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االفتتاحية

لقـد نجح العالم إلى الوقت الحاضر في رفع تحديات اإلنتاجيـة الغذائية ويوجد اآلن ما يزيد عن 25 % من 
االحتياجات الغذائية على مستوى “الحريريات” لتغذية السكان في العالم. ويكمن التحدي في إمكانية الفقراء 

من الحصول على التغذية.

مجلة الفالحة البيولوجية

كيـف توفـر الفالحـة البيولوجية 
التغذية إلى سكان العالم ؟

تعتبر إسـتراتجية التكثيف البيئي، الّذي يرتكز بالخصوص على تكثيف المعامالت الطبيعية المتعلقة بتغذية التربة 
والزراعات بمختلف المـواد العضوية وإتباع تداول زراعي محكم، باالعتمـاد على مبادئ وتقنيات الفالحة 

البيولوجية توجها جديدا لتغذية كّل سكان العالم والتقليص في تأثير التغييرات المناخية والتنوع البيولوجي.
وفي هذا المجال، يحاول اإلتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية “IFOAM” إبالغ الرسالة التالية : “التغذية 
اآلمنة والمستديمة من خالل الفالحة البيولوجية” وذلك بالتوعية على كافة المستويات )المحلية والوطنية والدولية( 

واعتبار الفالحة البيولوجية كخطة إستراتيجية لألمن الغذائي وليس كقوانين مراقبة وتصديق فقط.
وتعتبر الثـورة الخضراء الثانية المقترحة امتدادا للثورة الخضراء األولى دون توضيح كيفية معالجة السـلبيات 

الماضية المتعلقة بالحصول على احتياجات غذائية صحية ومستديمة.
وسـتقوم الفالحة البيولوجية بدور هام في االقتصاد األخضر الجديد المقترح من طرف منظمة األمم المتحدة 
لحماية البيئة وذلك بتوفير تغذية صحّية وذات جودة عالية من ناحية والمسـاهمة في تركيز منظومات فالحية 

وبيئية مستديمة من ناحية أخرى مع التأكيد على تحسين حياة المنتجين وطرق عيشهم.
كما تستطيع الفالحة البيولوجية توفير االحتياجات الغذائية لسكان العالم من خالل التكثيف البيئي.

وقد تؤدي المعامالت الطبيعية إلى تحسين صحة وحيوية وإنتاجية المنظومات الفالحية والبيئية. وتعتمد المنظومة 
الفالحية على استعمال المعلومات والتقنيات البيئية التي تساهم في تنشيط وتكثيف المعامالت البيئية.

يرتكز التكثيف البيئي على العمل مع الطبيعة ال ّضدها واألخذ بعين االعتبار التقنيات التقليدية الحسنة التي وفرت 
التغذية طوال آالف السـنين من ناحية والتقنيات الحديثة التي تحافظ على التوازنات البيئية وتسـاهم في حسن 
التصـرف في الموارد الطبيعية المتجددة والغير المتجددة من ناحية أخرى. لذا يجب المزيد من اإلطالع وفهم 
المعامالت الطبيعية بهدف تحسـين تنوع منظومات اإلنتاج المالئمة والمحلية وذلك عبر فترة انتقالية تسـاعد 
على التعرف واإلطالع على اإلمكانيات الهائلة للطبيعة والتربة والموارد البشـرية التي توفر االحتياجات الغذائية 

إلى العدد المتزايد من سكان العالم.
ويوصي الخبراء بوضع اسـتراتيجيات وسياسات على المستوى العالمي والوطني والمحلي في مجال البحوث 

واإلرشاد حول خدمات التكثيف البيئي.
وفي الختام يستنتج الخبراء أّن الفالحة البيولوجية تستطيع توفير االحتياجات الغذائية الالزمة لسكان العالم وذلك 

من خالل التكثيف البيئي في إطار اقتصاد جديد أخضر .



أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية
)جانفي - أفريل 2011(

التكوين والرسكلة

◆ يـوم تكويني حول قطـاع الفالحـة البيولوجية لفائدة 
مجموعة من الباعثين الشـبان في الفالحـة والصيد البحري 
يـوم 24 مارس 2011 بالمعهد القطاعـي للتكوين المهني 

الفالحي في زراعة القوارص والعنب ببوشـريك بوالية نابل.

◆ يـوم تكويني حول قطـاع الفالحـة البيولوجية لفائدة 
مجموعـة من الفالحـات بوالية القيروان يـوم 10 جانفي 

.2011 ◆ دورة تكوينية حول الفالحة البيولوجية لفائدة وفد سعودي
في إطار التعاون مع مشروع الزراعة العضوية بالمملكة العربية 
السعودية، نّظم المركز الفني للفالحة البيولوجية دورة تكوينية 
حـول الفالحة البيولوجية لفائدة وفد سـعودي متكون من 6 
فنيين وذلك خالل الفترة الممتدة من 8 إلى 15 جانفي 2011 

بمقر المركز بشط مريم.

فنيي  طرف  من  املداخالت  من  العديد  الدورة  برنامج  تضمن 
املركز. وقد تناولت املحاضرات املحاور التالية :

- المراقبة في الفالحة البيولوجية،
- مقاييس وقوانني الزراعة البيولوجية واختالفاهتا،

- معايري االعتماد واملصادقة واملراقبة هلياكل املراقبة والتصديق.
- صياغة تقرير مراقبة وتصديق،

تقنيات  بعض  على  لإلطالع  ميدانية  زيارات  تنظيم  وقع  كما 
طرف  من  والتصديق  املراقبة  طريقة  وعلى  البيولوجية  الفالحة 
هيكل املراقبة والتصديق ملعصرة زيت زيتون ولبعض الضيعات 
واخلضروات  املثمرة  األشجار  إنتاج  يف  خمتصة  البيولوجية 

واحلمضيات.

يف إطار برنامج التكوين والرسكلة، نّظم املركز الفين للفالحة 
الخاليا  أعضاء  لفائدة  وذلك  تكوينية  دورات   2 البيولوجية 
للتنمية  الجهوية  )المندوبيات  البيولوجية  للفالحة  الجهوية 
الفالحية، مراكز التكوين المهني الفالحي، اإلتحادات الجهوية 
للفالحة والصيد البحري( بكل واليات الجمهورية وبمختلف 
الهياكل الفالحية )المجامع المهنية، المراكز الفنية، الدواوين(.

◆ 2 دورات تكوينية في الفالحة البيولوجية

- دورة تكوينية حول تقنيات إنتاج البذور والمشـاتل في 
الفالحة البيولوجية وذلك يـوم 12 أفريل 2011 بالمعهد 

العالي للعلوم الفالحية بشـط مريم بوالية سوسـة.
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ملتقيات وورشات عمل
سـاهم المركز الفني للفالحة البيولوجية في تنشيط عّدة أيام 

إعالمية وجلسات  عمل :

- جلسـة عمل حول بعث مشـاريع جديدة في قطاع إنتاج 
العسل البيولوجي  يوم 6 جانفي 2011 بتونس.

- جلسـة عمل للنظر في البرنامج الخاص بـاستعمال طفيل 
»التـريكوقرام« في مكافحـة دودة التمور بحقول الـرمان 

وبالواحات يوم 23 مارس 2011 بتونس.
- جلسـة عمل للجنة تدقيق هياكل المراقبـة والتصديق في 

الفالحة البيولوجية يوم 6 أفريل 2011 بتونس.

- جلسـة عمل حول إعداد مقترح عقود برامج بين مختلف 
الهيـاكل العاملة في القطاع الفالحـي يوم 5 جانفي 2011 

بتونس.

احتوى الربنامج على ثالث مداخالت متحوت حول املواضيع 
التالية :

البيولوجي واآلفاق  إنتاج العسل  التونسية يف قطاع  التجربة   -
املستقبلية،

- تقنيات تربية الدجاج وفق النمط البيولوجي،
- نتـائج البحوث يف مـجال تغذية الـدواجن وفق النمط 

البيولوجي.

املواضيع  حول  متحوت  مداخالت  ثالث  الدورة  برنامج  مشل 
التالية :

الفالحة  يف  واملشاتل  البذور  بإنتاج  املتعلقة  التشريعات   -
البيولوجية،

املثمرة  األشجار  مشاتل  إنتاج  تقنيات  حول  معطيات   -
البيولوجية،

اخلضروات  ومشاتل  بذور  إنتاج  تقنيات  حول  معطيات   -
البيولوجية،

- دورة تكوينية حول تقنيات إنتاج العسـل وتربية الدجاج 
حسـب النمط البيولوجي وذلك يـوم 26 أفريل 2011 

بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشـط مريم بوالية سوسـة.

- يوم إعالمي حول الفالحة البيولوجية لفائدة طلبة المدرسة الخاصة 
للتقنيات بسوسة وذلك يوم 14 أفريل 2011 بشط مريم بسوسة.

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

- نـدوة علمية حول تنمية القطاع الفالحـي يوم 15 أفريل 
2011 بالرقاب بوالية سيدي بوزيد.

- يوم إعالمي حـول الفالحة البيولوجية لفائدة المرشـدين 
التابعين لمشـروع الهضاب بالقيـروان وذلك يوم 28 أفريل 

2011 بشط مريم بسوسة.

زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

تّم اسـتقبال وتأطير العديد من الزائرين بمقر المركز ومحطة 
التجارب التابعة له :

- مجموعة من تالميذ شعبة العلوم التجريبية بمعهد جمال من 
والية المنستير.

- جمموعة من املتكونني باملركز القطاعي للتكوين املهين الفالحي 
يف زراعة اخلضراوات بشط مرمي.

- مجموعة من المرشـدين المتعاقدين مع مكاتب الدراسات 
المكلفة باإلرشاد الفالحي في نطاق مشروع الهضاب للتنمية 

الفالحية المندمجة بوالية القيروان.
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أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

- جمموعة من الطلبة شـعبة هندسـة بيوتكنولوجيا باملدرسة 
اخلاصة للتقنيات بسوسة.

- مجموعة من الفالحين المتعاطين للفالحة البيولوجية.
- مجموعة من الباعثين الشبان في الفالحة والصيد البحري.

- العديد من المستثمرين والباعثين الراغبين في تعاطي الفالحة 
البيولوجية وبعث مشاريع في مختلف القطاعات.

الزيارات الميدانية 

في إطار برنامج العمل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجيـة، تّم تنظيم زيارات ميدانية إلى 

العديد من المسـتغالت البيولوجية بمختلف الجهات : 

- شـركة االحياء والتنمية الفالحية »بروطة« بالفحص بوالية 
زغوان وذلـك لمعاينة الضيعات الفالحية المؤهلة للدخول في 

المنظومة البيولوجية : زيارتان.

- ضيعـة الحبيب بلهـوان ببني خيار بوالية نابـل )الزيتون، 
القوارص، الرمان والخضروات(.

- ضيعة سـامي حيدر بمقرن بوالية زغـوان وذلك لمعاينة 
الضيعات الفالحية المؤهلة للدخول للمنظومة البيولوجية.

- ضيعة نور الدين االخوة بوالية زغوان )زيتون وزراعات كبرى(.
- المركب الفالحي بالنفيضة )زراعات كبرى(.

- الشركة التعاونية للبذور واملشاتل املمتازة )خضروات(.

- ضيعة ببئر بورقبة بوالية نابل )قوارص  وأشجار مثمرة(.
- ضيعة علي إبالة بعقارب بوالية صفاقس )زيتون(.

)زيتون،  صفاقس  بوالية  بعقارب  سعيدة  بن  حممد  - ضيعة 
أشجار مثمرة، زراعات كربى وأعالف، خضروات وأغنام(.
- ضيعة عبد احلفيظ العثماين بوالية باجة )أعالف ودواجن(.

- شركة مطاحن حمجوب )خضروات(.
- ضيعة محمد حسين صفر بالزريبة بوالية زغوان )خضروات(.
- شـركة االحياء والتنمية الفالحية »الشـباب« ببئر مشارقة 

بوالية زغوان.
- ضيعة محمد السنوسـي بمرناق بواليـة بن عروس )زيتون 

مائدة وقوارص(.

التظاهرات الوطنية والدولية 

◆ المشاركة التونسية بالصالون الدولي للفالحة البيولوجية 
»بيوفاخ 2011«

انتظم الصالـون الدولي للفالحة البيولوجية »بيوفاخ 2011« 
بمدينة نيورمبارغ بألمانيا مـن 16 إلى 19 فيفري 2011. 
وقد شهد مشـاركة العديد من المتدخلين )منتجين وشركات 
إنتاج وتحويل وتسـويق( من مختلف الدول العالم حيث بلغ 
عدد العارضين 2544 عارض من 131 دولة. كما شهد هذا 
الصالون اقبال كبيرا قـدر بـ 44592 زائر مقابل 43669 

زائر في السنة الماضية.
وقد تمثلت المشـاركة التونسـية في تنظيـم جناح لعرض 
عينات من منتجـات بيولوجية متنّوعة كالتمور وزيت الزيتون 
ومستخالصات الهندي والقوارص والنباتات الطبـية والعطرية.
وقد شـارك المركز الفني للفالحة البيولوجية في هذا الصالون 
ضمن وفد يتكون من ممثلين عن وكـالة النهوض باالستثمارات 
الفالحية، اإلدارة العامة للفالحـة البيولوجية، الديوان الوطني 
للـزيت، شركة »نوبال«، شركـة »Midi Fruit«، شركة 
 S.T.CA« حرشـاني للتمور«، شركة »بوجبل«، شـركة«

.»Aljazira
وتهدف هذه المشـاركة إلى التعريـف بالمنتجات البيولوجية  
التونسية وترويجها في األسواق العالمية. وفي هذا السياق تّم تنظيم 
يوم شراكة بإشراف سفيرة تونس بألمانيا يوم 16 فيفري 2011 
حيث تّم تقديم مداخلة عامة حـول قطاع الفالحة البيولوجية 
بتونس والفرص المتاحة لالستثمار ببالدنا والتشجيعات الخاصة 

بذلك وحصة تذوق للمنتجات البيولوجية التونسية.
وقد شهد الجناح التونسي إقباال هاما من قبل الزائرين األجانب 
التي توجـت بلقاءات ثنائيـة كما تّم اإلتصـال بالعديد من 
المشاركين في مختلف الميادين قصد تبادل الخبرات والتجارب 

وتدعيم مشاريع شراكة في قطاع الفالحة االبيولوجية. 

 املنسقة : هامن قريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.
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حماية زراعة البطاطا البيولوجية من مرض الميلديو

المجاالت التقنية واإلقتصادية

ظهر مرض امليلديو أو ما يسـّمى باللفحة املتأّخرة ذات املسّبب 
وبائّية  بصـورة   »Phytophthora infestans« املرضـي 
سـنة 1847 يف إيرلندا وتسـّبب يف وفاة وهجرة املاليني من 
األشـخاص. ويعترب هذا املرض من األمـراض الفطرّية الفّتاكة 
خاّصة بالنسـبة لزراعات البطاطا والطماطم. ولتفادي اخلسائر 
اجلسـيمة اّليت ميكن أن تنجّر عن إصابة نبتة البطاطا به، نعتمد 
يف الفالحـة البيولوجيـة على طرق وقائّية وطـرق مكافحة.

األعـراض

- طـرق الوقايـة

تظهر أعراض مرض امليلديو على خمتلف أجزاء النبتة )األوراق، 
السيقان والدرنات(  حيث جندها يف شكل بقع صغرية مبعثرة 
على مستوى الوريقات لتكرب تدرجييا ويتغّير لوهنا إىل بّني قامت. 
وتّتسع هذه البقع حّتى تغّطي كامل سطح الورقة مّما يؤدي إىل 
موهتا. وجتدر اإلشـارة أّن انتقال هذا الفطر إىل نبتات البطاطا 
املجاورة للنبتة املصابة يتّم بسـهولة تاّمة عن طريق الرياح أو 
مياه األمطار لذلك تظهر اإلصابة يف بدايتها يف شـكل بقع يف 

احلقل لتّتسع الحقا. 

كما تظهر أعراض مرض امليلديو على السـيقان يف شكل قرح 
بنّية متتّد على طول الساق وتتسّبب يف جفافه. ويف حالة تواجد 

رطوبة عالية، ميكن أن نالحظ منّو الزغب الفطري عليه.

حماية البطاطا من مرض الميلديو

حلماية زراعة البطاطا البيولوجية من مرض امليلديو هنالك طرق 
للوقاية وأخرى للمكافحة :

إّن أمهّية الطرق الوقائية الواجب تبّنيها بالنسـبة لزراعة البطاطا 
تكمن يف احلّد من ظهور بعض األمراض وانتشارها سريعا ونذكر 
منها خاّصة مرض امليلديو. ونظرا ألّن ظهور هذا املرض الفطري 
يتزامـن مع تواجد عامل الرطوبة فإّن اختيار قطعة الزراعة يعترب 
أساسي لذا من الواجب جتّنب املناطق الرطبة جّدا وحيّبذ الزراعة 

يف قطعة مهّوئة كما ينصح بـ :
- اختيار أصناف مقاومة،

- استعمال بذور ذات جودة سليمة ومراقبة،
- التقليص يف كثافة الزراعة،

- القضاء على األعشاب الطفيلية،
- عزل القطع املعّدة لزراعة البطاطا بعضها عن بعض،
- احترام التداول الزراعي )أربع سنوات على األقّل(،

- التسميد املتوازن حيث أّن زيادة الفوسفور والبوتاسيوم تزيد 
من درجة املقاومة للمرض أّما التسميد اآلزويت املفرط يزيد من 

القابلّية لإلصابة،
- خدمة األرض أو املداواة بالنسـبة للقطع السـليمة أّوال مّث 

املصابة ثانيا،
- التحضني اجلّيد لنباتات البطاطا،

- التخّلص من بقايـا الزراعات من خالل حرقها أو ردمها أو 
استغالهلا يف عملّية الكمبوستاج.

كذلك، تشـّكل الدرنات إحدى أجـزاء البطاطا اّليت ميكن 
ملـرض امليلديو إصابتها. وتتمّيز اإلصابـة بظهور بقع داكنة 
غائرة نوعًا ما على سـطح الدرنة مع ظهور عفن جاف لونه 

بّني حتت سطح البشرة.
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فاخـر عيّـاد
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

إىل جانب ذلك، ينصح بتوّخي احلذر من قبل الفالح من خالل 
املراقبة املسـتمّرة لزراعته نظرا للسـرعة الفائقة يف انتشار هذا 
املرض يف احلقل. مع العلم أّن هاته الطرق الوقائّية ميكن إتباعها 

للوقاية من أغلب األمراض الفطرية.

طـرق املكافحة  -
بالرغم من العمل املتواصل إلجياد مبيدات فطرّية بيولوجية فّعالة 
ملكافحة مرض امليلديو، يبقى »النحاس« من املواد األكثر جناعة 
يف احلّد من انتشـار هذا املرض من خـالل منع اختراق الفطر 
للنبتة ودخوله إىل اخلاليا النباتّية. ويقع تروجيه يف أشكال خمتلفة 
النحاس«  النحاس« و»أكسيكلورور  لنجد منها »إيدروكسيد 
و»سـولفات النحاس« و«أوكسـيد النحاس« و »أكتونوات 
النحاس« ومجيعها مسموح باسـتعماهلا يف الفالحة البيولوجية 

لكن بكمّيات خمتلفة حسب القوانني )أنظر اجلدول(.

القانون السويسريالقانون الياباينالقانون األمريكيالقانون األورويب
BioSuisse

قانون الفالحة البيوديناميكية
demeter

 احلّد األقصى
املرخص به

6 كغ/هكتار/
سنة

استعماله بطريقة 
تقّلل من تراكمه 

يف التربة

استعماله 
4 كغ/هكتار/سنةبطريقة حمدودة

3 كغ/هكتار/سنة كمعـّدل 
خالل 5 سنوات مع جرعة ال 
تفوق 500 غ/هكتار/املداواة 

الواحدة

ونظرا ألثره السليب على البيئة عموما والتربة خاّصة، ينصح إّما 
بتقليـص عدد املداواة أو بتقليص اجلرعة من خالل اسـتعمال 
300 غ من النحاس/ هكتار يف حالة إصابة ضعيفة أو 800 غ 
من النحاس/ هكتار إذا كانت اإلصابة حاّدة. كما ينصح بالقيام 

بعملية الرّش من أسفل النبتة إىل أعلى وبالعكس.
إىل جانب النحـاس، جند بعض املـواد الفّعالة األخرى كزيت 
 .)»Fungastop« النعناع مع حامض الستريك )االسم التجاري
كما أثبتت البحوث جناعة سـائل الكمبوست يف تقليص درجة 
اإلصابة هبذا املرض وتبقى درجة فاعلّيته مرتبطة بالتركيبة األولّية 
للكمبوست املسـتعمل. كذلك جند عزالت من كائنات حّية 
دقيقة مضاّدة اسـتعملت يف مكافحة مرض امليلديو )نتائج أّولّية 

للبحوث(.
وتبقـى إىل حّد اآلن ماّدة النحاس هي األجنع يف مكافحة مرض 
امليلديو ومازالت البحوث جارية إلجيـاد بديل بنفس الفاعلّية 

والنجاعة للتقليص من استعمال هذا املبيد.

ويف اخلتام، إضافـة إىل الطرق الوقائّية، ننصـح الفاّلح، عند 
احلاجة، باسـتعمال ماّدة النحاس وسـائل الكمبوست واملبيد 
الفطري »Fungastop« ملكافحة مرض ميلديو البطاطا آملني 

أن يقع إضافة بعض مواد أخرى يف املستقبل القريب.

 كمّيات النحاس المرّخص باستعمالها حسب قوانين الفالحة البيولوجية
بالنسبة لزراعة البطاطا
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أهّم آفات غراسات الفستق 
البيولوجي

متسح غراسات الفسـتق يف تونـس حوايل 47500 هكتار 
سـنة 2010. وبلغ اإلنتاج خالل نفس السنة 2300  طن. 
متثل واليات القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، املهدية، صفاقس 
والقريوان أهّم املناطق املنتجة للفسـتق إذ متثل 87 % على 
مسـتوى املساحة اجلملية للبالد و85 % من اإلنتاج الوطين 

للفستق.
تعترب شجرة الفسـتق من الغراسات السـهلة االنتقال للنمط 
البيولوجي وذلك نظرا لطبيعة الشـجرة يف حـد ذاهتا إذ أّنها 
أقل عرضة لألمراض واآلفات مقارنة باألشجار األخرى )على 
غرار التفاح واألجاص( من ناحية وللتقاليد الزراعية اليت ميارسها 
الفالح على هذا النوع من األشـجار إذ أّن اسـتعماله لألدوية 
واألمسدة الكيميائية نادر جدا من ناحية أخرى . غري أّن هنالك 
بعض اآلفات واألمراض اليت البد من أخذها بعني االعتبار ألّن 
يف حالة وجودها تلحق أضرارا باألشجار وتتسبب يف تدين على 

مستوى اإلنتاج وجودة الثمار.

يندرج هذا العمـل يف إمكانية وجود احللـول املالئمة للحد 
من خطورة أهّم آفات الفسـتق يف الغراسـات املعتمدة النمط 

البيولوجي.

أهّم اآلفات وطرق المكافحة

”Eurytoma plotnikovi”حشرة ثمار الفستق

معطيات عامة حول الحشرة

 .»Eurytomidae« تنتمي حشـرة مثار الفسـتق إىل عائلة
للحشرة جيل واحد حيث تضع »األنثى الكهل« بيضها داخل مثار 
 )Ovipositeur( الفستق وذلك باسـتعمال جهاز وضع البيض
ابتداء من موىف شـهر أفريل-بداية شهر ماي حسب املناطق مّث 
يقع التفقيس بعد يومني أو ثالثة وتتغذى الريقة من داخل الثمار 
وتبقى هنالك )داخل الثمار( يف شكل يرقة كاملة النمو إىل غاية 
شهر مارس من السنة املوالية لتستكمل دورهتا احلياتية وخترج يف 
شـكل كهل يف موىف شهر أفريل-بداية شهر ماي لتضع البيض 

من جديد على الثمار اجلديدة للفستق.

طرق الوقاية والمكافحة

* طرق الوقاية : 
تتمثل طرق الوقاية يف :

- جتميع كل الثمار بعد اجلين )الباقية على الشجرة وامللقاة على 
األرض( مّث اإلسراع برحيها واستعماهلا فـي الكمبوست وذلك

 يرقة حشرة ثمار الفستق
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◆ مرحلـة التغذية : تبدأ هذه املرحلـة مع بداية خروج 
شجرة الفسـتق من السبات الشـتوي أي مع منو الرباعم 
واألوراق )مارس-أفريـل( حيـث تبدأ احلشـرة بالتهام 
الرباعـم الفتية العلويـة واجلانبية ويلي ذلـك حفر أنفاق 
عميقة داخل األغصان مما يتسـبب يف ذبول هذه األخرية 

وتيبسها.  

- اسـتعمال الناموسـية على األغصان اليت حتتوي على الثمار 
وذلك خالل فترة خروج احلشرة من الثمار القدمية )موىف شهر 

أفريل - شهر جوان(.
- استعمال املصائد الصفراء اجلاذبة الالصقة على وبني األشجار 
جللب احلشـرة وبالتايل احلد من خطورهتـا على الثمار وذلك 

خالل فترة خروج احلشرة من الثمار القدمية.
- صيانـة احلقل وذلـك للمحافظة على التنـوع البيولوجي 

والتوازنات الطبيعية.

* طرق  المكافحة :

تتمثل طرق املكافحـة  يف املداواة عند الضرورة للقضاء على 
الكهول عند خروجها من الثمـار القدمية وقبل وضع البيض 
على الثمـار اجلديدة حيث تتم مراقبـة فترة خروج الكهول 
وذلك جبمـع بعض الثمـار القدمية و وضعهـا  يف قارورة 
بالستيكية مهوئة ومغلقة بناموسية وتعليقها يف شجرة الفستق 
خالل منتصف شـهر أفريل مّث تتم متابعة خروج احلشرة يوميا 
وتقع املداواة عند خروج احلشـرة. بصفة عامة يكون خروج 
الكهول خالل هناية شهر أفريل-بداية شهر ماي وذلك حسب 

املناخ  واملناطق.
بالنسـبة لألدوية املسـتعملة يف النمط البيولوجي ال تزال قليلة 
فهنالك مادة التراسار »Tracer« ذات املادة الفعالة السبينوزاد 

اليت أدت إىل نتائج أولية مشجعة.

للقضاء على الريقات املوجودة بداخلها.

 Chaetoptelius” حشرة سكوليت الفستق
”vestitus

معطيات عامة حول الحشرة

تنتمي حشـرة »سكوليت« الفسـتق و تعرف أيضا بالسوسة 
لدى الفالحني إىل عائلة »Scolytidae«. تعترب هذه احلشرة 
»حشـرة ضعف« نظرا الستغالهلا ضعف الشجرة يف سنوات 

اجلفاف.
يبدأ الكهل بالتهام الرباعم الفتيـة اللينة عند بداية ظهورها 
)مـارس- أفريل( مّث يقوم حبفر أنفاق داخل الغصن مما ينتج 
عنه سـيالن الكثري مـن الصمغ ويسـاهم بالتايل يف تيبس 
األغصان وسـقوطها وميكن أن يعّم ذلك كامل الشـجرة 

فتذبل ومتوت.
هنالك مرحلتان أساسيتان يف الدورة احلياتية للحشرة :  مرحلة 

تغذية ومرحلة تكاثر.

مثار مصابةمثار سليمة
 األضرار الناتجة عن اإلصابة بحشرة ثمار الفستق

 مراقبة حشرة ثمار الفستق
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حممد براهم* ويوسف عمر**
* املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة البيولوجية

** املركز الفين للفالحة البيولوجية
- القيام بعملية تنظيف البسـتان واألماكن املجاورة وخصوصا 
»القرايش« وذلك بتجميع حطـب الزبرية وحرقه )نوفمرب – 
آخر فيفري( ما عدا ذلك احلطب املعد كمصائد جللب أكثر ما 

ميكن من حشرة السكوليت.

- وضع 2 أو 3 أغصان كمصائد حلشـرة السكوليت حتت 
كل شـجرة )قطر الغصن 2 صم فما أكثر وطوله 30 صم 
على األقل( وذلـك كل 10 أّيام  بداية من شـهر أكتوبر 
وبعد مخسـة أو ستة أسـابيع يتّم مجع األغصان القدمية )اليت 
مّت وضعها منذ مخسـة أو ستة أسابيع حتت الشجرة( ورحيها 
واستعماهلا يف الكمبوسـت. وهكذا دواليك إىل موىف شهر 

فيفري - بداية  شـهر مارس. 

- املراقبة املسـتمرة للحالة الصحية للبستان مع صيانة األسيجة 
اخلضـراء للحقل وذلـك للمحافظة على التنـوع البيولوجي 

والتوازنات الطبيعية.

◆ مرحلة التكاثـر:  يغادر الذكر واألنثى أنفاق التغذية للتنقل 
إلــى األغصان اليابسـة املوجودة بالشـجرة أو امللقاة على 
األرض.  حيبذ أن تكون األغصان متوسطة احلجم فغليظة )قطر 
الغصـن 2 صم فأكثر( أين يبدأ الذكر يف حفر نفق وتليه األنثى 
لوضع البيض مّث  يقع التفقيص ونتحصل على يرقات حيث تنمو 
و تتحول إىل حشرة كاملة مث حتفر لنفسها ثقبا مستديرة لتخرج 

منها وتعيد دورة حياهتا من جديد.   

طرق الوقاية والمكافحة
للحد من خطورة حشـرة »سكوليت« الفسـتق جيب إتباع 

النصائح التالية:
- قلع األشجار امليتة ورحيها واستعماهلا يف الكمبوست لكي ال 

تكون أماكن لتكاثر احلشرة.
- اإلسـراع حبذف الفروع واألغصان املصابة واملبادرة حبرقها 
أو برحيها واستعماهلا يف الكمبوست وذلك خالل فترة سبات 

الشجرة )نوفمرب – فيفري(.

 األنفاق التي تسببها الحشرة داخل األغصان
 خالل فترة التغذية
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قطاع اإلنتاج الحيواني البيولوجي : 
فترة التحويل الى النمط البيولوجي

تعترب فتـرة التحويل مرحلة انتقالية من منـط التربية العادية أو 
التقليدية اىل منط التربيـة البيولوجية يتم خالهلا احترام املقاييس 
الفنية املنصـوص عليها بكراس الشـروط النموذجي لالنتاج 
احليـواين البيولوجي على خمتلف املسـتويات )املبىن، التغذية، 
العناية الصحية ...(. كما ختتلف مدة هذه الفترة )جدول رقم 
1( حسب أنواع احليوانات ونوع االنتاج )حلم، حليب،بيض(.

مدة فترة التحويلاحليوانات

10 أسابيعالدواجن املعدة النتاج اللحم 

6 أسابيعالدواجن املعدة النتاج البيض

6 أشهر األغنام و املاعز 

3 أشهراألرانب

12 شهراخليول و اإلبل واألبقار املعدة إلنتاج اللحوم 

6 أشهراحليوانات املعدة إلنتاج احلليب 

  جدول رقم 1 : فترة التحويل

ميكن للمتدخل يف قطاع الفالحة البيولوجية الشـروع  بتحويل 
الزراعـات أوال اىل الطريقـة البيولوجية  وذلـك على امتداد 
سـنتني كمعدل بالنسبة للزراعات السنوية مع امكانية التقليص 
أوالتمديـد يف هذه الفترة من طرف هيـكل املراقبة والتصديق 
حسب تاريخ املستغلة مّث احليوانات ثانيا طبقا للفترات املذكورة 
أعالهـا، أو حتويل يف نفس الوقت كافة وحدات اإلنتاج النبايت 

واحليواين إىل الفالحة البيولوجية :

التحويل التدريجي )Progressif( والغير متزامن 

) Non simultané(

1- حتويل قطع األراضي 

2- حتويل احليوانات )أنظر اجلدول رقم 1( 

يبني الرسم املوايل الفترة االنتقالية بالنسبة لألراضي واحليوانات 
كل على حدة.

فترة حتويل األراضي: 24 شهر 

فترة حتويل
 احليوانات 

السنة ) س+ 2( السنة ) س+ 1( السنة ) س( 

ميكن يف حاالت خاصة السماح للفالح بتحويل احليوانات قبل 
انتهاء فترة حتويل األراضي مثل ما هو الشأن بالنسبة للحيوانات 
املعدة إلنتاج احلليب )مدة التحويل :6 أشـهر( شريطة أن يتم 
تغذيتها بواسـطة مـواد منتجة يف فتـرة التحويل حنو الفالحة 
البيولوجية من املسـتغلة نفسها أو بواسطة مواد مصادق عليها 

بيولوجيا كما يبني ذك الرسم املوايل :

مدة حتويل األراضي: 24 شهر 

السنة ) س( 

السنة ) س+ 1( 

السنة ) س+ 2( 
فترة حتويل

 احليوانات 

التحويل المتزامن )Simultané(: حتويل قطع األراضي 
واحليوانات يف نفس الوقت

وتدوم هذه الفترة االنتقالية 24 شـهرا شـريطة أن تشـمل 
احليوانات و صغارها املتواجدة مسـبقا يف املستغلة واملراعي و/أو 
األراضـي املخصصة لتغذيتها قبل املرحلـة االنتقالية وأن تتأتى 

املواد الغذائية أساسا من املستغلة نفسها.
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المراجع

 سنية احللواين
املركز الفين للفالحة البيولوجية

جتدر اإلشـارة أنه بإمكان الفالح تربية حيوانات على الطريقة 
العادية يف نفس املسـتغلة اليت تقع فيهـا عملية التربية احليوانية 
البيولوجية علـى أن يتم الفصل بني قطـع اإلنتاج البيولوجي 
وقطع اإلنتاج الغري بيولوجي من حيث بناءات التربية واألراضي 
واختيار سالالت خمتلفة بني وحديت اإلنتاج على سبيل املثال :

- ممنـوع تربية دجاج اللحم على النمـط البيولوجي ودجاج 
البيض على النمط العادي أو الغري بيولوجي يف نفس املستغلة.

 - ممنوع تربية أبقار حلـوب على النمط العادي وأبقار معدة 
إلنتاج اللحم على النمط البيولوجي يف نفس املستغلة.

- ممكن تربية أبقار على الطريقة البيولوجية وأغنام على الطريقة 
العادية يف نفس املستغلة مع احترام الشروط السالف ذكرها.

كما يتعني على املريب تسجيل مجيع املعطيات واملؤشرات الفنية 
املتعلقة باملسـتغلة يف دفتر اإلنتاج احليواين البيولوجي منذ بداية 
الفتـرة االنتقالية للحصول على نتائـج اجيابية وحتقيق اجلدوى 

االقتصادية على غرار:  
- مصدر احليوانات، السـاللة، تاريخ الدخول للضيعة، السن 

والعدد، 
- مساحة املباين والفضاءات اخلارجية،

- فترات التحويل اىل النمط البيولوجي، 
- التغذية )املكونات، املصدر والتركيبة(،

- فترات اخلروج إىل املراعي وتنقالت القطيع،
- املراقبة الصحية )نوعية وعدد املواد املسـتعملة عند العالج، 
طريقـة املـداواة وفترة االنتظـار القانونية قبـل بيع املنتوج 

البيولوجي(، 
- معطيـات حول خروج احليوانات : تاريخ اخلروج، الترقيم، 

العدد، سن الذبح والوجهة،
- تاريخ ومواد تنظيف وتطهري املباين.

ختاما، ننصح املنخرط يف الفالحة البيولوجية باكتساب الدراية 
واملعرفة الفنيـة الكافية واإلتقان يف العمل واملراقبة املسـتمرة 
واليومية للحيوانات إلجناح املرحلة االنتقالية إىل النمط البيولوجي 

واحلصول على منتوج مصادق عليه وذي جودة عالية. 

- كـراس الشـروط النموذجي لالنتاج احليـواين البيولوجي 
التونسي )الرائد الرمسي عدد 57 - 19 جويلية 2005(.

- Convertir son exploitation à l’agriculture biologique. 
Avril 2010. Document réalisé par la Coordination  
Rhône-Alpes de l’Agriculture  Biologique )Corabio( 
et la Chambre régionale d’agriculture  Rhône- Alpes.

 الفترة االنتقالية: 24 شهر 
انتاج نبايت 
وحيواين 
بيولوجي

السنة ) س+ 2( السنة ) س+ 1( السنة ) س( 

بداية حتويل 
األراضي 
واحليوانات
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دراسة عملية كمبوستاج الفواضل العضوية وتثمين 
الكمبوست من خالل اإلستعمال الفالحي

يهدف هذا العمل إىل دراسـة ومتابعة عملية الكمبوستاج 
ألنـواع خمتلفة من الفواضل العضوية وتثمني الكمبوسـت 

وسـائل الكمبوسـت يف املنبت ومكافحة األمراض. 
وقد مّت اسـتعمال املعامالت التالية :

- كمبوست T1( 1( : 13% فيكيس، 13% أكـاسيا، 
19% طحالـب البحـر، 10% فيتـورة الزيتون، %19 
فواضـل خضـراء، 19% غبار دجاج، 7% أعـواد تقليم 

أشجارالزيتون.
- كمبوست T2( 2( : 30% فيتورة الزيتون، 40% فواضل 
خضراء، 52% غبار دجاج، 5% أعواد تقليم أشجار الزيتون.
- كمبوسـت T3( 3( : 26% أكاسـيا، 38% فيتـورة 

الزيتون، 31% غبار دجاج، 5% عشب.
- كمبوسـت T4( 4( : 14% فيكيـس، 43% طحالب 
البحـر، 16% فواضل خضراء، 21% غبـار دجاج، %6 

عشب.
أظهـرت النتائج وجود اختالف بالنسـبة لدرجات احلرارة 
حيـث  كانـت عاليـة يف الكمبوسـت T2 وضعيفة يف 
الكمبوسـت T4. اخنفض الرقم اهليدروجيين)pH( القلوي 
)basique( بالنسـبة جلميع املعامـالت ليقترب إىل احلياد 
)neutralité( يف هناية عملية الكمبوسـتاج خاصة بالنسبة 

.T4  للكمبوسـت

ولقد أظهرت جتربة جناعة اسـتعمال سـائل الكمبوست على 
  )Fusarium solani et Verticilium dahliae( الفطريات
 C58 ساللة )Agrobacterium tumefaciens( والبكترييا
يف املخرب فعالية جيدة خصوصا الكمبوست T1 وT3 اللذان 

أظهرا جناعة كربى يف احلّد من منو هذه الكائنات الضارة.

فيما يتعلق بالنشاط البيولوجي للكمبوست، أظهرت النتائج أّن 
عدد البكترييات ذات احلرارة املتوسـطة )mésophile( أعلى 
بكثري من الفطريات ذات احلرارة املتوسـطة بالنسبة ملختلف 
أنواع الكمبوسـت. كما أّن عدد الفطريـات والبكترييات 
ذات احلرارة املتوسطة أعلى بكثري من الفطريات والبكترييات 

.)thermophile( احلراريـة
وأظهر استعمال الكمبوست T1 و T4 يف املنبت ممزوجا مع 
 ،)substrat de culture( كموضع للزراعة )tourbe( »التورب«
إلنتاج مشاتل اخلضروات، أّن هذا املنتوج العضوي ميكن أن خيلط 
مع التورب يف نظام إنتاج البسـتنة حيث أّنه مّكن من حتسـني 
إنتاج املشـاتل بقدر أكثر من املادة اجلافة يف اجلذور مقارنة مع 

املشاتل اليت زرعت يف التورب وحده.

جنالء املصرايت وهامن قريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

13 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 7



البحوث والمستجدات التكنولوجية

على مستوى الخصائص الزراعية

تأثير التداول الزراعي واألسمدة العضوية
على زراعة الباذنجان البيولوجي

تتطلب الزراعات املحميـة عناية خاصة من حيث متابعة النمو 
اخلضـري وخاصة احلماية ضّد اآلفـات واألمراض. ويف إطار 
ضمان مردودّية أحسـن للزراعات املحمية حسب منط الفالحة 
البيولوجية، وقعت دراسة تأثري أربعة أنواع من الزراعات السابقة 
املتمثلة يف السـماد األخضر )الفول املصري(، اللوبيا اخلضراء، 
اخلص والقرع األخضر، مـع نوعني من األمسدة العضوية ومها 
سائل الكمبوست والسماد التجاري »مولكس«، على مردود 
زراعة الباذجنـان البيولوجي )صنف »بونيـكا«( حتت البيت 
احلامـي املتعدد األنفاق، من ناحية النمـو اخلضري، اإلزهار، 
اإلنتاج، خصوبة التربة وجـودة الثمار وذلك بضيعة التجارب 

التابعة للمركز الفين للفالحة البيولوجية.
ويبني اجلدول رقم 1 املعطيـات الفنية املتعلقة بزراعة الباذجنان 

البيولوجي اليت وقعت عليها الدراسة.

الـنتائـج

تتمثل أهّم النتائج املتحصل عليها يف ظروف التجربة يف ما يلي 
)جدول رقم 2( :

- مل تسجل أي فوارق ملموسة بني األربع أصناف من الزراعات 
السابقة خبصوص النمو اخلضري وكذلك املردودّية.

- لكن خبصوص اسـتعمال السـماد األخضر )الفول( فقد 
الحظنـا نتائـج أفضل، نسـبيا، مقارنة بباقـي الزراعات 
األخرى، حيث سجل السـماد األخضر كزراعة سابقة مع 
اسـتعمال نظام التسميد بسـائل الكمبوست إىل احلصول 
على أعلى إنتاجية يف زراعة الباذجنان البيولوجي )38,44 

طن/هكتار(.
- أّما بالنسبة السـتعمال السماد العضوي »مولكس« وسائل 
الكمبوست فقد سـجلنا نتائج متقاربة من ناحية املردودية مع 
أفضلية لسـائل الكمبوسـت بـ 36,95 طن/هكتار مقابل 

33,28 طن/هكتار.

- أّدت خمتلف املعامالت املتعلقة بزراعة الباذجنان حسب منط 
الفالحة البيولوجية إىل احلصول على إنتاجية حسـنة تراوحت 
بني 33 و38 طن/هكتار وهي تعترب مردودية مشجعة مقارنة 
مبعدل اإلنتاجية علـى الصعيد الوطين حسـب منط الفالحة 

العادية.

تتمثل أهّم النتائج املتحصل عليها يف ظروف التجربة يف ما يلي 
)جدول رقم 3( :

- سـّجل السـماد األخضر )الفول( كزراعة سابقة حتسينا 
يف معـدل وزن الثمـار )252,36 غرام( وثبـات الثمار 
)Fermeté( ومعدل قطر الثمار بينما سـّجلت زراعة اللوبيا 
اخلضراء احلصول على أحسـن معدل طول الثمار )12,27 

صم( وحجمها.
- كما أدى نظام التسـميد باستعمال سـائل الكمبوست إىل 
نتائج أفضل )نسبّيا( حول حتسني جودة الثمار مقارنة بالسماد 

التجاري »موالكس«.

على مستوى خصائص جودة الثمار البيولوجية
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جدول رقم 1 : معطيات فنية خاصة بتقنيات زراعة الباذنجان البيولوجي
تحت البيت الحامي المتعدد الهياكل

التقنياتاملعطيات الفنية

بونيكا “BONICA”الصنف

864املساحة املزروعة )م2(

تاريخ البذر يف املنبت

02 جانفي 2010 	 
1280 مشتلة	 
الباذجنان 	  الداخلية وذلك لعدم توفر بذور  املتواجدة بالسوق  بيولوجية،  للبذور فقد وقع استعمال بذور غري  بالنسبة 

البيولوجية من هذا الصنف املهّجن. 

السماد األخضر )فول مصري(، اللوبيا اخلضراء، اخلص والقرع األخضر.الزراعات السابقة

حتضري األرض 
والتسميد

 	 ”Grobel“ التسميد القاعي : مّت استعمال حوايل 2,4 طن من الكمبوست/500 م2 والسماد العضوي التجاري
بكمية 62,5 كلغ/500 م2.

احلراثة : القيام باحلراثة عند فرش السماد العضوي، مّث قبل الزراعة تعاد احلراثة السطحية.	 

الكثافة الزراعة على 
مستوى احلقل

تاريخ الزراعة : 05 فيفري 2010	 
الكثافة : 0,6 نبتة/م2 	 
التباعد : 1 م بني خطوط الزراعة و 0,60 م بني النباتات.	 
متت الزراعة بعد التثرية حسب خطوط منفردة.  	 

مّت توزيع كميات املاء أسبوعيا باستعمال الري بالتقطري خالل مراحل النمو. 	 الري املوضعي
متت عملية الري خالل مناسبتني يف األسبوع.	 

تسميد العناية

األبقار 	  املتكون من 50 % من غبار  الكمبوست  التركيبة 1/5 من  املستخرج حسب  الكمبوست  استعمال سائل 
و24% من غبار األغنام و24 % من غبار الدواجن و2 % من التنب : مبعدل 0,8 لتر/النبتة/أسبوع. 

استعمال السماد العضوي التجاري “Molex” مبعدل 2 لتر/األسبوع/16 قطعة، والذي حيتوي على 35 % من 	 
املادة العضوية و 2 %  من مادة اآلزوت و 2 %  من مادة البوتاسيوم. مّت التسميد خالل مّدة 9 أسابيع.  

احلماية

مقاومة حشرات الزيلي : 
استعمال املبيد البيولوجي “Nimbecidine” حيتوي على مستخلص نبتة النيم مبعدل 250 ملل/100 لتر ماء.	 
مستخلص نبتة احلّريقة “Ortie” مبعدل 1 لتر/10 لتر ماء.	 
املبيد التجاري “Biocatch” الذي حيتوي على الفطر النافع Verticilium lecanii وذلك مبعدل 100 ملل/100 	 

لتر ماء.    

مقاومة حشرات القرديات )Acariens( : استعمال املبيد التجاري “Prev-am” : مبعدل 300 ملل/100 لتر ماء.  

من 2010/04/29 إىل 2010/07/02 فترة اجلين
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خمتلف املعامالت
مواد التسميدالزراعات السابقة 

السماد األخضر 
السماد التجاري سائل الكمبوستالقرع األخضراخلصاللوبيا اخلضراء)فول(

“موالكس”

38,4433,3833,7234,9236,9533,28اإلنتاجية )طن/هكتار(
معدل 

7,97,67,16,97,457,33عدد األزهار/النبتة 

معدل 
44,224,12444,1عدد الثمار/النبتة 

99,0298,2096,179895,8599,85معدل طول النبتة )صم(

22,4422,4820,8321,6221,9721,71معدل مسك ساق النبتة )مم(

جدول رقم 2 : الخصائص الزراعّية للباذنجان البيولوجي تحت البيت الحامي المتعدد الهياكل
حسب مختلف المعامالت )الزراعات السابقة ومواد التسميد(

خمتلف املعامالت
مواد التسميدالزراعات السابقة 

السماد األخضر 
السماد التجاري سائل الكمبوستالقرع األخضراخلصاللوبيا اخلضراء)فول(

“موالكس”

252,36245,98249,78248,72251,20247,20معدل وزن الثمار )غرام(

10,2610,059,9310,1210,1310,05ثبات الثمار )كلغ/صم2(

8,508,138,357,978,328,15معدل قطر الثمار )صم(

10,9112,2712,1511,3111,8211,47معدل طول الثمار )صم(

1,281,511,451,421,421,41حجم الثمار )الطول/القطر(

جدول رقم 3 : خصائص جودة ثمار الباذنجان البيولوجي تحت البيت الحامي المتعدد الهياكل
حسب مختلف المعامالت )الزراعات السابقة ومواد التسميد(

على مستوى خصائص  خصوبة التربة

على مستوى اخلصائص الفيزيوكيميائية للتربة نستنتج من خالل 
اجلدول رقم 4 النتائج التالية :

- مّكنت زراعة السماد األخضر من زيادة نسبة املواد العضوية 
يف التربة من 40 % إىل  60 % والذي من شـأنه أن حيّسنها 
باملواد الضرورية لتغذية النبات مثل الرفع يف مادة اآلزوت بنسبة 

 .%70

- اللوبيا اخلضراء )أو الفاصوليا( تعترب أيضا سابق زراعي جّيد، 
يتماشـى مع زراعة الباذجنان، إذ متّكن من اخنفاض نسبة مؤشر 
احلموضة يف التربة، الزيادة يف املادة العضوية بالتربة بنسبة %65، 
كما حيّسنها بكميات متفاوتة من عناصر التغذية األساسية منها 
اآلزوت العضوي )100%(، الفسفور )62%(  والبوتاسيوم 

  .)%3,5(
- بالنسبة إىل التسميد فإّن أغلب النتائج تشري إىل نتائج متقاربة 

بني سائل الكمبوست والسماد التجاري.
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البحوث والمستجدات التكنولوجية

اخلصائص فترات حتليل التربة
الفيزيوكيميائية

احلموضة 
)pH(

امللوحة 
)mS/cm(

املادة العضوية 
)%(

مادة اآلزوت 
)%(

مادة الفسفور 
)ppm(

مادة البوتاسيوم 
)ppm(

قبل 
الزراعات السابقة

8,021,652,280,23193,531662السماد األخضر
8,011,652,260,21193,711661اللوبيا اخلضراء

8,021,662,250,21194,701663اخلص
8,021,652,260,22194,191660القرع األخضر

بعد 
الزراعات السابقة

8,440,893,190,76144,421272السماد األخضر
8,501,222,670,77134,331346اللوبيا اخلضراء

8,611,242,640,47131,541433اخلص
8,581,312,780,51141,901422القرع األخضر

أثناء زراعة الباذجنان 
)بعد أول عملية جين 

الثمار( 

8,201,243,660,39271,231627السماد األخضر
8,141,353,730,43315,291720اللوبيا اخلضراء

8,181,693,370,32300,831680اخلص
8,191,723,440,31287,941626القرع األخضر

نظام التسميد
8,161,473,510,38285,641657سائل الكمبوست
السماد التجاري 

“موالكس”
8,191,523,630,34311,631669

جدول رقم 4 : خصائص خصوبة التربة في زراعة الباذنجان البيولوجي 
 تحت البيت الحامي المتعدد الهياكل حسب مختلف المعامالت )الزراعات السابقة ومواد التسميد(

الخاتمة

تعترب هذه النتائج مشجعة، من حيث حسن تثمني البيت احلامي 
املتعـدد اهلياكل وذلك باعتماد برنامج زراعـات متتالية لغاية 
الترفيع يف اإلنتاجية، حيث ينصح بزراعة الفول كسماد أخضر 
أو اللوبيا اخلضراء يف مرحلة أوىل، مث زراعة الباذجنان يف مرحلة 
ثانية، مع اعتماد نظام تسميد بسائل الكمبوست وبالتايل الترفيع 

يف دخل الفالح.

وسوف تتم مواصلة هذه التجربة يف نفس السياق خالل املوسم 
الفالحي 2010/2011، حول دراسة تأثري الزراعات السابقة 
على زراعة الطماطم البدريـة البيولوجية لتأكيد النتائج األولّية 

املتحصل عليها خالل السنوات الفارطة.
عفاف رزقي ومؤمن عاشورة وحسام النابلي

املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع
  - Rezgui, A. 2010. Effets des précédents culturaux sur 
la culture de l’aubergine en mode biologique sous serre 
multichapelle : croissance vegetative et rendement. PFE 
Horticulture. ISA Chatt Meriem. 56 pp. 
 - Achoura, M. 2010. Effets des précédents culturaux 
sur la culture de l’aubergine en mode biologique sous serre 
multichapelle : sol et qualité des fruits. PFE Horticulture. 
ISA Chatt Meriem. 56 pp. 
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المراقبة والتصديق

مستجدات المقاييس والقوانين
 البيولوجية في العالم

تعترب سنة 2010 سنة توحيد املقاييس والقوانني يف جمال الفالحة 
البيولوجية. وقد اتسمت جبملة من األحداث:

وضع القوانين في مجال الفالحة  البيولوجية 
في العالم

منظومة الضمان البيولوجي لالتحاد الدولي 

)OGS-IFOAM( لحركات الزراعة العضوية
- التنفيـذ التام للقانون األورويب اجلديد والقانون الكنـدي.

- توضيـح تفاصيـل االعتراف املتبـادل األول يف جمال 
قوانـني الفالحة البيولوجية بني الواليات املتحدة األمريكية 

وكندا.
- بدايـة التطبيق اجلزئـي للقانون املاليـزي يف جمال الفالحة 

البيولوجية.

يبّيـن اجلدول رقم 1 أّن عدد البلدان ذات قوانني مطبقة قد بلغ 
74 بلدا خالل سـنة 2010 أي بزيادة 13 بلدا مقارنة بسنة 
2009. أّما بالنسبة للبلدان اّليت بصدد حتضري قوانينها فقد بلغ 

عددها 27 دولة.

يقع حاليا مراجعة منظومـة الضمان البيولوجي. وقد مّت خالل 
شهر جويلية 2010 املوافقة على نظام جديد حيتوي على مجلة 

من اخلدمات.

المقاييس والقوانين الدولية

ويقوم االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية بتقدمي مقترحات 
خاصة خبلق فرص جديدة العتـراف البلدان بعضها ببعض يف 
جمـال قوانني الفالحة البيولوجية. ومازالت هاته املعايري اجلديدة 

قيد املشاورات الواسعة والتطوير.

توجيهات الدستور الغذائي

لـم تكن اهلياكل اخلاصة كاالحتـاد الدويل حلركات الزراعة 
العـضويـة )IFOAM( وبعـض الدول هـي الوحيدة اليت 
أعربـت عن حاجتها إىل إرسـاء مبادئ واضحة ومنسـجمة 
يف جمـال الفالحة البيولوجية. بل جنـد كذلك منظمات دولية 
كاملنظمة العاملية لألغذية والزراعـة )FAO( واملنظمة العاملية 
للصحـة )WHO( ومؤمتر املنظمة العامليـة للتجارة والتنمية 

.)UNCTAD(

وقد وافقت جلنة الدسـتور الغذائي علـى التوجيهات املتعلقة 
باإلنتـاج النبايت البيولوجي يف سـنة 1999 واإلنتاج احليواين 
البيولوجي يف سنة 2001. ومنذ سنة 2005، قامت مبراجعة 
قائمـة املواد املرخص باسـتعماهلا يف اإلنتاج النبايت ويف حتويل 
املنتجات البيولوجية لتوافق علـى مجلة من التعديالت ككيفية 

استخدام ماّدة »الروتينون« ملكافحة اآلفات.
وبداية من شـهر ماي 2010، تتّم هذه املراجعة من طرف 
جمموعة عمل بالتنسـيق مع الواليات املتحدة األمريكية من 
جهة واالحتاد األورويب من جهة أخرى لتشمل مجلة من املواد 
البوتاسيوم«  »بيكاربونات  و  كـ»السبينوزاد«  املستعملـة 
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المراقبة والتصديق

جدول رقم 1 : مستجدات المقاييس والقوانين البيولوجية
 في العالم

بلدان ذات قواننيبلدان ذات قوانني مطّبقة كلّياالقاّرات
 مطّبقة جزئّيا

بلدان ذات قوانني 
بصدد التحضري

أوروبــا

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

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

سويسرا، تركيا

البوسنة و هرسفوفينيا، كوسوفو
أوكرانيا

آسـيـا
الصني، جورجيا، اهلند، أندونيسيا، إسرائيل، 

اليابان، الفلبني، كوريا اجلنوبية، تايوان، 
تايلندا

أزبيدجان، بوتان، ماليزيا، 
اململكة العربية السعودية، 
اإلمارات العربية املتحدة

روسيا، أرمينيا، هونكونغ، 
لبنان، سريالنكا، سوريا

أمريكـا الالتـينيـة
األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، كوستاريكا، 
كوملبيا، الدومينيك، اإلكوادور، هندوراس، 

البريو

السلفادور، غواتيماال، 
املكسيك، باراغواي، 
أوروغواي، فزنويال

كوبا، اجلمايك، نيكاراغوا، 
جزر سليمان، سانت لوسيا

--كندا، الواليات املتحدة األمريكيةأمريكـا الشمالـية

--أستراليا، زيلندا اجلديدةأقيـانوسيـا

-تونسإفـريقـيا

بورندي، الكامرون، مصر، 
غانا، كينيا، مايل، املغرب، 
روندا، السنيغال، تزنانيا، 
أوغندا، إفريقيا اجلنوبية، 

زمبيا، الزمبابوي

631127اجلـمـلـة
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المراقبة والتصديق

يف املسـتقبل، لن يتّم تصدير املنتجـات البيولوجية إىل البلدان 
األوروبّيـة إاّل إذا كان مصادق عليه مـن طرف هيكل مراقبة 
وتصديق معترف به من طرف االحتاد األورويب. لذلك سـيتّم 
إصدار ثالث قائمات لتحديد هـذه اهلياكل والبلدان املعترف 

هبا لنجد:

• قائمـة خاّصة هبياكل مراقبة و تصديـق تنّفذ مقاييس معادلة 
للقانون األورويب ويتوّقع نشرها خالل السنة احلالّية.

• قائمـة خاّصة هبياكل مراقبة و تصديق مّت اعتمادها حسـب 
»املواصفـات األوروبيـة 45011 » و »اإليزو 65« و اّليت 
تقوم بتنفيذ مقاييس مطابقة للقانون األورويب. ويتوّقع نشر هذه 

القائمة سنة 2013.

• قائمـة بالبلدان الغـري أوروبية اّليت تطّبـق قوانني معادلة 
للقانـون األورويب واّليت بلغ عددها حّتى اآلن تسـعة بلدان 

منها تونس.

)National Organic Program( القانون األمريكي

أصدرت الواليات املتحـدة األمريكية يف 17 فيفري 2010 
مقاييس جديـدة خاّصة باملراعي ووجب على املنتجني تطبيقها 
بداية من جويلية 2011. كما سيتّم إصدار وثيقة دليل توجيهي 
تسـاعد املنتجني واملراقبني على فهم وتفسري القانون األمريكي 

اخلاّص بالفالحة البيولوجية.

المراجع

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

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

القانون األوروبي

يف شـهر جويليـة 2007، مّت تبّنـي القانـون اإلطـاري 
834/2007 ليقـع تطبيقه يف غـرة جانفي 2009. وجند 
هبذا القانون وصف لألهداف واملبـادئ واملتطّلبات القانونية 
األساسـية لإلنتاج وفق النمط البيولوجـي. إضافة لذلك، مّت 
إصـدار مجلة من القوانـني املكملة اخلاصـة باإلنتاج النبايت 
واحليواين والعنونة واملراقبة )889/2008( وبتوريد املنتجات 
 )710/2008( وباخلمائر   )1235/2008( البيولوجيـة 
وباألحياء املائيـة والطحالب )710/2008(. وجيري حالّيا 
مناقشـة مسـوّدة القانون املتعّلق باخلمـور للمصادقة عليه 

وإصداره الحقا.

و »أكتونوات النحاس«... كما مشل استعمال مادة »اإليتيالن« 
و وضع منظومة لتبادل املعلومات اخلاصة بالتجاوزات واملخالفات 

بنب اهلياكل والسلط املعنّية.

كذلك سـيتّم الحقا العمـل مع اإلحتاد األورويب إلرسـاء 
التوجيهات اخلاصـة بتربية األحياء املائية وإنتاج األعشـاب 

البحرية.
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الفالحة البيولوجية في تونس

لقد ارتفعت املسـاحات البيولوجية إىل ما يزيد عن 370 ألف 
هكتار سـنة 2010 مقابل 300 هكتار سنة 1997. وتطور 
عـدد املتدخلني خالل نفس الفترة من 10 إىل 2669 متدخل 
)منتـج، حمول ومصدر(. وتتعاطى الفالحة البيولوجية يف معظم 

مناطق اجلمهورية.

معطيات حول قطاع الفالحة البيولوجية في تونس

كما تطور معدل اإلنتاج النبايت سـنة 2010 إىل حوايل 310 
ألف طن باحتسـاب زيتـون زيت مقابل 9 آالف طن سـنة 
2002. و وقع تصدير كميات من زيت الزيتون والتمور واللوز 
وبعض األعشاب الطبية والعطرية منها الزيوت الروحية لالكليل 
واخلـروب واجلوجوبا والرحيان ومسـحوق اهلندي ومنتجات 
أخرى تقدر حبوايل 14 ألف طن بقيمة 67 مليون دينارا خالل 
املوسـم الفالحي 2010-2009 مقابل 3 آالف طن وبقيمة 
12 مليون دينارا خالل املوسم الفالحي 2004-2003 .وتتم 

عمليات التصدير طوال السنة.
نشري أّن كميات املنتجات البيولوجية املروجة يف السوق الداخلية 
مازالت ضعيفة ونرجو أن تتطور هذه الكميات يف املستقبل القريب.

كما صادقت اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية إلسناد االمتيازات إىل 
موىف سـنة 2010، على 64 مشروع يف جمال اإلنتاج الفالحي 
والتحويل األويل وفق النمط البيولوجي بقيمة استثمار 94,106 
مليون دينار منها 14,2 مليون دينار منح خصوصية لإلنتاج وفق 
الطريقة البيولوجية وبالتايل يكون معدل اإلسـتثمار السنوي يف 

حدود 9 مليون دينار منها 1,3 مليون دينار منح خصوصية.

ضبط طرق إسناد وصرف ومتابعة المنحة 
الخاصة بالمساهمة في تغطية تكاليف 
المراقبة والتصديق على اإلنتاج البيولوجي

لقد مّت إصدار منشـور من طرف وزير الفالحة والبيئة بتاريخ 23 
فيفري 2011 ينص حول ضبط طرق إسناد وصرف ومتابعة املنحة 
اخلاصة باملسامهة يف تغطية تكاليف املراقبة والتصديق على اإلنتاج 
البيولوجي. ويلغي ويعوض هذا املنشـور املنشـورين عدد 149 
بتاريخ 02 جويلية 2002 وعدد 81  بتاريخ 02 ماي 2003.

شروط المخول لهم اإلنتفاع بالمنحة

تسـند على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسـية يف القطاع 
الفالحي والصيد البحري منحة سـنوية وملدة مخس سـنوات 
للمسـامهة يف تغطية تكاليف املراقبـة والتصديق على اإلنتاج 
البيولوجي لفائدة املتدخلني غري املنضوين يف إطار جمامع تنموية 
أو شركات تعاونية أو جمموعات مهنية وذلك يف حدود %70  
من هـذه الكلفة على أن ال يفوق حجم املنحة مخسـة آالف 

دينار.
ويرفع حجم املنحة املذكورة إىل عشرة آالف دينار بالنسبة إىل 
املتدخلني املنخرطني مبجامـع التنمية يف قطاع الفالحة والصيد 
البحري وبالشركات التعاونية للخدمات الفالحية ومبجموعات 

املهنيني.
هذا ويتم إيداع املطالب لدى السيد وايل اجلهة الراجع له بالنظر 

املقر اإلجتماعي للمنتفع.

كيفية إيداع الملفات وتعهدها

◆ إيداع امللفات
تودع ملفات االنتفـاع باملنحة املذكورة أعاله من قبل املعنيني 
باألمر لدى السـيد وايل اجلهة أو لدى املندوبية اجلهوية للتنمية 
الفالحية )قسـم الفالحة البيولوجيـة( الراجع هلما بالنظر املقر 

اإلجتماعي للمنتفع.
وختتلف الوثائق املكونة للملف حسـب طرق صرف املنحة إن 

كانت على دفعة واحدة أو على قسطني:

• الوثائق املطلوبة للحصول على املنحة يف قسط سنوي وحيد :
- مطلب باسم السيد الوايل،

- نسخة من وصل التصريح باالستثمار، 
- نسخة من القانون األساسي بالنسبة إىل الذوات املعنوية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيني،

- نسخة من العقد املربم مع هيكل املراقبة والتصديق املرخص له 
من قبل وزير الفالحة والبيئة،

- فاتورات أصلية هنائية خالصة تتعلق بعمليات املراقبة والتصديق 

وضع قطاع الفالحة البيولوجية
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• الوثائق املطلوبة للحصول على املنحة يف قسطني :
* الوثائق املطلوبة بالنسبة إىل القسط األول :

- مطلب باسم السيد الوايل،
- نسخة من وصل التصريح باالستثمار، 

- نسخة من القانون األساسي بالنسبة إىل الذوات املعنوية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألشخاص الطبيعيني،

- نسخة من العقد املربم مع هيكل املراقبة والتصديق املرخص له 
من قبل وزير الفالحة والبيئة،

- فاتورة تقديرية بالدينار التونسي مسلمة من قبل هيكل املراقبة 
والتصديق املتعاقد معه،

- نسـخة من اإلذن بالتحويل البنكي بالدينار التونسي لفائدة 
هيكل املراقبة والتصديق املتعاقد معه.

* الوثائق املطلوبة بالنسبة إىل القسط الثاين :
- فاتورة أصلية هنائية خالصة بالدينار التونسي متعلقة بعمليات 
املراقبة والتصديق على املنتجات البيولوجية ومسـلمة من قبل 

اهليكل املتعاقد معه يف الغرض،
- نسـخة من اإلذن بالتحويل البنكي بالدينار التونسي لفائدة 

هيكل املراقبة والتصديق املتعاقد معه.
ويتعني تقدمي هذه الوثائق يف أجل ال يتجاوز السـنة من تاريخ 

احلصول على القسط األول.

◆ دراسة امللفات
تتوىل املصـاحل املختصة باملندوبية اجلهويـة للتنمية الفالحية 
التثبت يف املطالـب الواردة  البيولوجيـة(  )قسـم الفالحة 
عليها بإستشـارة قاعدة البيانات املتوفرة لدى اإلدارة العامة 
للفالحـة البيولوجية لتصنيف امللـف لتوحيد عملية صرف 

املنحة للمنتفع.

◆ املعاينة الفنية من قبل املصاحل املختصة باملندوبية اجلهوية 
للتنمية الفالحية

• ملف يخص مستغلة متواجدة بوالية واحدة :
تتوىل املصاحل املختصة باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية )قسم 
الفالحة البيولوجية( القيام باملعاينة الفنية وفق األمنوذج املوجود 
يف املصاحيب بعد إجناز عملية املراقبة والتصديق وتقدمي الوثائق 
املطلوبـة وذلك إعتمـادا على تقارير التفقـد املنجزة من قبل 
هيكل املراقبة والتصديق املتعاقـد معه )تاريخ الزيارت العادية، 
والفجئيـة...( وحتال امللفـات على اللجنة اجلهوية إلسـناد 

اإلمتيازات للبت فيها.

• ملف يخص مستغلة متواجدة بأكثر من والية:
تتوىل املصاحل املختصة باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية الراجع 
هلا بالنظر املقر اإلجتماعي للمؤسسـة أو الشـخص الطبيعي، 
مراسـلة املندوبيات املتواجد هبا بقية املستغالت لنفس املنتفع يف 
أجل ال يتعدى أسـبوعا من تاريخ قبول امللـف وذلك للقيام 

باملعاينة الفنية وموافاهتا هبا يف أجل ال يتعدى 15 يوما.

علـى املنتجات البيولوجية ومسـلمة من قبل هيـكل املراقبة 
والتصديق املتعاقد معه،

- نسـخة من اإلذن بالتحويل البنكي بالدينار التونسي لفائدة 
هيكل املراقبة والتصديق املتعاقد معه.
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المراجع

- اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية

طريقة صرف المنحة الخاصة بالمراقبة والتصديق 
على اإلنتاج البيولوجي:

يتـم صرف املنحة املذكورة طبقا لإلتفاقية املربمة يف الغرض مع 
البنك الوطين الفالحي إما يف قسط وحيد أو يف قسطني حسب 

ما ينص عليه مقّرر إسناد اإلمتيازات:
◆ صرف المنحة في قسط وحيد :

يتـم صرف املنحة موضوع مقّرر اإلسـناد من قبل فرع البنك 
الوطين الفالحي يف قسـط سـنوي وحيد لفائدة طالب املنحة 

وبإعتماد مقرر اإلسناد واملعاينة الفنية.

◆ صرف المنحة على قسطين :

قسط أول بـ 50 % من مبلغ املنحة عند إحالة مقرر اإلسناد 
إعتمادا على املعاينة الفنية اليت تقوم هبا مصاحل املندوبية اجلهوية 
للتنميـة الفالحية واملحالة على املصـاحل اجلهوية للبنك الوطين 

الفالحي من قبل مصاحل املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية.

- ال ميكن للجنة اجلهوية إلسـناد اإلمتيازات النظر يف امللفات 
املتعلقة بعمليات املراقبة والتصديق على اإلنتاج البيولوجي اليت 
مر أكثر من سـنة على تاريخ تسـليم الفواتري النهائية اخلالصة 
املتعلقة هبا من تاريخ إيداع امللف لدى املندوبية اجلهوية للتنمية 

الفالحية.

أحكام مختلفة :

إعالم المنتفع والبنك

تتـوىل املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية الراجعة هلا بالنظر املقر 
اإلجتماعـي للمنتفع يف أجل ال يتجـاوز 15 يوما من تاريخ 

إجتماع اللجنة تسليم :
- نسخة من مقرر إسناد املنحة إىل املصاحل اجلهوية للبنك الوطين 

الفالحي لصرف املنحة،
- نسخة من املعاينة الفنية إىل املصاحل اجلهوية للبنك الوطين الفالحي،

- نسخة من مقرر اإلسناد للمنتفع.

البت في الملفات

تتـم إحالة امللفات من قبل املندوبية اجلهويـة للتنمية الفالحية 
)قسـم الفالحة البيولوجية( الراجعة هلا بالنظر املقر اإلجتماعي 
للمؤسسـة أو الشـخص الطبيعي إىل اللجنة اجلهوية إلسـناد 

اإلمتيازات اليت تتوىل إبداء الرأي يف املطالب املعروضة عليها.
وتسند املنحة مبقرر من وايل اجلهة وبإقتراح من اللجنة املذكورة.
ويتم إعالم أصحاب املطالب املرفوضة كتابيا مع التعليل من قبل 

املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية املعنية.

مع اإلشـارة إىل عدم إخضاع وصرف املنحة املذكورة إىل أية 
عملية خصم بعنوان مسـتحقات قدمية راجعة إىل البنك )ديون 

متخلدة بذمة املنتفع(.

- يف صورة عدم إستعمال املنحة يف املجاالت املعدة هلا أو وفق 
الشروط الفنية املسندة على ضوئها أو عدم إحترام آجال اإلجناز 
املحددة هلا يتم تطبيق األحكام املنصوص عليها بالفصل 65 من 

جملة تشجيع اإلستثمارات.

- وزارة الفالحة والبيئة

مالحظة 

ميكن زيارة موقع واب املركز الفـين للفالحة البيولوجية حمور 
باملندوبية  »قوانـني« )www.ctab.nat.tn( أو اإلتصـال 
اجلهوية للتنمية الفالحيـة أو اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية 

لإلطالع على :

- أمنوذج من مطلب منحة موجه إىل السيد الوايل،

- أمنوذج لطريقة عرض املطالب على اللجنة اجلهوية إلسـناد 
اإلمتيازات بعنوان سنة ... .
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هياكل المراقبة والتصديق المصادق عليها بتونس

تاريخ املصادقةالربيد اإللكتروينالفاكساهلاتفالعناويناهلياكل

شركة
”Ecocert“

 Ecocert SA  BP 47 -

 32600 l’Isle Jourdain

France

00335620766130033562076619office.international@ecocert.com

2001/07/10

Bureau de TUNISIE

Ecocert TUNISIE, Sarl

Route de Tunis, km2, 

Avenue El Bousten, 

N°13 Bis - 3002 Sfax 

TUNISIE

74 439 012

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

شركة 
”IMC“

Via Carlo Pisacane 32 

60019 Senigallia )AN(- 

Italie-

0039071792872500390717910043imcert@imcert.it

2003/09/24
Bureau de TUNISIE

56, Rue de Syrie 1002 

Tunis TUNISIE

71 830 95271 830 926imctunisie@imcert.it

شركة 
”BCS“

 Cimbernstrasse,

 21  D-90402 Nürnberg

ALLEMAGNE

00499114243900049911492239info@bcs-oeko.com

2003/09/24
 Bureau de TUNISIE

 21, Avenue Taieb Mhiri

7100 Le Kef -TUNISIE

98 237 41278 202 622
beji_sadreddine@yahoo.fr 

tunisia@bcs-oeko.com 

شركة 
”Lacon“

LACON Gmbh

PB 1909 -

77609 Offenburg

ALLEMAGNE

0049781919373000497819193750lacon@lacon-institut.org

2003/09/24
Bureau de TUNISIE:

 Avenue El Maghreb El

 Arabi- BP 55- Hezoua

2223- Tunisie

76 403 103

26 104 602
76 440 047

office.tunisie@lacon-institut.org

www.lacon-institut.com

شركة 
”ICEA“

ICEA - Via Nazario 

Sauro 2, 40121 Bologna 

- C.F.E Partita IVA 

02107241206

00390512729860039051232011icea@icea.info2009/05/11
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 معطيات حول الفالحة البيولوجية 
في العالم 

باالعتماد على اإلحصائيات الّصادرة يف فيفري 2011 لسـنة 
2009 مـن طرف اإلحتاد الدويل حلـركات الزراعة العضوية 
 )FIBL( ومعهد الفالحة البيولوجّية بسويسـرا )IFOAM(
فإّن عدد الـّدول اليت تتعاطى الفالحـة البيولوجّية هي 160 
دولة أي بزيادة 6 دول مقارنة بالسـنة الفارطة. ويبّين الرسم 
البياين رقم 1 التطور السنوي لعدد البلدان يف العامل اليت تتعاطى 

الفالحة البيولوجّية.
كما جتدر اإلشـارة إىل أّن 75 % من البلدان يف العامل وّفرت 
إحصائيـات حول الفالحة البيولوجّيـة ومعظمها موجودة يف 

القارة األوروبية )حوايل 98 %( كما يبّينه اجلدول رقم 1.

القارات
 العدد
 اجلملي
للبلدان

 البلدان اليت
 وفرت إحصائيات

 حول الفالحة
البيولوجّية

 النسبة املئوية
 للبلدان اليت

 تتعاطى الفالحة
البيولوجّية )%(

573867إفريقيا
493776آسيا
464598أوروبا

452964أمريكا الالتينية
5240أمريكا الشمالية

13969أقيانوسيا

21416075العامل

جدول رقم 1: البلدان التي وفرت إحصائيات 
حول الفالحة البيولوجّية

الرسم البياني رقم 1: تطور عدد البلدان التي 
تتعاطى الفالحة البيولوجية
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عدد البلدان

تـربز اإلحصائيات حول الفالحة البيولوجّية من خالل اجلدول 
رقم 2 أّن:

- املسـاحة اجلملية للفالحة البيولوجّية تبلغ 79 مليون هكتارا 
منها 37 مليـون هكتار زراعات ومراعي و42 مليون هكتارا 
خمّصصة للغابات والنباتات الربية وتربية النحل واألحياء املائية،
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- تطورت مساحة األحياء املائية بـ1 % مقارنة بالسنة املاضية 
لتصل  إىل 384 433 هكتار منها 99 % موجودة يف آسـيا 

)852 428 هكتار(،
- أكرب مسـاحة خمّصصة للغابات البيولوجية موجودة بأوروبا 

)75 % من مجلة الغابات البيولوجية يف العامل(،
- متثل إفريقيا القارة اليت هلا أكثر مساحة خمّصصة للنباتات الربية 

وتربية النحل.

القارات
 مساحة الفالحة

 البيولوجّية
)زراعات ومراعي(

 مساحة النباتات
 الربية وتربية

النحل

 مساحة تربية
األحياء املائية

 مساحة
الغابات

 مساحة الفالحة
البيولوجّية اجلملية

374 456 18517-557 429 63216 026 1إفريقيا

652 241 0948 8526 787428 224 9184 581 3آسيا
647 467 61321 24-100 183 93412 259 9أوروبا

426 022 19817 5321 7864 457 9108 558 8أمريكا الالتينية

855 862 2--231 624210 652 2أمريكا الشمالية
158 152 12--10850 152 12أقيانوسيا

112 203 09079 38432 511433 505 12741 232 37اجلملة )1(
112 203 98579 970 12741 232 37اجلملة )2(

جدول رقم 2: المساحة الجملية للفالحة البيولوجّية خالل سنة 2009 
)هكتار(

حتتل أقيانوسيا 32,6 % من مساحة الفالحة البيولوجّية اجلملية 
مـن زراعات ومراعي وإفريقيا أقل نسـبة بـ 2,8 % ويبني 
الرسـم البياين رقم 2 توزيع مسـاحة الفالحة البيولوجّية من 

زراعات ومراعي حسب القارات. 

أقيانوسيا

% 32,6

إفريقيا

% 2,8
آسيا

أوروبا 9,6 %

% 24,9

أمريكيا الالتينية

% 23

أمريكيا الشمالية

% 7,1

الرسم البياني رقم 2: توزيع مساحة الفالحة البيولوجية 
)زراعات ومراعي( حسب القارات خالل سنة 2009
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مع العلم وأّن مساحة الفالحة البيولوجّية بالقارة اإلفريقية خالل 
سنة 2009 تطورت بنسبة 19,7 % مقارنة بسنة 2008.

يبّين اجلدول رقم 3 قائمة البلدان العشرة األوىل من حيث مساحة 
الفالحة البيولوجّية اليت متسح إمجاال حوايل 27,5 مليون هكتار 
ومتثل 74 % من املساحة اجلملية للفالحة البيولوجّية العاملية. 

فيما خيص املسـاحة املخّصصة للنباتات الربية وتربية النحل فقد 
شهدت منّوا بـ10 مليون هكتارا مقارنة بسنة 2008 ومعظم 

هذه املساحة مرّكزة بإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.

نقدم يف الرسـم البياين رقم 3 البلدان العشرة األوىل من حيث 
املساحة البيولوجّية املخّصصة للنباتات الربية وتربية النحل.

جدول رقم 3  : البلدان العشرة األولى في مساحة الفالحة 
البيولوجّية من زراعات ومراعي )سنة 2009(

البلدان
 مساحة الفالحة البيولوجّية من

النسبة املئوية )%(زراعات ومراعي )هكتار(

أستراليا
األرجنتني

الواليات املتحدة األمريكية
الصني
الربازيل
إسبانيا
اهلند
إيطاليا
أملانيا

أورغواي

12.001.724
4.397.851
1.948.946
1.853.000
1.765.793
1.330.774
1.180.000
1.106.684
947.115
930.965

43,7
16
7,1
6,8
6,4
4,8
4,3
4,0
3,5
3,4

27.462.85274جمموع البلدان العشرة األوىل
9.769.27526بقية البلدان )150(

37.232.127100العامل

لقـد بلغ عـدد املنتجني يف أواخر سـنة 2009 حوايل 1,8 
مليون منتج بيولوجي أي بزيادة تقارب 30,8 % مقارنة بسنة 
2008 )حوايل 1,4 مليون منتج(. وقد تراوحت هذه النسبة 
حسب اجلدول رقم 4 من 80,7 % يف آسيا إىل 1,3 % يف 

أمريكا الشمالية.

27 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 7



الفالحة البيولوجية في العالم

الرسم البياني رقم 3: البلدان العشرة األولى من حيث 
مساحة النباتات البرية وتربية النحل  )سنة 2009(

جدول رقم 4: التطور السنوي لعدد المنتجين 
البيولوجيين في العالم

 عدد املنتجنيالقارة
)2008(

 عدد املنتجني
)2009(

التطور
)%( 

6619,2 761511 468إفريقيا

31580,7 733731 404آسيا

54515,8 470257 222أوروبا

0667,9 414283 262أمريكيا الالتينية

0691,3 84417 16أمريكيا الشمالية

4666,4 9608 7أقيانوسيا

12230,8 809 1821 383 1اجلملة
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الفالحة البيولوجية في العالم

المراجع

 فاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

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

كما تفـاوت عدد املنتجني من بلد إىل آخر، فقد كان عددهم 
ضئيال جّدا )02( يف كّل من بنقالداش ولوزوتو وسوازيلندا أّما 
يف اهلند بلغ عدد املنتجني البيولوجيني 257 677. ويبّين الرسم 

البياين رقم 4 البلدان العشرة األوىل من حيث عدد املنتجني.
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عدد املنتجني

الرسم البياني رقم 4: البلدان العشرة األولى من 
حيث عدد المنتجين

أّما تونس فهي حتتل خالل سـنة 2009 املرتبة 27 عامليا من 
حيث مسـاحة الفالحة البيولوجّية )زراعات ومراعي( واملرتبة 
12 بالنسـبة للبلدان األوروبية والثانية إفريقيا واألوىل عربيا. 
ومتثل املساحة اجلملية للفالحة البيولوجّية 1,7 % من املساحة 
اجلملية الفالحية، مع العلم وأّن هذه النسبة ال تتجاوز 0,1 % 
على مستوى القارة اإلفريقية و0,85 % على املستوى العاملي.

يبّين هذا التقرير تطـور الفالحة البيولوجّية يف العامل من حيث 
املسـاحة وعدد البلدان واملنتجني بالنسـبة للزراعات واملراعي 

واألحياء املائية والغابات والنباتات الربية وتربية النحل.
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الـسـوق العـالـمية للـمنتجات 
البيولوجية

إىل جانب تطور املساحة اجلملية البيولوجية من زراعات ومراعي 
وغابات ونباتـات طبية وعطرية، شـهدت مبيعات املنتجات 
البيولوجية منوا بـ 8 % مقارنة بالسـنة املاضية. ويبني الرسم 
البياين التايل تطور قيمة مبيعات املنتجات البيولوجية العاملية اليت 

بلغت سنة 2009 حوايل 55 مليار دوالر أمريكي.
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تطور قيمة مبيعات المنتجات البيولوجية في العالم 
)الوحدة: مليار دوالر(

مع اإلشارة إىل أّن قيمة إستهالك املنتجات البيولوجية بكل من 
البلدان األوروبية وأمريكا الشـمالية بلغت حوايل 96 % من 

قيمة املبيعات اجلملية البيولوجية.

قيمة املبيعاتالبلدان
5800أملانيا
3041فرنسا
2065بريطانيا
1500إيطاليا
1023سويسرا
905إسبانيا
868املجر

765الدمنارك
698السويد
591هوالندا

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

)الوحدة: مليون أورو(

سوق المنتجات البيولوجية بالقارة األوروبية

قّدرت مبيعات املنتجات البيولوجية ببلدان القارة األوروبية 26 
مليار دوالر. ومتثل قيمة املبيعات البيولوجية بكل من أملانيا وفرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا 70 % من القيمة اجلملية للمبيعات البيولوجية 
بالقارة. إذ حتتل أملانيا املرتبة األوىل تليها كل من فرنسا وبريطانيا 

وإيطاليا وحتتل هوالندا املرتبة العاشرة كما يبينه اجلدول رقم 1.
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قيمة النفقات للفرد الواحدالبلدان
139الدمنارك

132سويسرا

104النمسا

103لكسمبورغ

100خلتناستان

75السويد

71أملانيا

47فرنسا

36هوالندا

34بريطانيا

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

)الوحدة: أورو للفرد الواحد(

غري أّن سـكان البلدان السـكندينافية )الدمنارك وسويسرا 
والنمسا( ينفقون لشراء املنتجات البيولوجية حوايل 5 % من 
القيمة اجلملية املخصصة لشـراء املواد الغذائية واملشروبات. 
مع العلم أّن املسـتهلك الدمنركـي ينفق حوايل 139 أورو 
يف السـنة للفرد الواحد يليه املسـتهلك السويسري 132 
أورو يف السـنة للفرد الواحد ومن أهّم املنتجات البيولوجية 
املطلوبة من طرف املسـتهلك السويسـري هـي املنتجات 

الطازجة واحلليب واخلبز. 

يبني اجلدول رقم 2 البلدان األوروبية العشـرة األوىل من حيث 
النفقات للمستهلك الواحد.

مـع العلم أّن العدد األكرب من املحولـني البيولوجيني يوجد 
بكل من أملانيا وفرنسـا. أما بالنسبة للمستوردين فأملانيا حتتل 
املرتبة األوىل بـ 1053 مسـتورد تليها إيطاليا يـ 262 

فالسـويد  بـ 248.

سوق المنتجات البيولوجية بأمريكا الشمالية
بلغت قيمـة مبيعات املنتجات البيولوجيـة 26,3 مليار دوالر 
أمريكي. غري أّن اإلنتاج ال يليب حاجيات املستهلك مما ينجر عنه 

التوريد باألساس من بلدان أمريكا الالتينية.

وقد سامهت كل من عالمة »O.Organic« بالواليات املتحدة 
األمريكيـة و »PC organics« بكندا من تطور قيمة املبيعات 

للمنتجات البيولوجية وخاصة منها املنتجات املحولة.
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سوق المنتجات البيولوجية  بالقارة اإلفريقية

معظم املنتجات البيولوجية املنتجة بإفريقيا من قهوة وكاكاو وشاي 
وزيتون تصدر إىل أوروبا. وقد بينت الدراسـات أّن املستهلك 
البيولوجـي اإلفريقي يقطن عادة باملدن الكربى، ذو دخل مرتفع 
ومستوى تعليمي عايل على غرار املستهلك البيولوجي األورويب.

من خالل هذه الدراسـة نسـتنتج أمهية التبـادالت التجارية 
للمنتجـات البيولوجية من ناحية ومن ناحية أخرى مسـامهة 
العالمات التجارية يف تطويـر قيمة مبيعات الصناعات الغذائية 

البيولوجية على املستوى العاملي.

 فاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع
 IFOAM/FIBL.2011. The World of Organic Agriculture
Statistics and Emerging Trends

سوق المنتجات البيولوجية بأمريكا  الالتينية

أهّم املنتجات البيولوجية املنتجـة بالقارة هي مصدرة ألوروبا 
وأمريكا الشمالية واليابان: التفاح والعنب من الربازيل والكيوي 
والفراولو من الشيلي واألناناس واملوز من املكسيك وكولومبيا. 
إىل جانب هذا القوارص والكاكاو والقهوة والقصب السكري 

من األرجنتني.

سوق المنتجات البيولوجية بآسيا

تنقسم البلدان اآلسيوية إىل قسمني:

- القسم األول البلدان املنتجة: الصني، اهلند، تيالندا، الفيليبني 
والفياتنام،

- القسـم الثاين البلدان املسـتهلكة: اليابان، كوريا اجلنوبية، 
تيوان، سنغابور.

بلغت قيمة املبيعات البيولوجية بالقارة اآلسيوية 1 مليار دوالر. 
ومن أهّم الركائز إلسـتهالك املنتجات البيولوجية هي املحافظة 
على الصحة والبيئة. وجتدر اإلشارة إىل أّن اهلند تستقطب حوايل 

233 مصدر للمنتجات البيولوجية.

سوق المنتجات البيولوجية  بأقيانوسيا

بالرغم من أّن هذه القارة متثل من أهّم القارات من حيث املساحة 
اجلملية البيولوجية غري أّن قيمة املبيعات للمنتجات البيولوجية ال 

تتجاوز 0,8 مليار دوالر.
كما أّن أسـتراليا ونيوزيلندا متثالن من أهـّم البلدان املصدرة 
للمنتجـات البيولوجية )حلوم، غالل، خضـر( لبلدان أووربا 

وأمريكا الشمالية.
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أخبار

- ألول مرة تعرض الدمنارك، فنلندا، النورفاج والسويد معا يف 
صالون بيوفاخ 2011 حتت شعار »الشمال البيولوجي«. ومبا 
أّن مأكوالت البلدان االسكندينافية أصبحت شعبية أكثر فأكثر 
فقد وقع التركيز يف  العرض على االختصاصات البيولوجية فقد 
شاركت الدمنارك بـ 17 مصنع، السويد بـ 14، فنلندا بـ9 

والنورفاج مبصنع واحد.
- حيب املستهلك السكندنايف املنتجات البيولوجية واجلهة ككل 
لديها نسبة عالية لالستهالك الفردي. وتعترب الدمنارك الرائدة يف 
العامل سنة 2010 مبعدل سنوي يقدر بـ132 أورو للشخص. 
وتبلغ حصة السويد من إنتاج احلليب والبيض البيولوجي %10 
من اإلنتاج اجلملي. أّما حصة األراضي املزروعة بيولوجيا فهي 

متشاهبة.
- رغم األزمـة العاملية، فإّن مبيعات املنتجـات البيولوجية يف 
الدمنـارك ارتفعـت بصفة دائمة والسـبب يف ذلك هو طلب 
املسـتهلكني ملنتجات صحية وعالية اجلودة آخذين  يف االعتبار 
جوانب محاية احليوان والبيئة. وقد شـّكل التعاون بني القطاع 
البيولوجي وجتارة التفصيل أحد العوامل الرئيسـة يف النجاح. 
يتم شـراء املنتجات البيولوجية بشـكل رئيسي من قبل ذوي 
املسـتويات العلمية اجلامعية فهم يستهلكون حوايل 21 % من 
املنتجات البيولوجية مع العلم أّن املعدل الوطين هو شراء 7.6 % 

من هذه املنتجات.

- مّت يف أملانيا ، سـنة 2010، فتح 17 حمـل لبيع املنتجات 
البيولوجيـة )400-200 م2( و 48 مغازة كربى بيولوجية 
)أكثر من 400 م2( مبا يف ذلك عمليات حتويل 14 إىل متاجر 
كربى. كما مّت إنشـاء مسـاحة إمجالية للمبيعات تقدر حبوايل 
30000 م2 يف 65 متجر كبري حىت هناية السنة. يف بداية سنة 
2011، يوجد بأملانيا حوايل 580 مغازة كربى بيولوجية وجتار 
تفصيل للمنتجات البيولوجية مبسـاحة مبيعات تفوق 200م2. 
مع العلم أّنه مّت فتح ما بني 25 و83 مغازة كربى سـنويا منذ 

سنة 2000 وكانت أفضلها سنة 2007.
- بلغ عدد العارضني لزيت الزيتون البيولوجي يف صالون بيوفاخ 
2011 أكثـر من 10 % ويف املقابل كان عدد املترشـحني 

جلائزة زيت الزيتون اكثر من العام املاضي.

- أعدت احلكومة اهلندية خارطة طريق زراعية سـيتم مبوجبها 
اختيـار قرية مـن كل 38 مقاطعة واعتبارهـا قرية بيولوجية 
للتشجيع على تعاطي الفالحة البيولوجية. وأشار الوزير اهلندي 

للفالحة أّنها السبيل الوحيد الستعادة خصوبة األراضي.

- بعد جتربة ناجحة يف إحدى اجلامعات اهلندية، سـيتم تقدمي 
الوجبات البيولوجية يف العديد من هذه اجلامعات وذلك بدعم 
من جمتمع النهوض باملوسـيقى اهلندية الكالسيكية والثقافة بني 

الشباب.

- بينت دراسة أملانية مقدمة من طرف مستشار إعالمي أّن أكثر 
من 300 حمل لتجارة األغذية البيولوجية بالتفصيل قد تطورت 
نسـبة معامالهتم يف املنتجات البيولوجية بنسـبة 4.2 % سنة 
2010 واملحالت التجارية الزراعية بنسبة 5.6 % واملغازات 

الكربى البيولوجية  بنسبة 4.5 %.
- بّينت إحدى الدراسات األملانية أّن أغلبية الضيعات البيولوجية 
يف أملانيـا يف وضعية أفضل من الضيعـات التقليدية من الناحية 
االقتصاديـة وأّن أكثر من نصف رؤسـاء الضيعات البيولوجية 
كانـوا راضني أو راضني جّدا على الوضـع يف ضيعاهتم. وقد 
أّكد 64 % من الذين مّت اسـتجواهبم أّن أرباحهم ستكون أقل 
يف الفالحـة التقليدية مقارنة مع  الضيعة البيولوجية. ويعتقد أّن 

معظم الضيعات البيولوجية جمهزة جتهيزا جيدا للمستقبل.
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 »Die BIO-Hotels« نظمت كل من مجعية الفنادق البيولوجية -
ونزل »Bio-Hotel Saladina« أول بطولة عاملية بيولوجية 
للتزجل على الثلج وهـي تعترب األوىل من نوعها يف الرياضيات 
الشـتوية واليت أقيمت خالل الفترة املمتدة من 5 إىل 8 أفريل 
2011.كما وقع اختيار وتسـليم اجلوائز إىل أسـرع امرأة 
وأسـرع رجل وأفضل فريق للتزجل يف هـذه التظاهرة خالل 
حفل عشاء بزنل  »Bio-Hotel Saladina« املوجود وسط 

جبال األلب.

- حتتفل مجعية »CAAE« بعيد ميالدها العشرين سنة 2011 
واليت تعترب من أهّم اجلمعيات الناشطة يف قطاع الفالحة البيولوجية 
باسبانيا. وقد شـهدت عمليات املصادقة عرب شركة تابعة هلذه 
اجلمعية خالل سـنة 2010 إىل زيادة تفوق 800 38 هكتار 
يف املساحات الزراعية البيولوجية وكذلك تسجيل 666 منتج 
جديد. وبلغ إمجايل املسـاحة 840 829 هكتار وهو ما ميثل 
منوا قدره 5 % مقارنة بسـنة 2009. وجتدر اإلشارة أّن جّل 
هذه املسـاحات موجودة باألندلس واملقدرة بـ029 742 
هكتار و809,91 87  هكتار موجودة يف »كسـتال ملنشا« 

.)Castilla-La Mancha(
كما سجلت مجعية »CAAE« اخنراط 645 8 متدخل خالل 
سنة 2010 )931 7 منتج و714 مصنع وشركات جتارية( 
يف املنظومـة البيولوجية وهو ما ميثـل تطورا بـ 8 % مقارنة 

بسنة 2009.   
- ال يـزال قطاع الفالحة البيولوجية بفرنسـا يشـهد تطورا 
ملحوظـا، حيث أّن عدد الفالحني قد جتاوز 000 20 سـنة 
2010 ومّت تسـجيل إىل موىف نفس السنة 600 20 متدخل 
بيولوجـي. ممّا جيسـم تطورا يقدر بـ 50 % مقارنة بسـنة 
2008 و25 % بالنسـبة لسنة 2009 وهو ما ميثل زيادة يف 
عدد املتدخلني )إنتاج و تسـويق( يقدر بـ 100 4 إىل جانب 
أكثر من 000 30 شركة أدجمت يف جمال إنتاج وتسويق األغذية 

البيولوجية إىل غاية موىف سنة 2010.

- وفقا ملا جاء يف موقع »Bio Bank« فإّن القطاع البيولوجي 
يف ايطاليا يشـهد منوا ملحوظا وذلك إثر دراسة استندت على 
عملية استقصاء لثمانية جمموعات خالل الفترة املمتدة من سنة 
2008 إىل سـنة 2010 وكانت على النحو التايل : جمموعة 
من املشـترين 55 %، التجارة االلكترونيـة 38 %، البيع 
املباشر 25 %، املطاعم 24 %، السياحة الفالحية 11 %، 
املطاعم املدرسية 10 %، نقاط البيع اخلاصة باملزارعني 7 % 
واملحالت التجارية 4 %. ويعترب هذا املوقع قاعدة معلومات 
البيولوجية، املسـتدمية والتجارة  هامة لقطاع جتارة املنتجات 
العادلـة ومرجع إىل ما يزيد عن 500 8 متدخل يف املنتجات 

البيولوجية بايطاليا.

- ستسـتقطب اهلند اهتمام كل األنظار خالل امللتقى العاملي 
القادم يف القطاع البيولوجي »بيوفاخ 2012« الذي سينعقد 
يف نيورنبـارغ مـن 15 إىل 18 فيفـري 2012. وقد مّت 
هـذا االختيار إثر إمضاء اتفاقيـة  بني كل من املدير اإلداري 
 »APEDA « ملعرض نيورمبارغ واملدير اإلداري لـمنظمة
املوجـودة »بنيودهلي« باهلند واليت هتتم بالنهوض بالصادرات 

البيولوجية.
- تشهد العديد من املدارس يف فرنسا إمكانية متزايدة يف تقدمي 
وجبات بيولوجية، فعلى سـبيل املثال، تتميز الوجبات املقدمة 
من طرف مدرسـة »النيون« واملوجهة للتالميذ باحتوائها على 
منتجات بيولوجية ممثلة بـ 100 % من اخلضر و50 % من 

منتجات األلبان والبقالة.
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 ،»AISBL COSMOS Standard« قام مؤسسو اجلمعية الدولية -
بتقدمي منهجية لتطبيـق املعايري اخلاصة مبـواد التجميل الطبيعية 
والبيولوجيـة، اليت تعترب ضرورية قصد احلصول على شـهادة 
املصادقة وفق نظـام »COSMOS-Standard« وتوضيح 

طريقة االخنراط يف هذه اجلمعية. 
 ،»BDIH«، »COSMEBIO« وقـد عمل كل من
و   »ECOCERT Greenlife« ، »ICEA«
»SOIL Association« وهياكل املراقبة والتصديق التابعة 
COSMOS-« هلـا، على توحيد منهجية عملهم وفق معايري

Standard«. أّمـا مطلب االخنـراط إىل اجلمعية فهو متوفر 
منـذ اآلن )www.cosmos-standard.org( وميكن 
هلذا االخنراط أن يشـمل كل من اجلمعيات الوطنية واألوروبية 
والدولية وكذلك بصفة فردية ممثلة يف الشركات واألشخاص.

المراجع
 Biofach and Vivaness Newsletter. 2011.
N° 240, 241, 242, 243, 244

هيثم الواعر وهامن قريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

- انتظم مبدينـة نيورمبارغ بأملانيا، مـن 16 إىل 19 فيفري 
2011، الصالون الدويل للفالحة البيولوجية »بيوفاخ 2011« 
وقد شهد مشـاركة العديد من املتدخلني )منتجني وشركات 
إنتاج وحتويل وتسـويق( قدموا من 131 دولة )119 دولة يف 
سنة 2010( حيث مّت عرض املستجدات يف املنتجات الفالحية 
والغذائية ومسـتحضرات التجميل واألقمشة واملالبس وغريها 
من املنتجات البيولوجية. كما شـهد هذا الصالون إقباال كبريا 
قدر بـ 592 44 زائر عوضا عن 669 43 زائر يف السـنة 

املاضية.
و قـد بلغ عدد العارضني 544 2 قدموا من 86 دولة. إضافة 
إىل مشاركة 198 عارض متخصص يف مستحضرات التجميل 
الطبيعية يف جناح »Vivaness«. وشهد كذلك هذا الصالون 
مشاركة قوية خصوصا من النمسا )795 1( وايطاليا)417 1( 

وفرنسا)344 1( وهولندا )233 1( وسويسرا )906(.
كما انتظمت على هامش هذه التظاهرة اهلامة يف جمال املنتجات 
البيولوجيـة والطبيعية جمموعة هامة من الندوات و ورشـات 
العمل. وقد شهد تغطية إعالمية هامة قدرت بـ 150 1 ممثل 
إعالمي من 37 دولـة. وهو ما يعرب عن األمهية اليت حيضى هبا 

هذا الصالون على املستوى الدويل.

- بّينت مجعية الشـيلي للزراعة البيولوجية أّن حتركات سوق 
املنتجات البيولوجية يف الشـيلي تقدر حبوايل 35 مليون دوالر 
سـنويا. وبّين تقرير وزارة الفالحة األمريكية أّن التفاح والعنب 
يهيمنون على إنتاج وصادرات الغالل الطازجة البيولوجية. مع 
العلم أّن هذا التقدير يشمل حنو 2.4 مليون دوالر من االستهالك 
املحلي. وعلى الرغم من أّن السوق صغرية نسبيا فإّن الطلب على 
املنتجات البيولوجية ينمو بـنسبة 20 % سنويا مع أّنها ميكن 
أن تكون 25 % أغلى من بديلتها التقليدية. وجتدر اإلشـارة 
أّنه مّت إصدار قانون الفالحة البيولوجية يف الشيلي سنة 2007 

يرافقه النظام الوطين للمصادقة على املنتجات البيولوجية.

- بينت جملة مصريـة أّن املصريني مؤهلـون إلجياد فضاءات 
يف املغازات الكربى الراقية خمصصـة لبيع املنتجات البيولوجية 
والبيوديناميكية. وقد شـهدت حاالت غش لوضع العالمات 
البيولوجية. ينص املرسـوم الوزاري اجلديـد يف مصر على أّن 
التصنيع جيب أن يكون معتمدا من قبل شـركات متخصصة يف 
مراجعة احلسابات وعلى هذه الشركات التسجيل لدى املنظمة 

املصرية للمقاييس واجلودة.
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التظاهـرات العالمية

• صالون بيوفاخ بالصني 
من 26 إىل 28 ماي 2011 بشنغاي بالصني

www.biofach-china.com :موقع الواب

• معرض "Organic Expo" لصناعة املنتجات البيولوجية   
والطبيعية 

يومي 28 و29 ماي 2011 بأكوالند بنيوزالندا
www.organicexpo.co.nz : موقع الواب

الزراعـة العضوية والسـياحة  • نـدوة دولية حول 
اإليكولوجية الزراعية يف منطقة البحر األبيض املتوسط

من 16 إىل 18 سبتمرب 2011 بزاكينتوس باليونان
www.ifoam.org/about_ifoam/ الـواب:  موقـع 
 around_world/agribiomediterraneo

• صالون بيوفاخ أمريكا
من 22 إىل 24 سبتمرب 2011 ببلتيمور بـالواليات املتحدة 

األمريكية
www.biofach-america.com :موقع الواب

• املِؤمتر العاملي السـابع عشر للفالحة البيولوجية لالحتاد
 الدويل حلركات الزراعة العضوية 

من 28 سبتمبـر إىل 01 أكتوبر 2011 جبيوجنـي بالدنق 
بكوريا الشمالية

www.kowc2011.org : موقع الواب

• اجللسة العامة لالحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية
من 03 إىل 05 أكتوبر 2011 جبيوجني بالدنق بكوريا الشمالية

www.ifoam.org:موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا الالتينية
من 5 إىل 7 أكتوبر 2011 بساو باولوا بالربازيل

www.biofach-americalatina.com :موقع الواب

• صالون بيوفاخ اليابان
من 1 إىل 3 نوفمرب 2011 بطوكيو باليابان

www.biofach-japan.com :موقع الواب

• صالون بيوفاخ اهلند
من 10 إىل 11 نوفمرب 2011 ببنقالور باهلند
www.biofach-india.com :موقع الواب

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

• صالون بيوفاخ بـأملانيا 
من 15 إىل 18 فيفري 2012 بنيورمنبارغ بأملانيا

www.biofach.de :موقع الواب

• مؤمتر حول التجميل الطبيعي 
من 20 إىل 21 سبتمرب 2011 بربلني بأملانيا

www.naturkosmetik-branchenkongress.de : موقع الواب

• الدورة احلادية عشرة للصالون الدويل للفالحة »سياماب«
من 19 إىل 23 أكتوبر 2011 بقصر املعرض بالكرم بتونس

www.siamap.com :موقع الواب

• صالون الشرق األوسط للمنتجات الطبيعية والبيولوجية
من 21 إىل 23 نوفمرب 2011 بديب باإلمارات العربية املتحدة

www.naturalproductme.com :موقع الواب

• صالون البلقان البيولوجي
من 21 إىل 24 سبتمرب 2011 ببلغراد بصربيا

www.alexpo.co.rs : موقع الواب
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