

5، هنج املن�زل اجلديد، 
املن�زه1، 1004 تونس

71 230 23271 230 440imctunisie@ccpb.it

شركة

 Kiwa“ 
“ BCS

Marientorgraben 3-5, 
90402 Nürnberg, 
ALLEMAGNE

+49911424390+49911492239bcs.info@kiwa.de

املقر باجلمهورية التونسية

شارع الطيب املهريي عدد 21، 
7100 الكاف

98 237 41278 202 622beji_sadreddine@yahoo.fr

شركة 

 CERES“
”GmbH

Vorderhaslach Nr.1 
D, 91230, Happurg, 

ALLEMAGNE
+4991518390100+4991518390188info@ceres-cert.com

املقر باجلمهورية التونسية

شارع 6243، ص.ب. 68 
العمران األعلى، 1091 تونس

71 923 413
98 405 221-hedi.cert@gnet.tn

املعهد الوطين 
للمواصفات 

هنج املؤازرة عدد 8، عرب شارع وامللكية الصناعية
آالن سافاري، ص.ب. 57، 
حي اخلضراء، 1003 تونس

71 806 75871 807 071contact@innorpi.tn
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هياكل المراقبة والتصديق المرّخص لها بالبالد التونسية
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معطيات حول المنتجات الحيوانية وتربية األحياء المائية البيولوجية
 في اإلتحاد األوروبي 

بل�غ عدد األبقار احلل�وب املصادق عليه�ا بيولوجيا باالحتاد 
األورويب م�ا يقارب 793500 بقرة س�نة 2015 أي أكثر 
ب� 1 % م�قارنة بسنة 2014. كما قّدرت كّم�ية حليب 
األبقار البيولوج�ي املج�ّم�ع ب� 4 مليون طن خالل نفس 
السنة وهو ما ميّثل 2.6 % من الكمية اجلملية للحليب اليت وقع 
جتميعها. وقد مّت جتميع 57 % من احلليب البيولوجي يف أملانيا 
وفرنسا والدمنارك والنمسا. مع اإلشارة أنه مت تسجيل تفاوتا يف 
نس�بة احلليب البيولوجي املجّمع من بل�د اىل آخ�ر إذ بلغت 
هذه النس�بة 16 % من الكمية املجّمعة يف النمسا وما يقارب 
13 % يف الس�ويد و9 % يف الدمنارك والزالت تت�راوح بني 

1 و3 % يف ه�ولندا وفرنس�ا وأملانيا وايطاليا.

كما بل�غ عدد األغنام البيولوجية ما يقارب 4.4 مليون رأس 
خالل نفس الس�نة أي ما يقارب 5 % م�ن القطيع باإلحتاد 
األورويب. وتض�م اململكة املتحدة العدد األكرب من األغنام اليت 
يتم  تربيتها وفق هذا النمط من اإلنتاج. كما يقع تربية جزء هام 
من األغنام حس�ب الطريقة البيولوجية بصفة خاصة يف إستونيا 

واجلمهورية التشيكية.

الحليب البيولوجي

أّما يف ما يتعّلق باس�تهالك مش�تقات احلليب البيولوجي، فقد 
عرف منوا أساس�ا يف البلدان املنتجة ومّثل جزءا هام�ا ال فقط 
من اإلس��تهالك الوطين للمنتج�ات البيولوج�ية ح�يث 
بل��غ  33 % بفن�لن�دا وما يق�ارب  30 % بالدمنارك 
وبالس�ويد وباململكة املتحدة وما يزيد عن 20 % جبمهورية 
التشيك وما يقارب 20 % هبولندا و15 % بفرنسا وبلجيكا 
و13 % بإيطالي�ا بل كذلك مّثل جزءا هاما من اإلس�تهالك 
الوطين ملش�تقات احلليب وخاصة فيم�ا يتعّلق باحلليب املعّلب 
وذلك بالدمنارك )30 %( والنمس�ا )19 %( وفرنس�ا )ما 

يقارب 11 %( والسويد )أكثر قليال من 10 %(.
إضافة اىل ذلك، ش�هدت مبيعات مشتقات احلليب البيولوجي 
تطّورا يف عديد بلدان اإلحتاد األورويب خالل السنوات األخرية. 
وتعترب أملانيا الوجهة الرئيس�ية ملش�تقات احللي�ب البيولوجية 
األوروبية حيث مّت يف س�نة 2015 تغطية حوايل 30 % من 
إحتياجات املصانع األل�مانية من احلليب البيولوجي عن طريق 

الواردات ال�يت فاقت 200000 طن. كما تس�تورد أيضا 
هولن�دا احلليب البيولوج�ي ليقع حتويل�ه. علما وأّن نصف 
مش�تقات احلليب البيولوجي املستهلكة سنة 2013 بالسويد 
مّت إستريادها من اخلارج. هذا وقد مّت تسجيل ارتفاعا يف سوق 
هذه املش�تقات باإلحت�اد األورويب إىل ح�وايل 3 مليارات 

أورو خالل هذه السنة.

اللحوم البيولوجية )أبقار، أغنام، خنازير(

بل�غ عدد األبقاراملرضع�ة البيولوجية باإلحتاد األورويب س�نة 
2015 حوايل 000 699 بقرة أي ما يزيد عن 1 % مقارنة 
بالسنة السابقة. وحتتل أملاني�ا الصدارة من حيث تربية األبقار 
املع�ّدة إلنتاج اللح�م البي�ول�وج�ي. فقد مّتت املصادقة 
بيولوجيا على 18.6 % من قطي�ع األبقار املرضعة املتواجدة 

هب�ذا الب�ل�د.

أّما خبصوص اخلنازير املص�ادق عليه�ا بي�ولوج�يا، ف�قد 
ف�اق ع�ددها 000 961 خن�زير سنة 2015 أي بزيادة 
5 % مقارنة بالس�نة الفارطة وهو م�ا ميّثل حوايل 0.6 % 
من القطيع باإلحتاد األورويب. وتعتربالدمنارك وفرنس�ا وأملانيا 
وهولندا البلدان الرئيس�ية اليت يق�ع فيها تربية هذه احليوانات 

على النمط البيولوجي.

وحتتل الس�وق الفرنسية للحوم البيولوجية املرتبة األوىل باإلحتاد 
األورويب حبيث بلغ 342 مليون أورو س�نة 2015 أي أكثر  

ب� 11 % مقارنة بسنة 2014.

ويعت�رب تعليب احللي�ب أهم طريقة من ط�رق حتضري احلليب 
البيولوجي مبعظم البلدان.
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الماعز البيولوجي

بلغ عدد املاعز البيولوجي ما يقارب 000 762 رأس باإلحتاد 
األورويب سنة 2015 مسّجال بذلك ارتفاعا ب� 3 % مقارنة 
ب�السنة السابقة. وحتتل اليونان املرتبة األوىل بنسبة 45 % من 
املاعز البيولوجي باإلحتاد األورويب يف نفس السنة. وتتمّيز النمسا 
واجلمهورية التش�يكية بتربية جزء هام من املاعز البيولوجي من 

القطيع املتواجد بكل منهما.

البيض البيولوجي

فاق عدد الدجاج البّياض البيولوجي باإلحتاد األورويب 18.4 
مليون دجاجة س�نة 2015 أي بنس�بة تزي�د عن 10 % 
مق�ارنة بس�نة 2014. وحت�تّل أملانيا الص�دارة من حيث 
إنت�اج البي�ض البيولوجي إذ بلغ هب�ا عدد الدجاج املصادق 
عليه س�نة 2015 حوايل 4.4 مليون طريا )أي 9.8 % من 
جممل الدجاج البياض( تليها فرنسا ب� 3.9 مليون طريا )أي 
7.8 % م�ن جممل الدجاج البياض( خالل نفس الس�نة مث 

هولندا يف املرتبة الثالثة.  

أّما بش�أن مبيعات البيض البيولوجي، فقد شهدت منّوا بأوروبا 
وبصفة خاصة بالبلدان الثالث املنتج�ة. ويعتربالبيض من أهّم 
املنتجات البيولوجية اليت يقع اإلقبال عليها من طرف املستهلك 

األورويب. فهو أّول منتوج بيولوجي يتّم شرائه بايطاليا. 

الدواجن البيولوجية

جتاوزعدد دج�اج اللحم املصادق عليه بيولوجيا 17 مليون طري 
باإلحتاد األورويب س�نة 2015 أي ما يزي�د عن 9 % مقارنة 
بالس�نة اليت تسبقها. وحتتل فرنس�ا املرتبة األوىل مبا يفوق 8.6 
مليون طري يف نفس السنة. كما عرف اإلنتاج البيولوجي لدواجن 
اللحوم األخرى منوا خاصة يف أملانيا والنمسا. وعموما، مّت تسجيل 

منّوا على مستوى مبيعات دجاج اللحم البي�ولوجي بأوروبا. 

العسل البيولوجي

ارتفعت عدد خاليا النحل البي�ولوجية باإلحت�اد األوروب�ي 
ب� 28 % س�نة 2015 مقارنة بسنة 2014. و حتتّل إيطاليا 
املرتبة األوىل من حيث إنتاج العس�ل البيولوجي حبيث شهدت 
عدد اخلاليا هبا ارتفاعا خالل نفس الس�نة ب� 33 % مقارنة 
بسنة 2014 وتضاعف العدد تقريبا ببلغاريا . كما مّتت املصادقة 

بيولوجيا على 13.6 % من اخلاليا بفرنسا.

وقد قّدرت س�وق الدواج�ن البيولوجية ب� 160 مل�يون 
أورو س�نة 2015 بفرنس�ا ) أكثرب� 10 % مقارنة بسنة 

2014( وب� 45 مليون أورو بأملانيا سنة 2012.
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يف س�نة 2015، مّت إنتاج مجيع مسك السلمون على  الطريقة 
البيولوجية بإيرلن�دا )13116 طن( وجزء هام منه وّجه اىل 
التصدير. أّما يف اس�كتلندا، فقد بلغ اإلنتاج 3588 طن أي 
2 % من إنتاج مسك الس�لمون سنة 2014 علما وأّن هذا 
اإلنت�اج قد ش�هد إخنفاضا ب� 31 % مقارنة بسنة 2013

إىل جانب مسك السلمون البيولوجي، يعترب مسك السلمون املرقط 
)Truite( والكارب )Carpe( من أهّم األمساك اليت تنتج على 
الطريقة البيولوجية يف أوروبا. وتعّد الدمنارك أكرب منتج  لسمك 
الس�لمون املرقط  قوس ق�زح )Truite arc en ciel(. فهي 
تقوم بتصدي�ر حوايل 90 % من اإلنتاج. كما يتّم إنتاج هذا 
السمك يف فرنسا وأملانيا وإيرلندا ودول البلطيق. وتعترب رومانيا 
ولتوانيا املنتجني الرئيس�يني لألمس�اك البيولوجية اليت تنتمي اىل 

.)Cyprinidés( فصيلة الشبوطيات
هذا ويقع انتاج بل�ح البحر وفق النم�ط البيولوجي يف إيرلندا 
والدمنارك و إيطاليا وأملانيا وفرنسا وإسبانيا. ويبقى مستوى إنتاج 

املّحار البيولوجي متواضعا وجنده يف كرواتيا وفرنسا وإيطاليا.

بالنس�بة لس�وق منتجات تربية األحياء املائية البيولوجية، فقد 
ش�هد منوا يف اإلحتاد األورويب خالل الس�نوات األخرية وإن 
كان تدرجييا. وتعّد أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة وإيطاليا أهّم 

األسواق األوروبية والعاملية يف هذا القطاع.

سنية احللواين  
املركز الفين للفالحة البيولوجية

مع اإلشارة أّن رومانيا قامت بتصدير 80 % من إنتاج العسل 
البيولوجي سنة 2010 أي 3650 طن أساسا حنو أملانيا ومشال 
أوروبا. كما جتدر اإلشارة أّن سوق العسل البيولوجي قد جتاوز 
8000 طن بأملانيا أي ما يقارب 10 % من سوق العسل سنة 
2014 وتزايد سوق العسل البيولوجي بفرنسا اىل 3700 طن 

سنة 2015 أي بقيمة 42 مليون أورو.

تربية األحياء المائية البيولوجية

سنة 2015، مّت إنتاج ما يفوق عن 59000 طن منتوج يف قطاع 
تربية األحياء املائية البيولوجي�ة من قبل اإلحتاد األورويب. وتعّد 
إيرلندا وإيطاليا واململكة املتحدة ورومانيا أهّم البلدان املنتجة يف 
هذا القطاع. ويعترب مسك السلمون )Saumon( النوع الرئيسي 
الذي يقع تربيته وفق النمط البيولوجي. و يتّم إنتاجه أساسا من 

طرف إيرلندا واململكة املتحدة )اسكتلندا وإيرلندا الشمالية(. 

مع أّن عدد م�زارع تربية األحياء املائي�ة البيولوجية قد بقي 
نفس�ه. ويف وإيرلندا الش�مالية، توجد مزرعة وحيدة إلنتاج 
 )Glenarm Organic Salmon( مسك السلمون البيولوجي
وتنتج سنويا حوايل 500 طن يقع بيعه بأوروبا وبلدان أخرى.

المراجع

-  Agence Bio, 2016.La bio dans l’union européenne.



متفرقات 

29جملة الفالحة البيولوجية   عدد  27

أخبار

العالم

- يشهد س�وق املنتجات البيولوجية منوا هاما يف مجيع املناطق 
الرئيسية يف العامل وعلى وجه اخلصوص أمريكا الشمالية ومشال 
أوروبا. وبلغت السوق العاملية لألغذية واملشروبات البيولوجية 

حوايل 90 مليار دوالر أمريكي.

فرنسا

- يش�هد قطاع مس�تحضرات التجميل الطبيعي البيولوجي 
تطورا هاما يف العامل وتعترب الس�وق األوروبية السوق الرائدة 
وخاصة الس�وق األملانية حيث بلغ عدد املس�تهلكني الذين 
يش�ترون مستحضرات التجميل حوايل تسعة ماليني مستهلك 
وبذل�ك يتعّين عل�ى املحولني والتجار مواجه�ة العديد من 

التحديات لتلبية الطلبات.

 »FiBL« بّين تقرير عن معهد البحوث يف الفالحة البيولوجية -
بسويس�را أّن مس�احة الفالحة البيولوجية يف العامل تطورت 
حبوايل 5 مليون هكتار س�نة 2016 مقارنة بسنة 2015 وقد 
كانت البلدان الرائ�دة يف أوروبا هي بلغاريا وكرواتيا وقربص 
حيث ارتفعت املساحة بنسبة 35 % و23 % و18 % على 
التوايل. كما تواصل منو مساحة األراضي البيولوجية يف فرنسا            
)+ 000 210 هكت�ار( وأملاني�ا )+ 650 75 هكت�ار( 
وإسبانيا )+ 232 50 هكتار( بينما شهدت اليونان وبولونيا 

ورومانيا تقلص يف املس�احة قّدر ب� 000 130 هكتار.

شهدت السوق الفرنسية س�نة 2016 تطورا هاما قّدر بنسبة 
20 % حسب الوكالة الفرنس�ية للتنمية والنهوض بالفالحة 

.»Agence Bio«َ البيولوجية

يعترب صالون املرجوالن أكرب س�وق للمنتج�ات البيولوجية 
بفرنسا، حيث يتم اللقاء بني مجيع املتدخلني يف قطاع الفالحة 
البيولوجية والبيئة والتنمية املستدامة والرفاهية الطبيعية، وق�د

ش�هد يف دورته 43 اليت التأمت بباريس خالل الفترة املمتدة 
من 04 إىل 12 نوفم�رب 2017 زيارة 600 79 زائر وبلغ 
عدد العارضني حوايل 560 عارض )منتجني، ش�ركات إنتاج 
وحتويل وتسويق، اجلمعيات واملؤسسات املتعلقة بالبيئة ومحاية 

املحيط والفالحة البيولوجية والتجارة العادلة(.

يتّم خالل هذا الصالون عرض وبيع املنتجات البيولوجية )الغالل 
واخلضر، احلبوب، اخلبز، البسكويت، التوابل، القهوة، الشاي، 
العس�ل، املش�روبات، منتجات األلبان واللحوم والدواجن، 
البيض، الوجبات اجلاهزة، األطعمة املجمدة، النباتات العطرية، 
األعش�اب البحرية، اخلمور، الصابون، مواد التجميل، البذور، 
الكمبوست، األمسدة، مالبس، أحذية، ...( واملنتجات واملنازل 
اإليكولوجية )مواد البناء والطالء، األرضيات، األثاث، الفراش، 
املعدات، م�واد التنظي�ف، ...( إىل جانب برجم�ة ملتقيات 
وإجتماعات وموائد مس�تديرة وعروض أفالم وذلك ملناقش�ة 

خمتلف املواضيع املتعلقة بالفالحة البيولوجية ومحاية الطبيعة.
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ألمانيا

- تطورت س�وق املنتجات البيولوجية يف أملانيا بنسبة 10 % 
خالل س�نة 2016 حسب اجلامعة األملانية لألغذية البيولوجية 

»BÖLW« وبلغت قيمة التداول 9.48 مليار أورو.

إيطاليا

- ش�هدت إيطاليا تطورا هاما يف مس�احة األراضي الفالحية 
البيولوجي�ة وعدد الفالحني. ففي هناية س�نة 2016 مّت حتّول 
حوايل 000 300 هكتار إىل النمط البيولوجي لتصل املساحة 
إىل 1.8 مليون هكتار وهو م�ا ميّثل 14.5 % من األراضي 
الفالحي�ة. وبّين معهد »س�يناب« أّن األراضي املس�تخدمة 
للخض�روات والزيتون والعنب ش�هدت ارتفاعا ب� 49 % 

و32 % و23 % على التوايل.

- كما تطورت مبيعات املنتجات البيولوجية بنسبة 14 % خالل 
س�نة 2016 لتصل قيمة التداول لألغذية البيولوجية بإيطاليا إىل 
3 مليار أورو حسب معهد أحباث السوق »Nielsen« ومجعية 

.»AssoBio« منتجي املنتجات البيولوجية

 ،»Nomisma« وفقا لدراس�ة املعهد اإلقتصادي اإليطايل -
بلغت نس�بة مبيعات الغالل واخلضر البيولوجية 9 % من إمجايل 
املبيعات وبلغ نصيب الفرد اإليطايل من الغالل واخلضر البيولوجية، 

خالل سنة 2016، حوايل 152 كغ.

- بلغت حصة األغذية البيولوجية 3.4 % من إمجايل مبيعات 
امل�واد الغذائية )2 % س�نة 2013( وارتفعت مش�تريات 
املستهلكني اإليطاليني يف حمالت السوبر ماركت أكثر من ثالثة 

أضعاف منذ سنة 2009.

سويسرا

- يف بداية س�نة 2017، تطور ع�دد الفالحني البيولوجيني 
يف سويس�را إىل 6144 فالح وتطورت مس�احة الفالحة 
البيولوجية إىل 000 140 هكتار مع العلم أّن هذه املس�احة 
متّث�ل ح�وايل 13.4 % من األراضي الفالحية بسويس�را. 
البيولوجية تطورا  وحققت الس�وق السويس�رية للمنتجات 
يف قيم�ة املبيعات ال�يت بلغت 2.5 مليار فرنك سويس�ري 
مقابل 2.1 مليار فرنك سويس�ري سنة 2015 كما تطّور 
إنفاق املس�تهلك السويسري على املنتجات البيولوجية حوايل 
299 فرنك سويس�ري سنة 2016 مقارنة ب� 280 فرنك 

سويسري سنة 2015.
- مّت مؤخرا إحداث مركز صيين-سويسري للبحوث يف الفالحة 
البيولوجية يف الصني »SSOARC« من طرف معهد البحوث 
يف الفالحة البيولوجي�ة »FiBL« ومعهد علم الوراثة والتنمية 
البيولوجية وذلك لتق�دمي خدمات يف جمال اإلتصال والبحوث 
يف الفالح�ة البيولوجي�ة املتعلقة باإلنتاج النب�ايت، التفاعالت 
النباتية وامليكروبيولوجية، األمسدة والكمبوست، زراعة ومحاية 

الزراعات وصحة احليوان.

النمسا

- تعترب النمسا واحدة من قادة أوروبا يف جمال إنتاج واستهالك 
املنتجات البيولوجي�ة حيث بذلت جهودا خاصة منذ أكثر من 
عقدين لدعم الفالحة البيولوجي�ة يف املناطق اجلبلية على وجه 

اخلصوص حسب شركة »آما للتسويق«.
- تعد النمس�ا من بني أفضل مخس�ة دول يف العامل اليت تعتمد 
نظام التجارة العادلة مع العلم أّن 92 % من السكان يعرفون ما 
تفعله منظمة التجارة العادلة، 41 % يشترون منتجات التجارة 

العادلة بإنتظام و81 % يشترون يف بعض األحيان.
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السويد 

- أش�ار تقري�ر صادر عن ش�ركة س�ويدية للخدمات عرب 
األنترن�ات وأحباث الس�وق »Ekoweb« أّن س�وق املواد 
الغذائية واملشروبات البيولوجية تطّور خالل النصف األول من 
سنة 2017 بنسبة 7-8 % أي بزيادة تقّدر ب� 105 مليون 
أورو خالل نفس الفترة. كم�ا بّين التقرير أّن معظم املنتجات 
البيولوجية تباع للناشطني يف القطاع العام واملطاعم واخلدمات 
الغذائي�ة وينتظر بتطور الطلب عل�ى املنتجات البيولوجية وأن 

تصل قيمة األغذية إىل 28.7 مليار أورو.

هوالندا 

- بّين تقرير عن املنظمة اهلوالندية البيولوجية »Bionext« أّن 
مبيعات األغذية البيولوجية يف هوالندا ارتفعت بنس�بة 10 % 
خالل سنة 2016 لتصل إىل 1.4 مليار أورو. مع الع�لم أّن 

هذه املبيعات تضاعفت ثالث مرات يف العشر سنوات األخرية. 
كما يشري التقرير أّن املساحة البيولوجية تطورت من 729 56 
إىل 442 58 هكتار أي نس�بة زيادة قدّرت ب� 3 % س�نة 
2016، وارتفعت مبيعات السوبر ماركت من 654 إىل 735 
مليون أورو ومتكنت املتاجر املتخصصة يف املنتجات البيولوجية 
احلفاظ على مبيعاهتا على مس�توى مماثل لس�نة 2015 بقيمة 
قدره�ا 336 مليون أورو بينما ارتفعت مبيعات قطاع التزويد 

بالطعام البيولوجي من 164 إىل 187 مليون أورو.

الواليات المتحدة األمريكية

- قام ممثل منظمة غ�ري حكومية بالواليات املتحدة األمريكية 
باإلتص�ال مبمثل�ي الكونغ�رس األمريك�ي وأعضاء جملس 
الش�يوخ حلّثهم على دعم قانون الفالح�ة البيولوجية وذلك 
بسبب إرتفاع الطلب على املنتجات البيولوجية وألّن مساحة 
األراضي الفالحية البيولوجية متّثل أقل من 1 % من األراضي 
الفالحية. وقد مّت دعم القان�ون من طرف الكونغرس لتمويل 
برنامج البحوث لتحس�ني الطرق واملواد املستعملة من طرف 

الفالحني لتلبية حاجيات املستهلك.

- متثل املنتجات البيولوجية 5 % من سوق املواد الغذائية بالواليات 
املتحدة األمريكية وقد بلغت قيمة املبيعات حوايل 43 مليار دوالر 

.»OTA« سنة 2016 وفقا جلمعية التجارة البيولوجية

 »Agrar Market« أش�ار تقري�ر صادر ع�ن ش�ركة -
أّن  الفالحية  و»Gesellschaft« وش�ركة معلومات السوق 
مبيعات املنتجات البيولوجية بالواليات املتحدة األمريكية تنمو 
بس�رعة ومتّثل حاليا أكثر من نصف املبيعات العاملية للمنتجات 
البيولوجية. وجتدر اإلش�ارة أّن الوالي�ات املتحدة األمريكية 
أصبحت أكرب مستورد لألغذية البيولوجية يف العامل حيث بلغت 
قيمة املنتجات املس�توردة حوايل 1.7 مليار دوالر من 111 
دولة. ومتّثل القهوة، املوز، زي�ت الزيتون، اللوبيا والذرة 68 
% من إمجايل الواردات البيولوجية س�نة 2016. بينما تصّدر 
الغالل )التفاح، العنب( واخلضر )الس�لطة، الفراولة، السبناخ( 
خاصة لكندا واملكسيك. وقد ارتفعت الصادرات من 7.1 % 
إىل 8.3 % يف الفترة املمتدة من سنة 2011 إىل سنة 2016. 

- يوجد حاليا بالنمسا حوايل 1750 منتوج للتجارة العادلة 
يف املقاهي، املخابز، املطاعم، الفنادق واملطاعم املدرسية. وقد 
بلغت قيمة التداول بالنس�بة للمنتجات حسب التجارة العادلة 
حوايل 270 مليون أورو سنة 2016 أي بنسبة زيادة قّدرت 
ب� 46 % مقارنة بس�نة 2015 وبلغ�ت قيمة اإليرادات 
املباش�رة ملنظمات املنتجني بإفريقيا وآس�يا وأمريكا الالتينية 

حوايل 35.4 مليون أورو.

- تطمح اجلمعية النمساوية البيولوجية »Bio Austria« بلوغ 
60 % من املنتجات البيولوجية يف املطاعم املدرسية حبلول سنة 
2025. مع العلم أّن نس�بة املواد البيولوجية يف هذه املط�اعم  
تبلغ حاليا حوايل 30 %. وقد بّينت دراسة استقصائية قامت 
هب�ا مجعية »Bio Austria« ومجعية تروي�ج األغذية العالية 
اجلودة أّن 95 % من املوظفني الذين مشلهم اإلس�تطالع يف 
القطاعني العام واخلاص يف مجيع أحناء النمس�ا يشترون املواد 
الغذائي�ة البيولوجية، أكثر من 90 % على دراية بالتس�مية 
البيولوجية النمس�اوية لتجارة امل�واد الغذائية بالتجزئة، أكثر 
من 80 % مع ش�عار »Bio Austria« و71 % مع شعار 

.»AMA« الفالحة البيولوجية
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كندا

- أش�ار تقرير حول »بيانات املس�تهلك واملبيعات لس�نة 
 »COTA« 2017« للجمعية الكندي�ة للتجارة البيولوجية
أّن 66 % من املس�تهلكني الكندين ينفقون جزء من امليزانية 
األس�بوعية لش�راء املنتجات البيولوجية وهو م�ا ميّثل زيادة 
ب� 10 % مقارنة بالس�نة املاضية م�ع العلم أّن 83 % من 
جيل األلفية يش�ترون األغذية واملشروبات البيولوجية وميزانية 
العائالت اليت هبا أطفال تنفق 19 % من الشراءات األسبوعية 
للمنتج�ات البيولوجية مقاب�ل 12 % للعائالت اليت ليس هبا 
أطفال. ويطالب املس�تهلك الكندي بتنويع املنتجات ملواكبة 
رغبة األجيال القادمة يف احلص�ول على املنتجات البيولوجية. 
ومتّثل الغالل واخلضر 76 % من إمجايل الشراءات تليها اللحوم 

والدواجن بنس�بة 28 % مّث األلبان بنس�بة 27 %.

- نش�رت اجلمعية الكندية للتج�ارة البيولوجية تقرير حول 
تطور قط�اع الفالحة البيولوجي�ة يف كل املقاطعات الكندية 
على مس�توى التنظيم والقوانني واإلنتاج ودع�م الس�وق. 
وبّين التقرير وجود ثغ�رات يف اللوائح القانونية البيولوجية يف 
بع�ض املقاطعات مّما يؤثر على تنظيم القطاع وتنمية الس�وق 
املحلية ودعم الصادرات مبدين�ة الكيباك، واليت تعترب املقاطعة 
األوىل يف الربجمة احلكومية ومتوي�ل قطاع الفالحة البيولوجية 
بدعم اإلرش�اد الفالحي والتأمني عل�ى اإلنتاج والبحوث، 
تعتمد لوائحها اخلاصة، بينما تعتمد مانيتوبا وكوملبيا الربيطانية  
تونوفاس�كوتيا وبرونس�ويك اجلديدة على اللوائح التنظيمية 
الوطنية. أّما بقية املقاطع�ات واألقاليم مبا فيها أونتاريو واليت 
تّعد أكرب س�وق بيولوجي يف كندا وهبا 25 % من الضيعات 
البيولوجية و19 % من املنتجني البيولوجيني، ليس هلا معيار، 

ممّا يؤثر على ضمان س�المة املنتجات البيول�وجية.

ويبّين التقرير أّن 55 % من املستهلكني للمنتجات البيولوجية 
تأثروا يف ش�راءاهتم بالتوصيات الصادرة عن إخصائي الصحة 

وذلك بزيادة 11 % مقارنة بسنة 2016.

إفريقيا

 »IFOAM« يعمل اإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية -
وشركة »Naturland« ومعهد البحوث يف الفالحة البيولوجية 
»FiBL« على تطوير الكفاءات يف الفالحة البيولوجية يف مراكز 
اإلبتكار األخضر اليت أنش�أت مببادرة خاصة من طرف وكالة 
التعاون األملاين »GIZ« يف 14 بلدا. واهلدف من هذا التعاون 

بني فريق العمل هو :

• تقدمي املساعدة يف جمال معلومات السوق وإبراز مزايا الفالحة 
البيولوجية ألصحاب القرار السياسي، 

• القيام بالدراسات والبحوث حول وعي املستهلك باملنتجات 
البيولوجي�ة يف كل بلد وتقدمي اخلدم�ات للتحول إىل النمط 
البيولوجي واملصادقة على املنتجات والوصول إىل األسواق من 

 ،»Naturland« خالل شركاء شركة
• تطوير جتهيزات تكوين الفالحني وقنوات املعلومات، تدريب 

الشركاء حمليا، ...
س�يمّكن هذا التعاون يف حتسني املعارف واإلبتكارات يف جمال 
الفالحة البيولوجية على حتسني األمن الغذائي وزيادة اإلنتاجية يف 
الضيعات الصغرى إقتصاديا وبيئيا وإجتماعيا بطريقة مستدامة.

هامن ڤريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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وبلغت قيمة الصادرات خالل س�نة 2016 حوايل 547.7 
مليون دوالر. 
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