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االفتتاحية

لقد مرت عشرون سنة على انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول حول التنمية المستديمة ومازال كوكب األرض 
يتخبط في أزمة عميقة على مستوى البيئة والطاقة والمالية.

مجلة الفالحة البيولوجية

التنمية المستديمة

س�يمثل المؤتمر الثالث المزمع عقده في جوان 2012 فرصة تاريخية لتوفير حلول ناجعة لمش�اكل المجاعة 
والفقر والتغيرات المناخية والتصحر والنقص في التنوع البيولوجي وحماية البيئة مع التأكيد على :

- اعتبار الفالحة المحور الرئيسي في هذا المؤتمر من ناحية وفي السياسات االقتصادية العامة من ناحية أخرى.
- مزيد العناية والدعم إلى الفالحة الصغرى حسب الطرق المستديمة.

- تأكيد الدور الهام لجمعيات الفالحين الصغار الذين يوفرون  70 % من التغذية العالمية.
- مزيد الدعم المالي العمومي للفالحة وذلك للمساهمة في حلول األزمة الغذائية.

- اتخاذ سياسات ناجعة لمقاومة انجراد وانجراف التربة لحماية األمن الغذائي على طول المدى.

- تشجيع تحويل األنماط الفالحية الغير مستديمة إلى أنماط مستديمة.

- دعم الفالحين للمحافظة على السالالت النباتية والمحلية وتحسينها.

- دعم السيادة الغذائية على المستوى السياسات الفالحية. 
- تأمين الغذاء الجيد إلى األجيال القادمة والتي تقدر ب�9 مليار ساكن في سنة 2050.

- تش�جيع البحوث وهيكلتها حسب األوليات لمزيد حسن اس�تغالل الموارد المادية والبشرية والطبيعية مع 
التنسيق المحكم على المستوى الوطني والدولي.

- حسن استغالل نتائج البحوث وتثمينها بعد مالءمتها حسب الظروف المحلية وإيصالها إلى الفالحين حسب 
طرق ناجعة.

وستقوم الفالحة البيولوجية بدور هام في إرساء تنمية مستديمة وذلك في إطار اقتصاد أخضر جديد. 
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أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية
)سبتمبر - ديسمبر 2011(

التكوين والرسكلة

◆ دورة تكوينية حول الفالحة البيوديناميكية

ق�ام املركز الفين للفالحة البيولوجي�ة بتنظيم دورة تكوينية يف 
الفالح�ة البيوديناميكي�ة، يف إطار مواصل�ة برنامج التكوين 
والرس�كلة، لفائدة أعضاء الخاليا الجهوية للفالحة البيولوجية 
)المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية، مراكز التكوين المهني 
الفالح�ي، اإلتحادات الجهوية للفالحة والصيد البحري( بكل 
والي�ات الجمهورية ولمختلف الهي�اكل الفالحية )المجامع 
المهنية، المراك�ز الفنية، الدواوين( وذل�ك يوم 30 نوفمبر 
2011 بالمعه�د العالي للعلوم الفالحية بش�ط مريم بوالية 

سوسة.
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تضمن برنامج الدورة 5 مداخالت تطرقت إلى محاور مختلفة:
- أسس ومبادئ الفالحة البيوديناميكية،

- المستحضرات البيوديناميكية،

- تقنيات اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيوديناميكية،
- تقنيات اإلنتاج النباتي في الفالحة البيوديناميكية،

- تحويل المنتجات البيوديناميكية،

◆ دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية لفائدة الباعثين الشبان

س�اهم المركز الفني للفالحة البيولوجية في تنش�يط الدورة 
التكويني�ة الثانية ح�ول الفالحة البيولوجي�ة التي نّظمت من 
طرف وكالة النهوض باالس�تثمارات الفالحية لفائدة الباعثين 
الش�بان وذلك خالل الفترة الممتدة من 5 إلى 23 ديس�مبر 
2011 بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة 

الخضروات بشط مريم.

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

- اللوائح المنظمة لنمط االنتاج  البيولوجي،
- منهجية التحويل إلى النمط بيولوجي،

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

البيولوجية،
التسميد  تقنيات  البيولوجي :  النمط  المثمرة وفق  - األشجار 

ومستجدات حول تقنيات الحماية،

- تربية النحل وإنتاج العسل البيولوجي،
- تربية االغنام والماعز وفق النمط البيولوجي،

- تربية الدواجن وفق النمط البيولوجي،
- تحويل وجودة المنتجات البيولوجية،
- تسويق منتجات الفالحة البيولوجية،

وتخّللت هذه الدورة التكوينية حصة تطبيقية إلنتاج الكمبوست 
بمحطة تجارب المركز الف�ي للفالحة البيولوجية إلى جانب 

زيارة ميدانية لفالح بيولوجي بوالية المهدية.
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◆ دورة تكوينية حـول الفالحة البيوديناميكية لفائدة أعوان 
ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

نّظم المركز بالتعاون مع ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال 
الغرب�ي دورة تكوينية ح�ول الفالح�ة البيوديناميكية لفائدة 
مهندسين وتقنيين ومنشطين مستشارين ورؤساء مجامع تنمية 
وذلك يوم 22 ديس�مبر 2011  بالمعهد الوطني للزراعات 

الكبرى ببوسالم.

- اإلنتاج النباتي في الفالحة البيوديناميكية : تقنيات اإلنتاج،

شمل برنامج الدورة 4 مداخالت، تمحورت حول :

- تقنيات اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيوديناميكية.

- اإلنتاج النباتي ف�ي الفالحة البيوديناميكية : رزنامة الفالحة 
البيوديناميكية،

- المستحضرات البيوديناميكية،

◆ تربص تكويني في الفالحة البيولوجية

في إطار اإلرش�اد والتأطير والتكوين في الفالحة البيولوجية، 
قام المركز بتنظيم تربص تكويني في الفالحة البيولوجية لفائدة 
مجموعة من باعثي مش�اريع وذلك خالل الفترة الممتدة من 

19 إلى 23 ديسمبر 2011 بمقر المركز بشط مريم.
تضمن برنامج الدورة 11 مداخلة تطرقت إلى محاور مختلفة:

- أسس ومبادئ الفالحة البيولوجية،
- وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس والعالم،
- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،

- المراقبة والتصديق في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج الخضروات في الفالحة البيولوجية ،

- إنتاج األشجار المثمرة في الفالحة البيولوجية،
- اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيولوجية،

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

في نطاق القيام بالبحوث التطبيقية وتثمين نتائج البحوث، تّمت 
برمجة وتركيز ع�ّدة تجارب بمحطة التجارب التابعة للمركز 
الفني للفالحة البيولوجية بش�ط مريم حول التسميد والحماية 

وتأقلم األصناف وإنتاج البذور :

التجارب في محطة المركز

- إنتاج الزراعات الكبرى في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية،

- تحويل وجودة المنتجات البيولوجية،
- النواحي االقتصادية، الترويج واألس�واق العالمية للمنتجات 

البيولوجية.

الميكوريز  من  المتكونة  البيولوجية  األسمدة  تأثير  دراسة   -
النمط  حسب  الفصلية  البطاطا  زراعة  على  األصناف  وتأقلم 

البيولوجي.
- دراسة تأثير الزراعة السابقة الفصة المطعمة بالبكتيريا المثبتة 
لألزوت على زراعة البطاطا الفصلية حسب النمط البيولوجي.

- التسميد في زراعة البصل حسب النمط البيولوجي.

المتعدد  الحامي  البيت  تحت  الفلفل  زراعة  في  التسميد   -
األنفاق حسب النمط البيولوجي.

- مقارنة أنواع مختلفة من الغطاء العضوي على زراعة الثوم 
البيولوجي.

- المكافحة البيولوجية ضد مرض البياض الدقيقي على زراعة الفقوس 
تحت البيت الحامي المتعدد األنفاق حسب النمط البيولوجي.

- المكافحة البيولوجية ضد حشرات الزيلي على زراعة الفلفل 
تحت البيت الحامي العادي حسب النمط البيولوجي.

- دراسة المقاييس الفيزيوكميائية والبيولوجية ألنواع مختلفة 
من الكمبوست متكونة من مواد عضوية مختلفة.

تندرج هذه الدورة التكوينية ف�ي إطار إتفاقية التعاون المبرمة 
بي�ن المركز الفني للفالحة البيولوجي�ة وديوان تنمية الغابات 

والمراعي بالشمال الغربي. 

- تشخيص وطريقة عمل اآللة الخاصة إلزالة األعشاب بالحرارة 
في زراعة الخضروات البيولوجية.
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في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المركز والفالحين من جهة 
وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة أخرى، واصل المركز 
الفني للفالحة البيولوجية متابع�ة التجارب الميدانية بالضيعات 
النموذجية إلى جانب تركيز تجارب ميدانية أخرى لدى الفالحين 

البيولوجين وبمحطات التجارب التابعة للهياكل الفالحية.

تجارب ميدانية

- إجتم�اع تقييمي لتجربة الدواجن عل�ى الطريقة البيولوجية 
بوالي�ة منوبة يوم 18 نوفمب�ر 2011 بمقر المجمع المهني 

المشترك لمنتوجات الدواجن واألرانب،

- يوم إعالمي حول الفالحة البيولوجية لفائدة أعضاء مجامع التنمية 
الفالحية الناشطين في الجهات ذات الصبغة الغابية بطبرقة وذلك يوم 

23 نوفمبر 2011 بمقر المركز بشط مريم،

- إجتماع حول التقييم النصف المرحلي للس�وق األسبوعية 
للمنتجات البيولوجية يوم 13 س�بتمبر 2011 بمقر اإلدارة 

العامة للفالحة البيولوجية،
- إجتماع اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية يوم 27 س�بتمبر 

2011 بمقر وزارة الفالحة،

- ي�وم إعالمي حول تقنيات إنتاج الكمبوس�ت في الفالحة 
البيولوجية يوم 22 نوفمبر 2011 بضيعة محمد حسين صفر 

بمعتمدية الزريبة بوالية زغوان،

- يوم إعالمي حول الفالح�ة البيولوجية لفائدة التقنيين التابعين 
لجامعة المنستير يوم 30 نوفمبر 2011 بمقر المركز بشط مريم،

- منتدى علمي حول الفالحة البيولوجية ضمن فعاليات الصالون 
الدولي للفالحة بسيدي بوزيد يوم 25 نوفمبر 2011،

- منهجي�ة إنتاج بذور الطماطم الفصلي�ة البيولوجية ومتابعة 
النواحي اإلقتصادية.

- التحكم في تقنيات إنتاج الخضر الورقية والعرقية حس�ب 
النمط البيولوجي.

- التحكم في تقنيات إنتاج البذور البيولوجية ألصناف محلية 
من الخضروات ومتابعة النواحي اإلقتصادية.

- دراس�ة تأثير نظام تس�ميد على زراعة البطاط�ا الفصلية 
البيولوجية ومتابعة النواحي اإلقتصادية.

االتصال والتبليغ

ملتقيات

نظم المركز الفني للفالحة البيولوجية وساهم في تنظيم وتنشيط 
بالتنسيق مع عّدة هياكل عّدة ملتقيات على الصعيد الوطني :

- تجربة حول إنتاج العسل البيولوجي بواليات القيروان، باجة، 
جندوبة، س�ليانة، القصرين، منوبة، الكاف، بنزرت )بالتنسيق 
مع ديوان تربية الماش�ية وتوفير المرعى(. وسيقع التوسع في 
قائمة هذه المش�اريع النموذجية ليش�مل واليات أخرى على 

غرار : زغوان، سيدي بوزيد، المهدية ومدنين.
- تجربة حول تربية الدجاج البيولوجي بوالية منوبة.

- التسميد في زراعة القنارية حسب النمط البيولوجي.

- إنتاج البذور البيولوجية للخضروات الورقية والعرقية )مثال : 
الخص، البسباس والجزر(.

- إنتاج البذور البيولوجية للخضروات المثمرة )مثال : الفلفل(.

- تشخيص وإنتاج بذور التوابل البيولوجية.

- المكافحة البيولوجية للعثة والبسيل في غراسات الزياتين.

- تحس�ين خصوب�ة التربة بإس�تعمال الس�ماد التجاري 
»Bokashi« في غراسات الزياتين.

- المكافحة البيولوجية لحشرات البيرال والزيلي وتحديد كلفة 
إنتاج الرمان.

- المكافحة البيولوجية لحشرات السيراتيت بإستعمال مصائد 
بغراسات القوارص.

- المكافحة البيولوجية لحشرات الزيلي  في غراسات اللوز.

- المكافحة البيولوجية لحش�رات البيرال بإس�تعمال طفيل 
- يوم إعالمي حول الفالحة البيولوجية لفائدة ش�باب جمعية التريكوقرام في غراسات النخيل والرمان.

أحباء دار الش�باب سهلول وجمعية حماية الطبيعة والبيئة الفّل 
بحمام سوسة يوم 21 ديسمبر 2011 بمقر المركز بشط مريم.
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أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

- محطة ش�ركة الكن�دي لألس�مدة الطبيعي�ة بصفاقس 
)الكمبوست(.

- ضيعة زهية بوزويتة بعقارب بصفاقس )زياتين وخضروات(.
- ضيعة كمال مهني ببئر بورقبة بوالية نابل )قوارص(.

- ضيعة شركة اإلحياء والتنمية الفالحية »بجاوة« بوالية منوبة 
)زياتين(.

تظاهرات

◆ المشاركة بالصالون الدولي للفالحة بسيدي بوزيد
شارك المركز في الصالون الدولي للفالحة بسيدي بوزيد الذي 
التأم  بقاع�ة المؤتمرات من 23 إل�ى 26 نوفمبر 2011. 
وتمثلت هذه المشاركة في إقامة جناح عرضت فيه  مطويات 
ومعلق�ات حول تقنيات اإلنت�اج البيولوجي إضافة إلى عرض 

عينات من المنتجات البيولوجية الفالحية والغذائية.

- ضيعة مالك األخوة بس�يدي مريح بوالية زغوان )زياتين، 
نباتات طبية وعطرية، زراعات كبرى، إنتاج العسل(.

◆ المشاركة بمنتدى المتوسط األخضر بتونس
ش�ارك المركز في الدورة الرابعة لمنتدى المتوس�ط األخضر 
الذي احتضنته  تونس خالل هذه السنة يومي 28 و29 سبتمبر 
2011 بقمرت بتونس. وتمثلت مش�اركة المركز في تنظيم 

جناح لعرض معلقات حائطية ومطويات صادرة عن المركز.

 املنسقة : هـانـم قريسـة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

وساهم المركز في تنظيم وتنشيط منتدى علمي حول الفالحة 
البيولوجي�ة وذلك بتقديم مداخالت ح�ول جودة المنتجات 
البيولوجية، تقنيات إنت�اج البذور وفق النمط البيولوجي وأهم 

أفكار المشاريع المتعلقة بالفالحة البيولوجية بالجهة.

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

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

- ضيع�ة معز الصايم بس�يدي علي الحط�اب بوالية منوبة 
)خضروات وزراعات كبرى وإنتاج حيواني(: ثالث زيارات.

- ضيعة التعاضدية المركزية إلنتاج البذور والش�تالت بوالية 
منوبة )إنتاج البذور والمشاتل البيولوجية( : زيارتان.
- ضيعة منير بوستة بالزريبة بوالية زغوان )زياتين(.

الزيارات الميدانية 

تّم تنظيم عّدة زي�ارات ميدانية إلى المس�تغالت البيولوجية 
بمختل�ف الجهات وذل�ك في إطار برنام�ج العمل الخاص 

باإلحاطة والتأطير للمتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية : 

زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

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

إتصاالت

- مجموعة من الطلبة الس�نة الثالث�ة مهندس إختصاص علوم 
اإلنتاج النباتي بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس.

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

◆ المشـاركة في الملف اإلذاعي األسـبوعي ضمن برنامج 
»أرض الخير« حول موضوع »إنتاج وتوفير البذور والمشاتل 

في الفالحة البيولوجية«.

- مجموعة من الطلبة الس�نة الثالث�ة مهندس إختصاص إنتاج 
حيواني بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم.

- أعضاء مجامع التنمية الفالحية ذات الصبغة الغابية.
-مجموعة من شباب جمعية أحباء دار الشباب سهلول وجمعية 

حماية الطبيعة والبئة الفّل بحمام سوسة.

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

- التقنيين التابعين لجامعة المنستير.



  

 

دور المنشطات الحيوية البيولوجية في الوقاية من 
األمراض
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إّن محاية النباتات من األمراض واآلفات تبقى الش�غل الشاغل 
لدى الفالح نظرا لألضرار الناجت�ة عن اإلصابة هباته الكائنات 
الضاّرة واّليت تقّدر سنوّيا ب� 30 % من املحصول يف احلقل أو 
عند اخلزن. ويبقى استعمال املبيدات بالنسبة للفالح هي الطريقة 
األسهل واألجنع يف مكافحتها. لذلك جند على املستوى العاملي 
منذ اخلمسينات تكاثر غري مسبوق لآلفات وظهور أنواع مقاومة 
من األمراض واحلش�رات إىل جانب ظهور تأثريات سلبية على 
البيئة. لذلك مّت العمل جاهدا إلجياد حلول بديلة ممّا س�اهم يف 
ظهور ما يسّمى »باملكافحة املندجمة« و»املكافحة البيولوجية« 

واليت هتدف كل منهما إىل احلفاظ على دميومة احلياة.
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لك�ن تبقى املكافحة البيولوجية هي األكثر ضمانا إلجياد توازن 
إيكولوجي بني خمتلف العناصر وللتنّوع البيولوجي مع إنتاج ذي 
جودة عالية وصحي وخال من كّل الرواسب الكيميائية. وقصد 
مزيد دعم هذه اإلستراتيجية، يعمل الباحثون جاهدا إلجياد مواد 
طبيعية )مس�تخلصات نباتية، مواد معدنية،...( وكائنات حية 
)بكترييات وفطريات وفريوسات مضادة، حشرات نافعة، ...( 

البيولوجية )Biostimulant( من  وتعترب املنش�طات احليوية 
املواد اّليت مّت تطويرها وتسويقها خالل السنوات األخرية خاّصة 

وأّنه باإلمكان أن متّثل البديل يف محاية النباتات.

المنشطات الحيوية البيولوجية

إّن املنشطات احليوية البيولوجية هي مواد طبيعية ميكن أن تتكّون 
من تركيبات خمتلفة ذات مصادر عديدة و نذكر من أمّهها :

- كائنات حية دقيقة كالفطريات والبكتريات املضادة.
- مستخلصات نباتية كمستخلص الطحالب.

- األمحاض الدبالية ...
ومتتاز هذه املواد خباصيات فيزيائية وكيميائية وبيولوجية هلا أثر 
إجي�ايب على منّو النبتة و/أو زيادة املنتوج و/أو تقوية مناعة النبتة 
ضّد األمراض و/أو حتسني جودة الثمار حسب تركيبة املنشط. 

وتقنيات )املصائد، التداول الزراعي، ...( جديدة قصد إثرائها 
ودعم جناعتها يف محاية النباتات من األمراض واآلفات.

مقارنة نبتة مداواة بمنشط حيوي بيولوجي )ب( بالشاهد )أ(

أ

ب
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وقد مّت تفس�ري اكتس�اب هذه الدرجة من املقاومة ولو كانت 
 )Phytolaxines( حّتى جزئية بإنتاج اخلاليا ملضاّدات حيوّية
وملواد ببتيدية وبروتيني�ة )Polyphénols، أنزميات، أمحاض 
دبالية،...( تس�اهم يف دفاع النبتة ضّد الكائنات احلية الضارة 
و باألخص الفطريات. إىل جانب ذلك، يؤدي اس�تعمال هذه 
املواد إىل تقوية جدران اخلاليا )paroi cellulaire( وهيكلة 
األنس�جة مع إمكانية موت اخلاليا املحيط�ة بنقطة اإلصابة 

.)Hypersensibilité(

اإليجابيات األخرى في استعمال المنشطات 
الحيوية البيولوجية

يتمّيز كّل منش�ط حيوي خبصائص ليست بالضرورة متواجدة 
يف منشط حيوي آخر. وتتلخص إجيابيات استعماهلا عموما يف 

تأثرياهتا التالية :  
- حتسني منّو النبتة خاصة بوجود اهلرمونات النباتية )»األوكسني« 
و»السيتوكنني«( واحلوامض اآلمينية واألنزميات والفيتامينات...

- حتسني نسبة إنبات البذور.
- تسهيل عملية امتصاص النبتة للعناصر الغذائية.

- حتسني عملية اإلمثار وجودة الثمار.

وجتدر اإلشارة أّننا جند بالسوق التونسية جمموعة هامة من هاته 
املنش�طات احليوية البيولوجية اخلاصة جبملة من الزراعات غري 
أّنها غري معروفة لدى أغلب الفالحني بالرغم من كّل إجيابياهتا.

 فــاخــر عــيــاد
املـركز الفنـي للفالحـة البيولـوجيـة

وعلى عكس ما يعتقده البعض وحس�ب جّل األخصائيني، ال 
ميكن إطالق تسمية أمسدة على هذا النوع من املواد نظرا لضعف 

نسبة العناصر الغذائية هبا وللجرعة الضعيفة املستعملة. 

استعمال المنشطات الحيوية في حماية 
النباتات

يعترب استعمال املنشطات احليوية البيولوجية من الطرق الوقائية حلماية 
النبات من اإلصابة ببعض األمراض الفطرية والبكتريية. فاستعماهلا 
على مس�توى اجلهاز اخلضري أو اجلذور، ي�ؤدي إىل مجلة من 

التفاعالت باخلاليا وبالتايل الرفع يف درجة مقاومة النبتة لألمراض.

مقارنة ورقة مداواة بمنشط حيوي بالشاهد

إفراز مادة “الفيتولكسين” على مستوى الخاليا مع 
تقوية جدرانها على إثر إستعمال المنشطات الحيوية
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أهّم النباتات العطرّية والطبّية المزروعة 
وكيفية تكاثرها 

تقنيات زراعة النباتات العطرّية والطبّية
 حسب النمط البيولوجي 

بلغت مساحة الغراس�ات البيولوجية 155.43 403 هكتار 
حسب إحصائيات سنة 2010 منها ما يقارب 089.3 228 
هكتار من الغاب�ات. وقد بلغت غراس�ات النباتات العطرّية 

والطبّية حسب النمط البيولوجي 851.871 هكتار.
وتعترب النباتات العطرّية والطبّية من الغراسات السهلة االنتقال للنمط 
البيولوجي وذلك نظرا لطبيعة غالبّية تلك الغراسات اليت تنمو عامة 
بصفة برّية وح�ى إن أنتجت بطريقة مكّثفة فهي تعّد أقّل عرضة 

لألمراض واآلفات مقارنة بغراسات أخرى كاخلضروات مثال.
وتكمن أمهّية إنتاج هذه النباتات حس�ب النمط البيولوجي يف 
تنامي احلّس البيئي والوعي بأمهّية اجلودة يف كامل سلس�لة هذا 
القطاع وخصوصا عنصر اخللّو من الرواسب الكيميائّية املصّنعة 
يف منتجاته النهائّية ) املياه و الزيوت الروحّية املس�تخلصة…( 
نظرا الستعماالهتا املرتبطة بالصيدلة والطب والصناعات الغذائّية 

وصناعة مستحضرات التجميل والعطور.

توج�د يف تونس العديد من النباتات الطبي�ة والعطرّية الطبيعّية 
)أكثر من 80 نبات( ميكن استغالهلا وقابلة للتكثيف ومن أمّهها:

Nom français & latin االسم العريب
Bigardier      )Citrus aurantium( الزهر 

      Eglantier             )Rosa X Alba( النسرين 
 Géranium )Pelargonium capitatum( العطرشّية
 Jasmin          )Jasminum sambac( اليامسني 
 Marjolaine  )Oroganum majorona(  مردقوش 
  Menthe        )Mentha X Peperita( النعناع 
Rosier               )Rosa Gallica( الورد 

 Verveine        )lippia citriodora( طرجنّية 
 Myrte           )Myrtus communus( الرحيان
Romarin   )Rosmarinus officinalis( اإلكليل 

  sauge            )Salvia officinalis( الناعمة                 
  Jojoba      )Simmondsia chinensis( اجلوجوبا
  Basilic          )Ocimum basilicum( احلبق 
 Thym          )Thymus capitatus ( الزعتر 

  Œillet      )Dianthus caryophyllus( القرنفل 

والنبات�ات العطرّية والطبّية تتكاثر بط�رق خمتلفة إّما طبيعيا أو 
بالبذر)الزهر،...( أو بالتكاثر اخلضري »االفتسال« يف املشاتل 
)العطرشية، االكليل،...(  أو العقل اخلضرّية أو تقنية »الترقيد« 

)اليامسني،...( و»التلقيم« ) الزهر، الورد، اليامسني،...(.
وتوجد منها نباتات حولّية )عشبّية( وأخرى معّمرة )شجرية أو 

شجرة(.
وبعض النباتات يستحسن جتديد زراعتها يف احلقل كّل 3 أو 5 
س�نوات عند تدّني مردوديتها يف اإلنتاج. وميكن للفالح إنتاج 

املشاتل حمليا يف ضيعته أو شراؤها من املنابت املختصة.
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* كثافة   الطرجنّية: من 7000 إىل 9000 نبتة/هكتار )1.5 
إىل 2 متر بني األسطر و 0.6 إىل 1 م على السطر(.

  x كثافة الورد : من 5000 اىل 9000 شجرية/هكتار )1متر *
2 متر بني األسطر(.

* كثافة الفليو : 000 100 نبتة/هكتار.    
* كثافة احلبق: 000 70 نبتة/هكتار. 

* كثافة املردقوش : 500 12 نبتة/هكتار.  

والنباتات الطبّية والعطرية حتب نور الشمس لذلك جيب احلرص 
عند  اختيار احلقل واجتاه األسطر وعند زراعة مصّدات الرياح.

أّما يف ما خيص التس�ميد فهو يندرج ضمن إستراتيجية متكاملة 
تعتمد على الفحص احلقلي لتقدير احتياجات النبات واستعمال 
امل�واد العضوّية ورس�كلة فواضل الضيعة واس�تعمال بعض 

املدخالت املسموح هبا يف الفالحة البيولوجّية بصفة تكميلية.
وتتطلب العديد من الزراعات عند التكثيف الغبار أو املستسمد 
كتس�ميد أويل مّث بع�ض األمسدة املكّمل�ة )قائمة املدخالت 
املس�موح هبا يف الفالحة البيولوجية( ال�يت ميكن تقدميها على 

مراحل حسب النمّو اخلضري والزهري.
يف م�ا خيّص ال�رّي فأغلبها ال حيّب�ذ املي�اه املاحلة)الطرجنّية، 
االرنج،...( أو املناطق اليت تركد فيها املياه. وبعضها حيتاج إىل 
الرّي املكثف على امتداد فترات اإلنتاج )احلبق،...(. أّما بعضها 
اآلخر فاحتياجاته للري قليلة )اإلكليل، الورد،...( وتوّزع على 

فترات متباعدة خالل السنة حسب املناخ ونوعية التربة.
مثال: 

* احتياجات نبتة الزهر  : 1000 إىل 2000 م3 / السنة. 
* احتياجات نبتة النعناع : من 6000 إىل 10000 م3/السنة.
وتعترب تقنية »التقليم« أو »الزب�رية« كذلك من أهّم التقنيات 
خصوصا لألشجار والشجريات. فهي توفر التهوئة والنمو اجلّيد 
وتس�هل عملّية اجلمع واحلماية )األرنج، اليامسني، الورد،...(. 
وبعض النباتات األخرى حتتاج إىل تقنية »التسنيد« للنمو اجلّيد 
)اليامسني، القرنفل،...(. وميكن القيام بتقنية »تعطيش النباتات« 

قبل عملّية مجع العديد من النباتات العطرية والطبّية املزروعة.

تحضيـر األرض
حتّبذ العديد من النباتات العطرّية والطبّية األراضي املتوسطة إىل 
الثقيلة الغنّية باملواد العضوّية )كالعطرشّية مثال( واملهوئة جّيدا. 
وبعضها حيّبذ األراضي اخلفيفة اخلصب�ة وذات النفاذّية اجلّيدة 

لصرف املياه الزائدة.
وبعضها اآلخر ميكنه التأقلم مع خمتلف أنواع التربة ويستطيع النمّو 
يف األراضي الصعبة واألراضي احلجرّية )اإلكليل، الزعتر،...(.

وميكن استعمال تقنية »تشميس األرض« بالطاقة احلرارية يف فصل 
الصيف. وقبل الغراسة أو البذر يتّم القيام بتسميد األرض وذلك بوضع 
الغبار أو املستسمد إن توّفر. تتّم الغراسة مباشرة بعد حتضري األرض 
)حرث عميق( على األسطر املهيأة لذلك أو حتويل املشاتل من املنبت 

إىل احلقل يف أصص خاّصة وغراستها يف حفر معّدة لذلك.

العنـاية ) الكثافة، التسميد والري(
هنالك العديد من النباتات العطرّية و الطبّية اليت تنمو بصفة برّية يف 
الغابات واملراعي وهي بذلك ال تتطلب عناية تذكر سوى احلماية من 
اجلمع والرعي اجلائر. وكثافتها ختتلف بنوعّية التربة وكثافة الغطاء 
الغايب. أّما بالنسبة للنباتات املزروعة فتختلف كثافة زرع الفسالت 
من زراعة إىل أخرى،  إن كانت حولّية أو معمرة، عشبّية أو شجّرية.

مثال: 
* كثافة العطرش�ّية : من 000 12 اىل 000 16 نبتة/هكتار 

)50x25 صم/ 1.8x1.2صم(.
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الحمايـة 
تتحّم�ل العديد من النباتات العطرّي�ة والطبّية العوامل املناخية 
الصعبة وميكن زراعتها تقريبا يف  مجيع مناطق البالد التونس�ية. 
وميكن زراع�ة بعضها يف البيوت املحمي�ة ذات النفق الواحد 

واملتعدّدة األنفاق )احلبق، ...(.

وكغريها من الزراعات يف النمط البيولوجي ختضع زراعة النباتات 
العطرّية والطبّية حلزمة من التقنيات ضمن اس�تراتيجية متكاملة 
للحماية توّفر صيانة للتوازنات الطبيعّية يف احلقل وتس�اهم يف 
التنش�يط الطبيعي للنبات ومبنّية على حل�ول بديلة للمكافحة 
الكيميائية التقليدّية بالوقاية أّوال وباس�تعمال بعض املدخالت 

املسموح هبا يف الفالحة البيولوجية.  
وميكن محاية احلقل مبصّدات رياح بالنس�بة للنباتات اليت ختشى 

الرياح القوية )كالطرجنية، االرنج، ...(. 
وجيب اختاذ كافة التدابري الوقائية من األعش�اب الضاّرة ) تقنية 
التغطية بالبالستيك أو باملواد العضوية، واختيار الدورة الزراعية 
املناسبة، تشميس األرض بالطاقة احلرارية،...(. ويتطلب احلقل 
القي�ام دوريا بتقنية »التحم�ري« و»التنقية« خاصة عند ظهور 
األعشاب الطفيلية وذلك يدويا أو باستعمال اآلالت امليكانيكية 

واحلرارية املختلفة للتنقية حسب الكثافة ونوعية التربة.
وتتمّيز معظ�م النباتات العطرّية والطبّي�ة بتحملها للعديد من 
األم�راض واآلفات ولك�ن يف بعض األحي�ان ميكن مالحظة 
ظهور بعضها كمرض الصدأ و»الفوزاري�وز« و»الفيتوفتورا« 
)العطرش�ية،...( وآفات الزيلي والعنكبوت األمحر والفراشات 
الليلية )النعناع،...( والديدان السلّكة يف بعض النباتات احلساسة 
وعند التكثيف )احلبق، الطرجنية، اليامسني، القرنفل،...(. وعندها 
جيب استعمال قائمة املدخالت املسموح هبا يف الفالحة البيولوجية 
)النحاس، الكربيت، مس�تخلصات النباتات، الزيوت ، املصائد 
املختلفة، املكافحة البيولوجية باستعمال األعداء الطبيعيني،...(. 

الجمع والتحضير
جتمع النباتات العطرّية يف أوقات خمتلفة وبطرق خمتلفة بتنوعها وتنّوع 
استعماالت خمتلف أجزائها جذورا أو أوراقا أو أزهارا )استخالص 

ماء أو زيوت طيارة أو جتفيفها أو استعماهلا غّضة طرّية...(.

مثال: 
األوراق واألغصان : النعناع والعطرشّية 

األغصان املوّرقة واملزّهرة : الفليو واإلكليل 
الزهور : اليامسني ، الورد والزهر 

األجزاء املزّهرة : اخلزامى والعطرشّية
الثمار : الكّبار ، التني الشوكي 

البذور: البسباس، الفانيليا 
وبعض النباتات العطرّية و الطبّية ينصح جبمعها يف الصباح الباكر 
لتفادي ضياع الزيوت الطّيارة املمكن استخالصها منها)اليامسني، 
القرنفل، العطرشية،...(. وبعضها اآلخر يتّم جين أوراقه وأغصانه 
الغّضة مع األزهار مباشرة بعد بداية عملية اإلزهار )الفليو،...( أو 

قبلها )احلبق،...(. وختتلف اإلنتاجّية من نبات آلخر.
وبع�د عملّية اجلمع يت�ّم حتضري األجزاء املجمع�ة ونقلها إىل 
الوح�دات املختّصة يف التقطري والتجفيف والتعليب. وجيب أن 
تكون هذه الوحدات مفصولة كليا عن كل مس�تغّلة أخرى ال 

تنتج وفق الطريقة البيولوجية.
مثال: 

إنتاجية الزهر : 2 إىل 4 طن /هكتار 
إنتاجية الورد :  3 إىل 5 طن/هكتار 

إنتاجية اليامسني : 5 إىل 10 طن/هكتار  
إنتاجية العطرشية: 60 إىل 80 طن/هكتار  

إنتاجية الرند : أكثر من 10 طن/هكتار  
إنتاجية احلبق : أكثر من 23 طن /هكتار  
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- عدم تعّرض هذه املناطق إىل مداواة بواسطة مواد غري منصوص 
عليها بامللحق 2 لكراس الشروط النموذجي وذلك على امتداد 

فترة ثالث سنوات قبل اجلين.
- عدم تأثري طريقة اجلين على اس�تقرار الوس�ط الطبيعي مع 

احلفاظ على األنواع باملنطقة.

وجيب تقدمي ضمانات بذلك هليكل املراقبة والتصديق عند بداية 
وضع نظام املراقبة حّيز التطبيق.

)القس�م اخلامس من قواعد اإلنتاج يف الباب الثالث من كراس 
الشروط النموذجي لإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية(.

ميث�ل حتويل قطاع النباتات الطبّية والعطرّية اىل النمط البيولوجي 
فرصة استثمارية واعدة نظرا لتزايد الطلب العاملي للمواد البيولوجية 
بصفة عامة وتطور قطاع الطلب للمستحضرات الصيدلية الطبّية 

ومستحضرات التجميل وغريها من املشتقات البيولوجية.
وقد بّينت دراس�ة حسب املركز الوطين للنهوض بالصادرات 
أه�ّم صادرات النباتات العطرّية ومش�تقاهتا حس�ب النمط 

البيولوجي: 

النبات املنتج
سعر الوحدةالكمية )طن(

 )اورو /كلغ(
20072008

6 59117 غبار اهلندي
15-6.020زيت اإلكليل 

93.520773.3خروب 
0.1010.0451950زيت الرحيان 

9 50.12561ماء ورد

كما جتدر اإلشارة إىل وجود العديد من النباتات العطرّية والطبّية 
الربّية األخرى الغري مس�تغّلة إىل حّد اآلن على نطاق كبري نظرا 
لصعوبات يف تكاثرها. ونأمل أن تتوّحد اجلهود البحثية والتنموية  

للمحافظة عليها وتنميتها. 

حامت الشهيدي
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

الخاتمة

المراجع

- كراس الش�روط النموذجي لإلنتاج النبايت حس�ب النمط 
البيولوجي.

وجيب على الفالح البيولوجي تسجيل كافة املعطيات )الزراعة، 
تواريخ اجلمع وكمياته، مّدة اخلزن وظروفه من حرارة ورطوبة 
...( والتدخ�الت الّتي قام هبا  يف كراس الضيعة )نصب فخاخ 
غذائية أو اس�تعمال مواد محاية مس�موح هب�ا ضّد األمراض 
واحلش�رات( وذلك لإلحصاء واملراقبة الذاتية أّوال ولالستظهار 
هبا كإثباتات هليكل املراقبة والتصديق ولضمان عملية االسترسال 

ثانيا.

مالحظة هامة : جني النباتات التلقائّية

ويعترب جين النباتات املأكولة والنبات�ات النامية تلقائّيا باملناطق 
الطبيعية وبالغابات واملن�اطق الفالحي�ة، إنتاجا وفق الطريقة 

البيولوجية شريطة : 

- مطويات وكالة التكوين واإلرشاد الفالحي.
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المجاالت التقنية واإلقتصادية

مصادر التسميد البيولوجي 

التمشي في تسميد زراعة الخضروات البيولوجية

تتطلب زراعة خمتلف أنواع اخلضروات حسب منط الفالحة البيولوجية 
احتياجات عالية من العناصر الغذائية مع ضرورة التحكم يف حسن 

استعمال خمتلف األمسدة املرخص باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية.
إّن معظم أنواع اخلضروات تتميز بدورات زراعّية قصرية تدوم 
من شهرين إىل ستة أشهر بصفة عامة، لذى وجب مزيد العناية 
بتس�ميد اخلضروات البيولوجية وذلك بإتباع متشي عام يرتكز 

على العناصر األساسية ملنظومة التسميد البيولوجي.

يرتكز التسميد القاعي )التسميد ما قبل الزراعة( على املصادر التالية :
- اس�تعمال الغبار احليواين واملتأيت فقط من مس�تغالت تربية 

احليوانات البيولوجية أو الغري مكثفة.
- استعمال الكمبوست )أو املستسمد( البيولوجي.

- اعتماد زراعة األمسدة اخلضراء و خاصة منها البقوليات اليت هلا دور هام يف 
توفري العناصر الغذائية وخاصة اآلزوت على مستوى التربة بكميات عالية.

ويعتمد تسميد العناية )التسميد خالل مراحل منو الزراعة( على إستعمال :
- سائل الكمبوست.

- األمسدة التجارية العضوية واملعدنية الطبيعية بصفة تكميلية.
التمشي في تسميد الخضروات البيولوجية 

لغاية حسن إعداد برنامج التسميد البيولوجي، جيب على الفالح حتديد 
األهداف من اإلنتاجية املرجوة حسب احتياجات الزراعة من العناصر 
الغذائية. نقترح يف مرحلة أوىل االعتماد على احتياجات الزراعة من 
كمّيات اآلزوت وسيقع توفري هذه الكميات حسب التمشي التايل :

- اعتمادا على حتاليل التربة، يقوم الفالح بتحديد ما توفره التربة 
خالل موس�م الزراعة من عناصر غذائي�ة بصفة عامة وعنصر 
اآلزوت بصفة خاصة. إّن االستعمال املتواصل للمواد العضوّية 
)أمسدة خضراء، كمبوس�ت، بقايا الزراعات، ...( يساهم يف 
حتسني خصوبة التربة وبالتايل الرفع يف العناصر الغذائية للزراعة.

اليت من ش�أهنا أن حتّسن تركيبة وبنية التربة على املدى الطويل. 
بالنسبة للسنة األوىل بعد نثر املواد العضوّية يساهم الكمبوست 
بنس�بة من الدبال أعلى من الغبار احليواين. أّما بالنسبة للعناصر 
الغذائّية فإّن الغبار احليواين يساهم بنسبة أعلى من الكمبوست.

- حتديد ما يوفره سائل الكمبوست و/أو األمسدة التجارية العضوي�ة 
واملعدنية الطبيعية : يعترب اس�تعمال سائل الكمبوست من احللول 
املستدامة يف منظومة التسميد البيولوجي باإلضافة إىل الكلفة املنخفضة.

  جدول رقم 1 : التمشي في تسميد زراعة 
البطاطا البيولوجية باإلعتماد على إحتياجات الزراعة 

من اآلزوت )مثال(

حتديد كميات اآلزوت / هكتارمراحل التمشي يف التسميد
120 كلغ N احتياجات زراعة البطاطا

20 كلغ N ما توفره التربة 
40 كلغ N ما يوفره الكمبوست و/أو الغبار
ما يوفره سائل الكمبوست 

و/أو األمسدة التجارية العضوية 
واملعدنية الطبيعية

N 60 كلغ
)يقع جلبها على مرحلتني أو أكثر(

- نقترح تعديل هذا التمشي بتحديد بقية االحتياجات من العناصر 
الغذائية املتأتّية من برنامج التسميد وإعادة تعديل الربنامج املذكور.

- إّن االس�تعمال املتواصل للكمبوس�ت وسائل الكمبوست 
ميثالن حال مس�تداما على املدى الطويل يف منظومة التس�ميد 
البيولوج�ي لزراعة اخلضروات، حيث أثبت�ت التجارب املزايا 
العديدة للكمبوست وسائل الكمبوست يف الترفيع يف نسبة املادة 
العضوية بالتربة وحتسني تركيبة وبنية وخصوبة التربة وأنشطتها 

احليوّية وبالتايل توفري تغذية متوازنة للزراعات.
- ننصح الفالح باإلط�الع الدائم على قائمة األمسدة العضوية 
واملعدنية التجارية لغاية حس�ن اختيار األمسدة املناسبة حسب 

احتياجات الزراعات من العناصر الغذائية.
- نوصي باعتماد زراعة األمسدة اخلضراء خاصة منها البقوليات 
وبالتايل تطبيق تداول زراعي حمكم من شأنه أن حيّسن يف خصوبة 

التربة والرفع من مردودية زراعة اخلضروات البيولوجية. - حتدي�د ما يوفره الكمبوس�ت و/أو الغب�ار احليواين خالل 
موسم الزراعة من السنة األوىل : نشري إىل أّن االستعمال الدائم 
للكمبوست يساهم يف توفري العناصر الغذائية وخاصة مادة الدبال

 حسام النابلي 
 املركز الفين للفالحة البيولوجية
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استخدام الكائنات الدقيقة في مكافحة الحشرات

تعتم�د املكافحة احليوي�ة على اس�تخدام الكائنات احلية 
أو منتجاهت�ا ملنع أو ختفيف اخلس�ائر واألضرار الناجتة عن 
الكائنات الض�ارة، أو من أجل تقليل أعداد اآلفة عن احلد 
الذي يس�بب ضررًا اقتصاديًا ومن بني أهّم الطرق الطبيعية 
املس�تخدمة يف مكافحة احلشرات جند استعمال  املفترسات 
)prédateurs( والطفيلي�ات )parasitoides( ومس�ببات 
الدقيقة  الكائن�ات  األم�راض )pathogènes(. تتواج�د 
)micro-organismes( املس�ببة لألم�راض مثل البكترييا 
والفطر والفريوس والربوت�وزوا والنيماتود يف البيئات الزراعية 
املختلفة حيث هتاجم طبيعيًا كثريا من أنواع اآلفات احلش�رية 
مسببة موهتا، وتستخدم هذه الكائنات أيضًا يف املكافحة احليوية 
التطبيقية بإكثارها صناعيًا ورش�ها يف الطبيعة بنفس طرق رش 
املبيدات فتنتشر العدوى بني احلشرات وتفتك هبا نتيجة التغذية 
على األجزاء النباتية امللوثة جبراثيم هذه املسببات حمدثة العدوى 
عن طريق املع�دة أو من خالل الثغور التنفس�ية. وتتميز هذه 
املبيدات بأّنها أقل خطرًا على اإلنس�ان واحليوان من املبيدات 
الكيماوية، ومعظم هذه امليكروبات متخصصة على احلش�رات 
وال تصيب اإلنس�ان كما ميكن اس�تخدام املبيدات امليكروبية 
بالتبادل مع مبيدات وتقنيات أخرى مما يقّلل من احتمال ظهور 

سالالت مقاومة.

مسّببات األمراض الحشرية
تتعرض احلشرات يف مواطنها الطبيعية لإلصابة ببعض األمراض 
اليت ت�ؤدي يف النهاي�ة إىل موهتا واخنف�اض تعدادها بصورة 
ملحوظة. ولقد مت دراس�ة هذه الظاه�رة يف العديد من أنواع 
احلش�رات وأمكن عزل مسّببات هذه األمراض واختبار قدرهتا 

املرضية على قتل احلشرات، ومن هذه األمراض  :

- البكتريات الممرضة للحشرات

تس�بب هذه األمراض أنواع من البكترييا اليت تؤدي إىل موت 
احلش�رات ومن أش�هر أنواع البكترييا املمرضة للحش�رات 
بكتريي�ا »Bacillus thuringiensis« أو »BT« اليت أمكن 
استخ�دامها بنجاح يف مكافحة العديد من أن�واع احلشرات

حرش�فية األجنحة  )Lepidoptères( مثل الديدان الليلية. 
وتس�بب هذه البكتريا ليونة جسم الريقات املصابة وحتول لوهنا 
إىل اللون البين مّث انتفاخ جسمها وانفجاره. حتتوي البكترييا على 
ماس�ات بلورية تكمن بداخلها املادة الفعالة ومبجرد أن تأكل 
احلش�رة هذه البلورات يذوب اجلدار املاسي للبكتريا وتنطلق 
املادة الفعالة حيث تسبب موت احلشرات ) وخاصة حرشوفوية 
األجنحة( نتيجة األثر السام هلذه البكترييا على احلشرة فقط ويتم 
قتل احلشرة بعد 4 � 5 أّيام من تناوهلا هلذه البكترييا علما بأّن 
هذه احلشرة خالل هذه املدة تظل س�اكنة وينعدم أثرها هنائيا 
على النبات وقد استفاد اإلنسان خالل تطبيقات البيوتكنولوجيا 
احلديثة من هذه البكترييا حيث أمكن إنتاجها بكميات هائلة من 
خالل خممرات كبرية احلجم والسعة يف أوساط غذائية صناعية 
مّث نتدرج يف خطوات اإلنتاج حى نصل إىل شكلها النهائي على 

هيئة مسحوق للرش على النباتات.

يرقة مصابة ببكتيريا ممرضة للحشرات

- الفطريات الممرضة للحشرات

توجد أمراض فطرية مهلكه للحشرات تنتشر يف بيئتها الطبيعية 
مثل فط�ر »Beauveria bassiana«  واملرض الفطري الذي 
يسببه فطر »Metarhizium anisopliae« حيث تسبب هذه
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الفطريات نس�بة موت بني يرقات احلشرات تتراوح بني 35 % 
و100 % وتوجد مس�تحضرات جتارية تس�تخدم بنجاح يف 
مكافحة العديد من اآلفات اليت تصيب العنب والتفاح يف املزارع 
البيولوجية .وتدخل معظم هذه الفطريات إىل جس�م احلشرة 
عن طريق اختراق الغشاء اخلارجي ويتطلب هذا ظروفا مالئمة 
من احلرارة والرطوبة. وعند وصول الفطر إىل الفراغ اجلسمي 
)cavité générale( فإّنه يبدأ يف مهامجة األنسجة وميأل جتويف 
اجلس�م بالنموات الكثيفة من الغزل الفطري)mycelium( مّث 
يرس�ل احلوامل الكونيدي�ة )conidiophores( إىل اخلارج 
حيث حتمل األجسام الثمرية )conidies( اليت متكن الفطر من 
مالمسة عائل آخر جديد وإصابته. وعندما تصاب احلشرة هباته 
الفطريات فإّنها جتف ومتوت وتصب�ح كاملومياء وتكون غالبا 

مغطاة بالكونيديات أو بالغزل الفطري.

دودة ليلية مصابة بفطر ممرض

- الفيروسات الممرضة للحشرات

متثل احلشرات »حرشفية األجنحة« )Lépidoptères( اجلزء 
األكرب من عوائل )hôtes( الفريوس�ات هذا إضافة إىل بعض 
  )Diptères( احلش�رات الغش�ائية األجنحة وذات اجلناحني
وبعض احلشرات الغمدية األجنحة )Coléoptères( وكذلك 
بع�ض العناكب. وتعترب األطوار الغري كاملة )عذارى ويرقات( 
األكثر قابلية لإلصابة. أّما احلشرات الكاملة فقد حتمل الفريوس 

ولكّنها ال متوت، غالبا، بواسطته.

 )Polyhydroses( »وينتشر املرض الفريوسي »البوىل هيدروسيس
مثال بني العديد من احلشرات خاصة حرشفية األجنحة ويسببه 
فريوس يتكاثر يف نواة اخلاليا فتفقد الريقات املصابة القدرة على 
التغذية وتكون بطيئة احلركة باهت�ة أو صفراء أو بنية اللون مّث 
تصبح رخوة متاما ويصبح جدار اجلسم هشا قبل موت احلشرة.

- النيمـاتود الممرضة للحشـرات
 )nématodes entomo-pathogènes( 

في األعلى  يرقة مصابة بفيروس “البوليهدروسيس”

تصاب احلشرات يف أوساط انتشارها وتكاثرها ببعض أنواع النيماتود 
املمرضة هلا حي�ث تتطفل عليها إجباريًا كما يف نوع النيماتود 
»Mermis nigrescens« الذى يتطفل على اجلراد والنطاطات 
والبعوض ويس�بب قتلها. وتعد فصيلى Steinerematidae و 
Heterorhabditdae من أش�هر الفصائ�ل اليت تضّم أنواع 
عديدة من النيماتود اليت تصيب احلش�رات وتقتلها خالل 48 
س�اعة فقط. وترجع أمهية هذه األنواع النيماتودية إىل قدرهتا 
على معاش�رة نوع من البكترييا )Xenorhabdus( اليت تقوم 
بنقلها إىل جتويف جسم احلشرة. وال تكتسب احلشرات املصابة 
بالنيمات�ود املمرضة مناعة ضد ه�ذه البكترييا، ولقد متّ تعريف 
 »Stiernema « نوعان من النيماتود املمرضة للحشرات من جنس

.»Heterorhabdrtis« وستة أنواع من جنس
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يرقة مصابة من ديدان النيماتود

- البـروتوزوار الممرضة للحشرات
 )protozoaires entomo-patogènes( 

تتطفل الربوتوزوا على العديد من احلش�رات يف بيئاهتا الطبيعية 
حيث تس�بب اإلصابة بالربوتوزوا موت احلشرات خاصة قبل 
وبعد وضع البيض. كما تؤث�ر هذه الطفيليات احليوانية بدرجة 

كبرية على األجس�ام الدهنية ولعل من أش�هر هذه الطفيليات 
املمرض�ة أن�واع  Adelina sp,  Nosema sp املتطفل�ة 
على خن�افس غمدية األجنح�ة وخاصة أن�واع الس�وس 
)Curculionidae( واجلع�ال )Scarabidae( حي�ث أّن 
اإلصابة بالربوتوزوا أدت إىل اخنفاض واضح يف خصوبة اإلناث 

وبالتايل اخنفاض عدد هذه احلشرات بنسبة 65 %.

إلى اليمين يرقة جراد مصابة بالبروتوزوا  
)Nosema(

المبيدات الحشرية المستخرجة من الكائنات 
الدقيقة

ينت�ج الس�بينوزاد من التخمر اهل�وائ�ي لبكتري�ا الترب�ة 
»Saccharopolyspora spinosa« وه�و ن�وع نادر من 
Actinomycète اكتش�ف سنة 1982 يف جزيرة من جزر 
الكراييب. ويؤثر الس�بينوزاد على احلشرات عن طريق دخول 
املعدة أو املالمسة املباشرة لرذاذ حملول الرش. حيث يعمل على 
إثارة اجلهاز العصيب املركزي يف احلشرة مما يؤدي إىل تقلص أو 
انكماش تلقائي  يف العضالت وفقد التحكم هبا، وتوقف احلشرة 
التام عن التغذية مع اهنيار جسمها مصحوبا بإرتعاشات وشلل، 
ممّا يؤدى إىل م�وت اآلفة خالل يومني م�ن املعاملة. عمومًا 
ميكن ملبيد الس�بينوزاد املكافحة بفاعلية ضد اآلفات احلش�رية 
التابعة حلرشفيات األجنحة )Lepidoptères(، ثنائية األجنحة 
 ،)Thysanoptères( هدبي�ات األجنح�ة  ،)Diptères(
 )Coleoptères( وأيضا بعض احلشرات التابعة لغمدية األجنحة
واجلراديات )Orthoptères( واليت قد تستهلك كمية كبرية 
من األوراق. ولكن يعترب الس�بينوزاد قليل الفاعلية يف مكافحة 

معظم احلشرات الثاقبة املاصة.

)Spinosad(  السبينوزاد -

 )Diatomite( الدياتومايت -

الدياتومايت هي عبارة عن بقاي�ا متحجرة من كائنات دقيقة 
حبرية )طحالب أحادية اخللية(. تستخرج هذه الصخور وتطحن 
لتكون مادة حتتوي على قدر عايل من مركب السيليسيوم. ميكن 
اس�تعماهلا ضد بعض احلشرات حيث تتمتع هذه املواد بالقدرة 
على إحداث خلل على مس�توى الغالف اخلارجي للحشرات 
مّم�ا يسبب جفاف جسم احلشرة وموهتا. تستعمل الدياتومايت 



غالبا يف مقاومة احلشرات املضرة باملحاصيل املخزنة حيث ختلط 
احلبوب قبل خزهنا ب�0,1 % من وزهنا مبسحوق الدياتومايت 

وال يشكل ذلك خطرا على صحة اإلنسان. 
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إّن اس�تعمال الكائنات الدقيقة واملواد املنحدرة منها يف مقاومة 
احلشرات يعترب من أهّم الطرق الطبيعية البديلة اليت ميكن اللجوء 
إليها يف محاية النباتات يف الفالحة البيولوجية لكن تكلفة تصنعها 
مازالت عالية مقارنة مببيدات تقليدية كما أّن اس�تعماهلا حيتاج 
إىل ظ�روف مناخية خاصة. كما يتطلب اس�تخدام الكائنات 
الدقيقة يف مكافحة اآلفات معرفة دقيقة خلصائص هذه الكائنات 
وعوائلها وعالقة كليهما بالظ�روف البيئية إذ البد من تواجد 
العائل يف بيئة ظروفها تناس�ب إحداث امل�رض، حيث تدفع 
الظروف مبزيد من احتم�االت العدوى. يف تونس، حيتاج هذا 
النوع من املبي�دات إىل مزيد من التحفيز إذ أّنه خبالف مبيدي 
السبينوزاد وBT تبقى باقي املبيدات امليكروبية غري معروفة من 
طرف معظم املنتجني  كما أّن هنالك نقصا يف إدراك الفالحني 

للطرق واألساليب السليمة الستعماهلا.

إقبال الشايب
باحث يف علم احلشرات

مركز البحوث يف البستنة والفالحة البيولوجية بشط مرمي

منظر مجهري لجزئيات مبيد الدياتومايت

BT  منظر مجهري لبكتيريا

منظر مجهري لجزيئات  فيروس بولي هيدروسيس 
دودة الطماطم

ماسة بلورية
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»Phytophtora  infestans« المساهمة في تشخيص عزالت من فطر
 ودراسة مدى نجاعة بعض المواد ضد ميلديو زراعة البطاطا البيولوجية

هتدف هذه الدراسة إىل البحث عن بدائل الستخدام املواد النحاسية 
وانتقاء أصناف من البطاط�ا األكثر مقاومة ملرض امللديو وذلك 

للتقليص من حّدة إصابة اإلنتاج البيولوجي للبطاطا هبذا املرض.
مكنت عملي�ة عزل فطر »Phytophtora  infestans« من 
نباتات البطاطا والطماطم يف املخرب من احلصول على 14 عزلة. 
وقد بينت معاينة خصائص هذه العزالت الفطرية وجود ساللتني 

.A2 و A1
الساللة A1 كانت موجودة يف مجيع املناطق اليت مشلتها الدراسة 
)الوطن القبلي، سوس�ة، بزنرت وتونس(، يف حني أّن الساللة 

A2 ال توجد حاليا إاّل مبنطقة الوطن القبلي فقط.

 »Fungastop« متّ اختبار مدى جناعة بعض املواد يف املخرب باستعمال
و»Kocide2000« وس�ائل الكمبوست على أربعة عزالت 
لفط�ر »Phytophtora  infestans«. وق�د أثبت�ت هذه 
اإلختيارات أّن إس�تعمال »Kocide2000« مبقدار 2000  
جزء يف املليون )ppm(  له فاعلية يف التقليص يف النمو الفطري 
بنس�بة 88 %.  يف حني أّن استعمال »Fungastop« مبقدار  
3000 جزء يف املليون كانت له جناعة بنس�بة 79,53 %. 
بينما أّدى استعمال سائل الكمبوست مبقدار 3 % يف التقليص 

يف النمو الفطري بنسبة 78 %.

كما أثبتت هذه الدراسة أّن مقاومة أصناف البطاطا ملرض امللديو 
هو عنصر أساس�ي البد من أخذه بعني االعتبار لتطوير اإلنتاج 

البيولوجي ملحصول البطاطا يف الزراعة الفصلية.
 »Derby« وق�د بينت هذه التج�ارب أّن أصن�اف البطاطا
و»Eden« و»Bellini«  ه�ي من أه�ّم األصناف املقاومة 
لألمراض. وبالنس�بة هلذه األصناف، ميكن التمديد يف الفترات 
الفاصلة بني املداواة واألخرى كما ميكنها جتنب هذا املرض يف 
حال تأخر ظهوره وهبذا تف�ادي إصابة الدرنات. كما أكدت 
هذه الدراسة عدم وجود أي تقارب بني مدى مقاومة األوراق 

وتلك اخلاصة بدرنات البطاطا.

إىل جانب ذلك أظه�رت االختبارات، اليت أجريت يف احلقل، 
  »Fungastop« أّنه ميكن اس�تبدال املواد النحاسية باستعمال
و»Pré-vam« وس�ائل الكمبوس�ت يف بداية إصابة اجلهاز 

اخلضري مبرض امليلديو. 

جنوى بن فرج
املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي



المراقبة والتصديق

المراقبة والتصديق في مجال النسيج 
البيولوجي

خيضع النسيج البيولوجي إىل مراقبة وتصديق حسب القوانني التالية: 
    »GOTS : Global Organic Textile Standard«

.»OE :Organic Exchange«و
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هتتم معايري »GOTS« باجلوانب البيئية واالجتماعية يف مجيع مراحل 
التزود لتصنيع منسوجات بيولوجية باستخدام  70 % من ألياف 
 OE«و  »OE 100« بيولوجية  كح�د أدىن، بينما تتبع معايري
Blended« مس�ار األلياف البيولوجي�ة يف كافة مراحل التزود 
إلثبات كميات األلياف البيولوجية املستعملة يف النسيج النهائي دون 

إضافة معايري بيئية أو اجتماعية يف مراحل تصنيع النسيج.
كما ميكن ألصحاب العالمات التجارية وجتار التجزئة احلصول 
على ش�هادة »OE« واس�تخدام معايريه�ا كنقطة انطالق 
للحصول على ش�هادة »GOTS« )على سبيل املثال حصول 
الشركة على شهادة »OE« لتغطية التتبع والتصرف يف سلسلة 

.)»GOTS« التزود يف حني تنظم نفسها للتطابق مع معايري
كما اختارت العديد من الش�ركات العاملة يف مسالك توزيع 
املنس�وجات البيولوجية املصادقة عل�ى منتوجاهتا وفق معايري 
»OE« و»GOTS« يف نف�س الوقت حى يتمكنوا من تلبية 

احتياجات حرفائها.
كما توجد بعض احلاالت حيث ال يتمكن منتوج معني من تلبية 
مجيع متطلبات معايري »GOTS« )على س�بيل املثال : ليست 
كل األصب�اغ وملحقات التصنيع املس�تخدمة مطابقة ملعايري 
»GOTS« أو مل يتم استيفاء نس�بة احلد األدىن من األلياف 
البيولوجي�ة 70 %(. وميكن يف ه�ذه احلاالت احلصول على 
ش�هادة »OE«، اليت متكننا من إمكانية التثبت من مكونات 
النس�يج و وضع لصيقة على املنتوج حتتوي على نسبة األلياف 
 »OE« البيولوجية يف النس�يج. وبالتايل ميك�ن اعتبار معايري

و»GOTS«  متكاملة وليست متنافسة.
ونظرا لكثرة الشروط يف معايري »OE« و»GOTS«  وأمهيتها، 
 »GOTS« وسنقدم معيار »OE« سنقدم يف هذا العدد معايري

يف العدد القادم.

مكونات بيولوجية، م�ن الضروري احلفاظ على ثقته يف كلمة 
»منتوج بيولوجي«. وإذا وجدت معايري حازمة بالنسبة لألغذية 
البيولوجية فإّن مصنعوا القط�ن البيولوجي يعتمدون فقط على 
املعاي�ري اليت تتوافق مع احتياجاهتم. ونظرا ملا ميكن أن تس�ببه 
هذه الوضعية من فقدان ثقة املستهلك يف املنسوجات البيولوجية 
قامت منظمة »Textile Exchange« واملعروفة سابقا باسم 
   »OE 100« بتطوي�ر معاي�ري »Organic Exchange«
و»OE Blended« من خ�الل العمل مع خرباء من خمتلف 
أحناء العامل، وقد متت املصادقة على 2847 وحدة نس�يج وفق 

هذه املعايري يف سنة 2010 موزعة على 34 بلدا.

أّسست منظمة »Organic Exchange« سنة 2002  وهي 
منظم�ة ذات صبغة غري جتارية هت�دف إىل الزيادة يف مبيعات 
املالبس واملنس�وجات املزنلية من القط�ن البيولوجي وقامت 
بتغري امسها س�نة 2009 ب� »Textile Exchange« نظرا 

الختصاصها يف النسيج.

  ”OE 100“ لماذا تّم وضـع معـايير
و“OE Blended”؟

من أهّم األسباب اليت وضعت من أجلها هذه املعايري هي زيادة 
وعي املستهلكني يف ما يتعلق بظروف تصنيع القطن واستخدام 
كميات كبرية من مبيدات اآلفات واألمسدة االصطناعية يف معظم 
زراعة القطن يف العامل، كما يس�اهم استخدام هذه املدخالت، 
جنبا إىل جنب مع عديد املمارسات الفالحية، يف استزناف التربة 
وتدهور البيئة، ممّا جيعل م�ن زراعة القطن البيولوجي وتصنيعه 
وفق معايري »OE 100«  و »OE Blended« احلل املناسب 
لتقليص م�ن اآلثار البيئية واالجتماعي�ة املرتبطة بإنتاج القطن 

وتصنيعه وكسب ثقة املستهلك.

يف إطار تزايد اهتمام املستهلك باملنتجات البيولوجية الغذائية 
وامل�البس البيولوجية وغريها من املنتجات اليت حتتوي على

كيف يتم اختيار المعيار الذي يتناسب 
مع أنشطة الشركة؟

لتحديد إمكانية املصادقة على الش�ركة و/أو مزوديها واختيار 
املعيار املوافق ألنشطتها، جيب النظر يف املسائل التالية :
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- إذا كانت الش�ركة و/ أو مزودوه�ا يصّنعون املنتجات اليت 
حتت�وي على 100 % من القطن البيولوجي )مع مكونات غري 
قطني�ة ال تتجاوز 5 %  من حمتويات املنتوج(، ميكن ملنتوجات 
الشركة و/أو مزوديها أن تستجيب للمتطلبات الضرورية اخلاصة 

.»OE 100« مبعيار
- إذا كانت الشركة و/أو مزودوها يصّنعون مزيج من األلياف 
حتتوي على ما ال يق�ل عن 5 % من القطن البيولوجي، ميكن 
ملنتوجات الش�ركة و/أو مزوديها أن تس�تجيب للمتطلبات 
الضرورية اخلاصة مبعيار »OE Blended«. ويعترب مزيج كل 
خلط بني القطن البيولوجي واأللياف الطبيعية العادية واأللياف 

التركيبية.

كيف يتم التحضير للتحصل على شهادة 
“OE”؟

عن�د التحضري لعملية املراقبة األولية، جيب على ممثل الش�ركة 
الساعية للتصديق إعداد الوثيقة التالية والتوقيع عليها :

1. وصف كامل لوحدات اإلنتاج مبا يف ذلك : اس�م الوحدة، 
اسم املرفق واملوقع، األنشطة واملنتجات اليت يتم تصنيعها.

2. قائمة جلميع التدابري العملية اليت اختذت على مستوى املصنع 
لضمان االمتثال للمعيار.

أثناء عملية التصديق يتّم التحقق من هذه الوثائق من قبل هيكل 
املراقبة والتصديق الذي يقوم بإصدار تقريرا حيتوي على النقائص 
أو نقاط عدم التوافق مع متطلب�ات املعيار إن وجدت. عندئذ 
تقوم  الشركة الساعية للتصديق بالتوقيع على هذا التقرير واختاذ 
التداب�ري التصحيحية الالزمة. مث تعطى الش�هادة بعد تصحيح 
النقائص من قبل الش�ركة ويتأكد هيكل املراقبة والتصديق من 

تطبيق التدابري التصحيحية.

• خ�اص باملعي�ار »OE 100« : إنتاج نس�يج متكون من 
100 % م�ن القطن البيولوجي )باس�تثناء خي�وط اخلياطة 
واإلكسسوارات  الغري متكونة من نسيج(. مع إمكانية استعمال 

مكونات غري قطنية ال تتجاوز 5 %  من حمتويات املنتوج.
• خاص باملعيار »OE Blended«: تصنيع مزيج من األلياف 
حتتوي على ما ال يقل عن 5 % من القطن البيولوجي )باستثناء 

خيوط اخلياطة واإلكسسوارات  الغري متكونة من نسيج(.

• تصنيع القطن بطريقة حتافظ على هويته حى يتّم نسجه.
• تصنيع وإلصاق لصيقة على اخليوط واألقمش�ة والسلع تامة 
الصنع اليت حتتوي على القطن البيولوجي حبيث ميكن التحقق من 
شراء واستخدام قطن بيولوجي مصادق عليه يف كل خطوة من 

عملية التصنيع.
• احلفاظ على السجالت اليت تؤكد أّنه مّت إتباع مجيع اخلطوات 

.»OE« الالزمة للتطابق مع معايري
• وجود هي�كل مراقبة وتصديق مرخص له إلصدار ش�هادة 
مطابقة ملعايري »OE« يراقب كل طرف مش�ارك يف عمليات 

اإلنتاج.
ميكن أن تستخدم معايري »OE« عند استخدام قطن بيولوجي 
يف مرحلة التحويل ويكتب على اللصيقة املنتجات النهائية بأّنها 
»مصنوعة من X % من القطن البيولوجي يف مرحلة التحويل«، 

.»OE« وتتم اإلشارة إىل معيار

كيف يتـم توثيق عمليات بيع وشـراء 
النسيج البيولوجي؟

جيب االحتفاظ بالس�جالت اليت متّكن هيكل املراقبة والتصديق 
من تتبع األلياف البيولوجية يف خمتلف عمليات التصنيع. جيب أن

  ”OE 100“  ماذا عن متطلبـات معايـير
و“OE Blended”؟

:»OE Blended«و »OE 100« نذكر من أهّم شروط معايري
• اس�تخدام القطن الذي مت ش�راؤه من فالحني مصادق على 

منتوجهم وفق منط الفالحة البيولوجية.

تكون السجالت احلالية، كاملة ودقيقة وقابلة للتدقيق ومفهومة 
بس�هولة، وجيب أن حيتفظ بالسجالت ملدة مخس سنوات على 

األقل.
 »Certificats de transaction« جيب استخدام شهادات املعامالت
للتعّرف على البضائع املنقولة من ش�ركة إىل أخرى. علما بأّن 
مرجعية الش�هادات قد تكون مل�عايري »OE«، أو غريها من
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املعلومات اليت يتحقق منها هيكل املراقبة والتصديق :
1. مصدر بذور القطن البيولوجي، 

2. بائع بالة ألياف القطن البيولوجي، 
3. كمية املشتريات اليت حتتوي على ألياف القطن البيولوجي،

4. هوي�ة املنتجات اليت يتم إنتاجه�ا، الكميات واملناولني أو 
املشترين للمنتوج.

كيفية نقل وتعبئة المشتريات المتضمنة 
للقطن البيولوجي

يتّم نقل املشتريات اليت حتتوي على القطن البيولوجي من وحدة 
إىل أخرى، مبا يف ذلك قدومها م�ن جتار اجلملة والتجزئة، يف 
حاويات مناسبة أغلقت بطريقة متنع االختالط مع ألياف أخرى 

أو استبدال حمتوياهتا.
جي�ب على مجيع حاويات املنتجات القطنية البيولوجية أن ترفق 

بلصيقة هبا املعلومات التالية :
1. اسم وعنوان )املدينة والبلد( الشركة، 

 % X 2. اس�م املنتوج، مبا يف ذلك إشارة إىل أنه متكون من
من القطن البيولوجي، 

3. اسم هيكل املراقبة والتصديق،
4. اسم املعيار الذي مّت اعتماده للمصادقة على املنتوج،

5. حتديد عدد للحاوية.
تأكد معاي�ري » OE 100« و»OE Blended« بأّنه جيب 
استخدام شهادات املعامالت للتعّرف على  البضائع املنقولة من 

شركة إىل أخرى. 

التصنيع. كلما تغريت امللكية، تكون هناك حاجة إىل ش�هادة 
املعاملة.

هل يمكن أن يوصف المنتوج النهائي بأّنه 
بيولوجي كما هو الحال مع القطن البيولوجي 

رغم استعمال مكونات غير قطنية؟

ميكن تطبيق معايري »OE« على بعض مكونات املنتوج النهائي، 
واملقصود هنا املنتجات اليت تصنع من مواد خمتلفة. ونذكر على 

سبيل املثال احلالتني التاليتني :
1. يصنع اجلزء العلوي من احلذاء الرياضي من القماش والقطن 
لك�ن نعله الداخلي من »البويل يوريث�ان« ونعله اخلارجي من 

املطاط. 
2. تتكون دوفيت »couette«، من حلاف مصنوع من القطن 
البيولوج�ي 100 % وفق املعيار »OE 100« لكّنه حمش�و 

بالريش العادي.
هل هيـكل المراقبـة والتصديق مطالب 
بوضع اسـم المؤسسـة المنتجة بالمناولة 

على الشهادة؟
إذا رجعن�ا إىل مفهوم املناولة الصناعية يتض�ح لنا أّنها العملية 
اليت تكّلف بواسطتها مؤسسة، مؤسس�ة أخرى، لتنفيذ إنتاج 
معني لصاحل األوىل واليت تسمى يف هذه احلالة باآلمرة، وتسمى 

املؤسسة املنتجة باملناولة. 
ال يذكر هيكل املراقبة والتصديق اس�م املؤسسة املنتجة باملناولة 

على الشهادات.

املعايري اليت من شأهنا أن تتوافق مع متطلبات هذه املعايري.

على سبيل املثال، إذا كانت الشركة »أ« تغزل اخليوط وتبيعها 
إىل الشركة »ب«، جيب على الشركة »ب« أن تضمن حصوهلا 
على ش�هادة املعاملة من الش�ركة »أ«. يف حني، إذا الشركة 
»ت« مصنع ينتج اخليوط مث ينس�جها فهو ال حيتاج ش�هادة 
املعاملة عندما تنقل اخليوط من وحدة الغزل إىل وحدة النس�ج، 
طاملا أّنه يتتبع بشكل صحيح تدفق املنتوجات داخل عملي�ات

ومع ذلك، جيب على الشركات اآلمرة املصادق عليها إبالغ هيكل 
املراقبة والتصديق على مجيع املؤسسات املنتجة باملناولة اليت كلفت 
بإنتاج جزء من املنتوج وفق معايري »OE«. كما جيب أن تتعاقد 
املؤسسة املنتجة باملناولة مع املؤسسة املصادق عليها واملسؤولة عن 
امتثال كافة األط�راف هبذه املعايري، كما جيوز أن ختضع للتفتيش 
يف عمليات املراقبة )وعلى نفقة املؤسسة املصادق عليها(. املؤسسة 
املصادق على منتوجها النهائي هي املسؤولة عن اختاذ التدابري الالزمة  

لضمان سالمة سلسلة تصنيع املنسوجات البيولوجية.
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هل يمكن مناولة عملية الخياطة، وبالتالي 
تعفى المؤسسـة المكلفـة بالخياطة من 

التفتيش؟

ميكن مناول�ة عملية اخلياطة طاملا مصنع اخلياطة ال يأخذ ملكية 
الس�لع والبضائع اليت ميكن تتبعها من خالل وثائق إلزامية، ومع 
ذلك على هيكل املراقبة والتصديق التأكد من س�جالت قص 
قطع النسيج  املتاحة من املؤسسة املصادق عليها، ومن إمكانية 
تتبع  تدفق املنتجات بش�كل كامل هن�اك. كما ميكن هليكل 
املراقبة والتصديق أن يطلب تفتيش�ا إذا كانت هناك حاجة إىل 

التحقق من مجيع املتطلبات بالكامل.

ما هي مدة صالحية شهادة “OE”؟

دورة املراقبة على معايري »OE« هي 12 ش�هرا، إال أّن مدة 
صالحية الش�هادة ميكن أن تصل إىل 16 ش�هرا، والسبب يف 
ذلك هو أّنه يف حالة عدم مطابقة بسيطة، متنح الشركة شهرين 
إلجراء اإلصالحات الالزمة، مّث تتم مراجعتها من هيكل املراقبة 
والتصديق ولتمكني املراقب وصاحب املؤسسة من إجياد موعد 
مناسب، هناك فترة إضافية أخرى بشهرين. لكن يف حال عدم 

املطابقة الرئيسية، يتم تعليق الشهادات أو إبطاهلا.

هل يجب المصادقة علـى جميع التجار 
والمصدرين والمستوردين وفق معاييرOE؟

وفقا ملعايري »OE«، جيب التصديق على النقطة األخرية لإلنتاج 
أو للبيع، علما أّنه يف مجيع احل�االت، جيب أن تكون تفاصيل 
الشراء )الوصف وكميات البضائع( مطابقة لشهادة املعامالت.

سرية، جيب عليه إصدار ش�هادة معاملة اخلاصة به مباشرة إىل 
الزبون »ز«، وهو ما يعين وجوب حصول املصّدر »ب« على 

.»OE« شهادة مطابقة منفصلة ملعيار
2. مصن�ع اخلياطة »م« قام ببيع 000 20 قطعة نس�يج إىل 
املصّدر »ب«، الذي قام ببيع نفس هذه البضاعة إىل املس�تورد 
»ج« ، الذي قام ببيع نفس املنس�وج للزبون النهائي. يف هذه 
احلالة، قد يتم إصدار شهادة املعامالت من قبل كل من املصّدر 
»ب« أو املس�تورد »ج«، ولكن ليس من قبل مصنع اخلياطة 

»م«، ألّن مصنع اخلياطة »م« ال ينتمي آلخر نقطة للبيع.
3. نفس السيناريو 2، ولكن املصّدر »ب« قام ببيع 000 12 
قطعة نسيج للمس�تورد »ج«، و 000 8 للمستورد »س«، 
يف هذه احلالة جيب حصول املصّدر »ب« على ش�هادة مطابقة 

ملعيار »OE« وإصدار شهادة املعاملة خاصة بكل مستورد.
4. مصنع اخلياطة »م« يبيع مباش�رة للم�وزع »ز«،  يتلقى 
املوزع »ز« السلع، مث يقوم بإعادة تعبئتها أو تسميتها. يف هذه 
احلال�ة، جيب حصول املوزع »ز« على ش�هادة مطابقة ملعيار 
»OE« وإصدار ش�هادة املعاملة خاص�ة به، ألّنه قام بتغري يف 

الشحنة األصلية.

هل أّن تجار التجزئة بحاجة إلى المصادقة وفق 
معايير “OE” عند استيراد النسيج البيولوجي؟ 
إذا كان تاجر التجزئة يبيع فقط مباشرة إىل املستهلكني النهائيني، 
وليس ملحالت التجارية األخرى، فهو ليس حباجة إىل املصادقة. 
ومع ذلك، إذا كان هناك تاجر جتزئة يبيع مباش�رة للمستهلك، 
وكذلك لتّج�ار التجزئة اآلخرين، فإّنه حيتاج إىل املصادقة وفق 

معايري »OE« عند استرياد النسيج البيولوجي.

عـماد بن عطيـة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- OE 100 and OE Blended Standards Manual.
- Organic Exchange100 Standard )OE 100(.
- The Organic Exchange Blended Standard )OE Blended(.

كما تبني ذلك األمثلة التالية : 
1. مصنع اخلياطة »م« هو النقطة األخرية لإلنتاج. قام املصّدر 
»ب« بش�راء البضائع من مصنع اخلياطة »م« مث قام ببيعها إىل 
الزبون »ز« ، يف هذه احلالة ميكن إصدار شهادة معاملة إما عن 
مصنع اخلياطة »م« أو املصّدر »ب«. إذا صدرت من قبل مصنع 
اخلياطة »م«، فإّن الزبون النهائي سيعرف أين صنعت البضاعة 
نظ�را ألّن كافة التفاصيل عن مصنع اخلياطة »م« س�تكون يف 
شهادة املعاملة. و إذا املصّدر »ب«  يريد أن تبقي هذه املعلومات 
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هياكل المراقبة والتصديق المرخص لها بتونس

الربيد اإللكتروينالفاكساهلاتفالعناويناهلياكل

شركة
”Ecocert“

Ecocert SA  
 BP 47 - 32600 l’Isle Jourdain - France

00335620766130033562076619office.international@ecocert.com

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 Pisacane, 32   
60019 Senigallia  Ancona – ITALIE

0039071793017900390717910043imcert@imcert.it

Bureau de TUNISIE 
5, Rue  Jeune Foyer APP N°1  

Menzah 1 Tunis 1004
71 230 23271 230 440imctunisie@imcert.it

شركة 
”BCS“

Cimbernstrasse, 21   
D-90402 Nürnberg 

ALLEMAGNE
00499114243900049911492239info@bcs-oeko.com

Bureau de TUNISIE 
21, Avenue Taieb Mhiri 7100 Le Kef

98 237 41278 202 622beji_sadreddine@yahoo.fr

شركة 
”Lacon“

LACON GmbH
PB 1909 Offenburg D-77609

ALLEMAGNE
0049 781919373000497819193750lacon@lacon-institut.com

Bureau de TUNISIE

 Avenue El Maghreb El Arabi- BP 55-

Hezoua 2223 Tozeur- Tunisie

76 403 103

26 104 602
76 440 047office.tunisie@lacon-institut.org

شركة 
”ICEA“

ICEA - Via Nazario Sauro 2, 

40121 Bologna - C.F.E Partita IVA 

02107241206

00390512729860039051232011icea@icea.info

 شركة
”SUOLO E 

SALUTE“

Technical and Foreign Affairs Office 
Via Galliera, 93

40121 Bologna, Italie 

0039 051675126500390516751266direzione@suoloesalute.it

Bureau de TUNISIE 
Rue des entrepreneurs

Imm. Delta Center Charguia 2 Tunis

71 941 588
25 544 00171 941 990direction@suoloesalute.tn

INNORPI

Bureau de TUNISIE

Institut National de la Normalisation et 
de la Propriété Industrielle

Rue 8451 n°8 par la rue Alain Savary, 
BP 57, Cité El Khadra – 1003 Tunis

71 806 75871 807 071 innorpi@planet.tn
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الفالحة البيولوجية في تونس
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معطيات حول الفالحة البيولوجية
 في تونس

بلغت مس�احة الفالح�ة البيولوجية يف تونس يف أواخر س�نة 
2010 حوايل 403 ألف هك منها 175 ألف هكتار زراعات 
بيولوجية )43,5 %( و228 ألف هكتار غابات )56,5 %(. 
كم�ا بلغ عدد املتدخلني 669 2 )منتج، حمول ومصدر( منهم 

487 2 منتج و182 حمول ومصدر.

المساحة الجملية للفالحة البيولوجية في تونس
)سنة 2010(

فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

املساحة )هكتار(الزراعات
384,000 119الزياتني
024,520 1النخيل

221,569اخلضروات
483,600 1الزراعات الكربى
857,210 5األشجار املثمرة

713,510اهلندي
851,871الزراعات الطبية والعطرية

867,400 15األراضي البيضاء
662,450 29املراعي

066,130 175مساحة الفالحة البيولوجية
089,300 228الغابات

089,300 228مساحة النباتات الربية البيولوجية
155,430 403املجموع العام

يبّين اجلدول أّن مساحة الزياتني حتتل املرتبة األوىل بنسبة 68 % 
من املس�احة اجلملية للزراعات البيولوجية ومعظمها موجودة 
بوالية صفاقس واألش�جار املثمرة بنس�بة 3,3 % ومازالت 
مساحة اخلضروات ضئيلة ال تتجاوز نسبة 0,15 %. أّما فيما 
خيص الغابات البيولوجية حتتل والية جندوبة الصدارة من حيث 

املساحة بنسبة 72 %.
وقد تطور اإلنتاج النبايت البيولوجي سنة 2010 إىل مايزيد عن 322 
ألف طن بإحتساب زيتون زيت ومايقارب عن 265 ألف طن 

كما وق�ع تصدير كميات من زيت الزيت�ون والتمور وبعض 
النباتات الطبية والعطرية منها الزيوت الروحية لإلكليل واألوراق 
املجففة لإلكلي�ل واخلروب واجلوجوبا والرحيان ومس�حوق 
اهلندي وكميات ضئيلة من اخلض�ر والغالل تقدر حبوايل 14 
ألف طن خالل املوس�م الفالحي 2009-2010 بقيمة 66 

مليون دينارا. 

أّم�ا فيما خيص جمال االس�تثمارات يف الفالحة البيولوجية فقد 
صادقت اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية إلسناد اإلمتيازات إىل 
موىف س�نة 2010 على 61 مشروع يف جمال اإلنتاج الفالحي 
والتحويل األويل وفق النمط البيولوجي بقيمة استثمار 90,793 
مليون دينار منها 14,252 مليون دينار منح خصوصية لإلنتاج 
وفق الطريقة البيولوجية وبالتايل يكون معدل اإلستثمار السنوي 
يف حدود 9 مليون دينار منها 1,4 مليون دينار منح خصوصية 

بيولوجية.

بإحتساب زيت زيتون. أّم�ا بالنسبة لإلنتاج احليواين البيولوجي 
فقد بلغ عدد رؤوس األغنام واملاعز641 2 وعدد خاليا النحل 
حوايل 521 مع إنتاج قّدر حبوايل 5 أطنان من العسل البيولوجي.

املصدر: اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية )نوفمرب 2011(



الفالحة البيولوجية في تونس

تجربة سوق المنتجات البيولوجية التونسية

لقد مّت تركيز سوق املنتجات البيولوجية بقصر املعارض بسكرة 
م�ن طرف اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية إبتداءا من ش�هر 
جوان من س�نة 2011. وهتدف هذه التجربة اليت ستمتد إىل 

غاية شهر ديسمرب 2011 إىل :
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◆ خلق فرص للمنتجني يف الفالحة البيولوجية للتعريف مبنتجاهتم 
لدى املستهلك،

◆ خلق فرص للمنتج�ني يف الفالحة البيولوجي�ة للتعاقد مع 
املحولني واملسوقني بالداخل واخلارج يف هذا املجال،

◆ املسامهة يف تنشيط السوق املحلية للمنتجات البيولوجية وخلق 
مسالك توزيع هلا،

◆ بعث فضاء للشراء والبيع املباشر من املنتج إىل املستهلك.

وقد مّت خالل هذه التجربة عرض كميات من املنتجات البيولوجية 
م�ن طرف املنتجني من خمتلف اجلهات كالثوم والنباتات الطبية 
والعطرية وزي�ت الزيتون وبعض اخلضر )س�الطة، طماطم، 
بطاطا، فلفل، فقوس...( وغ�الل )دالع، رمان، قارص...(. 
إىل جانب ذلك جند كميات من احلبوب )قمح، ش�عري( ومن 
املنتجات املصنعة للعجني الغذائي واملصربات الغذائية والعس�ل 

البيولوجي.

وفيما يلي نقدم املكاسب والصعوبات واإلقتراحات املتعّلقة هبذه 
التجربة.

المكاسب

◆ التعرف على املستهلك التونسي وميوالته،

◆ ربط عالقات مهنية بني املستهلك واملنتج،

◆ املسامهة يف إرساء عالقة بني املنتجني واملستهلكني من شأهنا 
أن تؤدي إىل تكوين مجعية تنهض بالقطاع.

◆ التعريف باملنتجات البيولوجية لدى املستهلك،

الصعوبات 

◆ حمدودية املوارد املادية لتغطية التكاليف النامجة عن احلمالت 
اإلشهارية،

◆ عدم وجود دراسة تقنية إقتصادية يف ميدان الفالحة البيولوجية،

◆ حمدودية أو عدم توفر وس�ائل النق�ل على الصعيد اجلهوي 
للمسامهة يف نقل املنتجات البيولوجية من قبل صغار الفالحني. 

اإلقتراحات

◆ مس�امهة العارضني يف العملية اإلش�هارية هلذه التجربة وقد 
بادروا بتمويل بعض معلقات إشهارية،

◆ التعريف بالتظاهرة من خالل تنظيم زيارات لتالميذ املدارس 
للسوق البيولوجي إضافة إىل تعليق وتوزيع مطويات هبا،

◆  إمكانية مسامهة املعهد الوطين للعلوم الفالحية يف متويل ودعم 
العمليات اإلشهارية هلذه السوق )املطويات واملعلقات(،

◆ على املش�رفني على قطاع الفالحة البيولوجية باجلهات أن 
يعمل�وا على جتمي�ع املنتجات البيولوجي�ة وتكليف ممثل عن 

املنتجني لبيعها،
◆ توفري وسائل النقل من قبل املندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية 

قدر اإلمكان،
◆ املبادرة بتكوين مجعية تضم املنتجني واملس�تهلكني ملزيد دفع 

القطاع،
◆ دراس�ة إمكانية بعث نقطة بيع املنتجات البيولوجية بسوق 

اجلملة.

المرجع

حمضر جلس�ة عمل حول التقييم النصف املرحلي لتجربة سوق 
املنتجات البيولوجية.

اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية
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الفالحة البيولوجية في أوغندا
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تعترب أوغندا البلد األول يف إفريقيا من حيث مس�احة الفالحة 
البيولوجية، إذ بلغت املساحة املصادقة عليها سنة 2009، حوايل 
385 أل�ف هكتار منها 227 ألف هكتار خمّصصة للزراعات 
البيولوجية و158 ألف هكتار من الغابات البيولوجية. وقد بلغ 
ع�دد املتدخلني 893 187 متدخ�ل أي مبعدل 1,3 هكتار 

لكل متدخل.

جدول رقم 1: التطور السنوي لمساحة الزراعات 
البيولوجية وعدد المتدخلين في أوغندا

أّما بالنسبة للبالد التونسية اليت حتتل املرتبة الثانية إفريقيا واألوىل 
عربيا من حيث مساحة الفالحة البيولوجية، فقد بلغت مساحتها 
خالل س�نة 2009 حوايل 336 ألف هكتار منها 167 ألف 
هكتار زراعات بيولوجية و169 ألف هكتار غابات. وقد بلغ 
ع�دد املتدخلني حوايل 911 1 أي مبعدل 87,5 هكتار لكل 

متدخل.

تطور الفالحة البيولوجية في أوغندا

يبّين اجلدول رقم 1 أّن أوغندا شهدت خالل السنوات األخرية 
تطورا يف مساحة الزراعات البيولوجية وكذلك عدد املتدخلني. 
فقد تراوحت مس�احة الزراع�ات البيولوجية من 122 ألف 
هكتار س�نة 2001 إىل 227 ألف هكتار سنة 2009. مع 
العلم أّن الفالحة البيولوجية سّجلت خالل سنة 2007 قّمتها

 مساحة الزراعاتالسنة
عدد املتدخلنيالبيولوجية )هكتار(

2001122 00028 200
2002122 00033 900
2003122 00033 900
2004122 00033 900
2005182 00040 000
200688 43986 952
2007296 203206 803
2008212 304180 746
2009226 954187 893

من حيث مس�احة الزراعات البيولوجية اليت بلغت 296 ألف 
هكتار وعدد املنتجني 206 ألف متدخل.

كم�ا نالحظ من خالل اجلدول رقم 1 أّن يف س�نة 2008، 
سجلت مساحة الفالحة البيولوجية من حيث الزراعات وعدد 
املتدخلني تقلص�ا وذلك إثر اإلجراء املّتخذ من طرف احلكومة 
األوغندية الذي يهدف إىل التقليص يف عدد املشاريع البيولوجية 
ممّا اجنر عنه رجوع معظم الش�ركات املنتجة للقطن البيولوجي 

إىل منط الفالحة العادية.

سوق المنتجات البيولوجية

م�ن أهّم املنتج�ات البيولوجية املنتجة يف أوغن�دا جند القهوة 
وال�كاكاو والغالل الطازجة واجلافة واملربدة من أناناس، تفاح، 
موز، مانغا، باباي وكذلك الزجنبيل واجللجالن والقطن. وتصّدر 

معظم هذه املنتجات إىل بلدان اإلحتاد األورويب.
وقد سجلت صادرات املنتجات البيولوجية بأوغندا تطورا هاما 
بالرغم من التراجع اإلقتصادي العاملي، إذ بلغت كمية املنتجات 
البيولوجي�ة املصدرة 115,6 ألف ط�ن بقيمة 36,9 مليون 
دوالر )بلغت كمية صادرات املنتجات البيولوجية بتونس 12 
ألف طن بقيمة 55 مليون دينار تونس�ي أي حوايل 38 مليون 

دوالر(.

غري أّنه هنالك تراجع يف الكميات املصدرة والراجعة باألس�اس 
للقطن البيولوجي، إذ قدرت الكميات املصدرة للقطن البيولوجي 
سنة 2008 حوايل 955 2 ألف طن وبلغت هذه الكمية سنة 

2009 حوايل 689,5 1 ألف طن.
أّما فيما خيص قيمة املنتجات املصدرة البيولوجية فقد ش�هدت 
تطورا خالل الفترة املمتدة من س�نة 2002 إىل سنة 2009 

حسب ما يبينه اجلدول رقم 2.

إىل جانب ذلك، فقد بلغ عدد الش�ركات املصدرة للمنتجات 
البيولوجية بأوغندا س�نة 2009 حوايل 42 مع العلم وأّن هذا 
العدد بلغ 44 خالل سنة 2008. مع اإلشارة أّن 24 % من 

هذه الشركات تتبادل باألساس الغالل الطازجة واملجففة.
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 فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

إّن التراجع يف عدد الش�ركات املصدرة ه�و راجع الرتفاع 
الكلفة املتعلقة بالتعبئة والتغليف وإرتفاع تكاليف الشحن اجلوي 

وكذلك تكلفة إصدار شهادات املراقبة والتصديق.

جدول رقم 2: التطور السنوي للقيمة الجملية 
لصادرات المنتجات البيولوجية

السنة
قيمة الصادرات

 )مليون دوالر أمريكي(
20024,6
20037,7
200410,3
200510,0
200615,0
200722,8

200830,1
200936,9

السوق الداخلية للمنتجات البيولوجية

إىل جانب الس�وق اخلارجية فإّن املنتجات البيولوجية هلا مكانة 
بالس�وق الداخلية يف أوغندا عرب املغ�ازات الكربى واملطاعم 

واملدارس الدولية وكذلك األسواق املفتوحة.
كما يقع بيع املنتجات البيولوجية داخل أوغندا عرب توفري سالت 
للمستهلك اليت تتكون من اجللجالن والتوابل والشاي والغالل 
املركزة. ويقع التزود هبذه الس�الت عن طريق اهلاتف أو الربيد 

اإللكتروين من املتاجر املتخصصة.

هذه املنتجات ه�ي متأتية يف معظم األحيان من صغار املنتجني 
البيولوجيني وتش�مل كل من القهوة والعسل والغالل واخلضر 
الطازجة. يتم بيع املنتجات يف السوق املحلية إثر املصادقة عليها 
من طرف مكتب مراقبة وتصديق حملي “Ugocert” وحتمل 

.”Kilimohai“ يف الغالب عالمة

ويف بعض األحيان، تأيت ش�احنات من كينيا وجنوب السودان 
لتتزود مباش�رة من املنتجني البيولوجيني باملنتجات البيولوجية 

وبأسعار أفضل.

كم�ا يوجد إىل جانب املكتب املحل�ي للمراقبة والتصديق يف 
الفالح�ة البيولوجية املذكور أعاله ممثلون ع�ن هياكل عاملية 
 BCS, IMO, Ceres, للمراقب�ة والتصديق ن�ذكر منه�ا

.Soil Association و Ecocert

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

بالرغم من أّن قط�اع الفالحة البيولوجية يواجه حتديات، فمن 
املتوقع أّنه سينمو ويعطي املزيد من الفرص التجارية للمنتجات 
البيولوجية، وقّوة دافعة رئيسية للشركات املتخّصصة يف التجارة 

الدولية. 
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المؤتمر العالمي السابع عشر للفالحة البيولوجية

إلتأم املؤمتر العاملي السابع عشر للفالحة البيولوجية مبدينة »مننيقو« 
بوالية »جينقجي بالدنق« جبمهوري�ة كوريا اجلنوبية بالتعاون 
 )IFOAM(  م�ع اإلحتاد الدويل حلركات الزراع�ة العضوية
.)ISOFAR( واملنظمة العاملية للبحوث يف الفالحة البيولوجية

المحاضرات 

وقد حضر ه�ذا املؤمتر ما يزيد عن ألفني مش�ارك )باحثون، 
فالحون، حّمول�ون، مرّوج�ون، ممثلون عن هي�اكل املراقبة 
والتصدي�ق...( ميثلون 76 بلد من خمتل�ف البلدان والقارات 
فضال عن العديد من املنظمات احلكومية والغري احلكومية الوطنية 

والعاملية ذات الصلة بالتغذية والفالحة والصحة والبيئة.

لقد وقع تقدمي ما يزيد عن 400 حماضرة حول املحاور التالية :
- احلركات واملنظومات البيولوجية، املنظومات الزراعية والبيئية.
- املعامالت الزراعية احلس�نة، احلبوب ) القمح واألرز...(، 
األش�جار املثمرة، اخلضروات، محاية الزراعات من األمراض 

واحلشرات واألعشاب الطفيلية والتسميد وخصوبة التربة.
- ج�ودة التغذية البيولوجية، مس�تهلك املنتجات البيولوجية، 

اقتصاد الزراعات والترويج والتسويق.
- القوانني والتشريع واملراقبة والتصديق. 

- طرق البحوث واستغالل نتائجها. 

الندوات و ورشات العمل 
لقد وقع تنظيم العديد من الندوات وورشات العمل يف املحاور 

التالية : 
- الفالحة البيولوجية والعدالة االجتماعية، 

- السياسات احلكومية للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية،
- الشبكة املضادة الستعمال الكائنات املحّورة جينيا،

- الفالحة البيولوجية وجودة املياه،

- تربية األحياء املائية،
- اإلحصائيات يف الفالحة البيولوجية، 

- مواد التجميل والنسيج،
- البذور واملشاتل، 

ولقد ختلل هذه املحاضرات والندوات وورش�ات العمل نقاش 
ثّري وتبادل اآلراء واخلربات والتجارب واملعلومات بني خمتلف 

املتدخلني.

زيارات ميدانية
لقد وقع تنظيم العديد من الزيارات امليدانية يف خمتلف املجاالت 
هبدف اإلطالع على قطاع الفالحة البيولوجية يف كوريا وذلك 
على مس�توى اإلنتاج والتحويل والتروي�ج والتنظيم والتعاون 

والتنسيق بني كافة املتدخلني.

لقد أّكد املؤمتر العاملي السابع عشر للفالحة البيولوجية على أمهّية 
الفالحة البيولوجية يف السياس�ات الفالحية املستقبلية ودورها 
الفّعال يف االقتص�اد األخضر الذي يس�اهم يف توفري التغذية 
واملحافظة على املواد الطبيعية من ناحية واحترام مبادئ الفالحة 

البيولوجية املتعلقة بالصحة والبيئة والعدالة واحلذر واملسؤولية.

حممد بن خضر
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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معطيات عن بعض المنتجات الحيوانية البيولوجية 
في االتحاد األوروبي

جتاوزت كمية احلليب البيولوجي املجّمعة  يف االحتاد األورويب 
2.7 ملي�ون طن  س�نة 2009. وقد وقع جتميع 70 % من 
هذه الكمية بكل من أملانيا والدمنارك واململكة املتحدة والنمسا. 
ويبني الرسم البياين توزيع الكميات السنوية للحليب املجّمع يف 

بعض بلدان االحتاد األورويب.

الحليب البيولوجي 

وجتدر اإلش�ارة إىل أّن املبيعات املباشرة للحليب قد قدرت 
مبا يق�ارب 40 مليون لتر يف أملاني�ا و 80 مليون لتر يف 

النمسا.
أّما بالنسبة ملشتقات احلليب، فهي متثل جزء هام من مشتريات 
املنتج�ات البيولوجية كما هو الش�أن يف الدمنارك )66 %( 
والسويد )أكثر من 33 %( وال�مملكة املتحدة )30.5 %( 

تطور الكميات المجّمعة للحليب البيولوجي في بعض بلدان االتحاد األوروبي 
)الوحدة: طن (

الدواجن البيولوجية 

حتتل فرنسا وأملانيا املرتبة األوىل من حيث إنتاج بيض االستهالك 
على النمط البيولوجي. وجتدر اإلشارة أّن إنتاج البيض املصادق 
عليه بيولوجيا جتاوز نسبة 4 % من اإلنتاج الوطين للبيض. وقد 
ش�هدت مبيعات هذا املنتوج، منذ عديد السنوات، تطورا يف 
أوروبا خصوصا يف فرنسا وأملانيا وهولندا. مع العلم وأّن الطلب 

يف أملانيا قد فاق اإلنتاج سنة 2009.

حتتل فرنس�ا الصدارة على الصعي�د األورويب يف قطاع تربية 
دجاج اللحم البيولوجي إذ جتاوز العدد 7 مليون سنة 2010. 

وشهدت املبيعات منوا يف أوروبا.

واجلمهورية التشيكية )20 %( وفرنسا )15 %(.
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المرجع

 سنية احللواين
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- Agence BIO, 2011. L’agriculture biologique 
dans l’Union européenne.

وشهدت املبيعات بالنسبة لس�مك السلمون البيولوجي تزايدا 
يف أوروبا س�نة 2009 خصوصا  يف فرنس�ا وأملانيا واململكة 
املتحدة. وعرف سوق الس�مك الطازج سنة 2010 اخنفاضا 

ب� 16 % يف اململكة املتحدة.

بلغ عدد مشاريع تربية األحياء املائية املصادق عليها بيولوجيا، سنة 
2008، يف أوروبا 123 مش�روع من مجلة 225 مش�روع مّت 
تركيزها يف 26 بلد يف العامل. ويقّدر اإلنتاج ب� 000 25 طن وهو 
ما ميثل أكثر من نصف اإلنتاج العاملي لسنة 2008. وتعد اململكة 
املتحدة وايرلندا واملجر واليونان وفرنسا أكرب منتجي األحياء املائية يف 
االحتاد األورويب. وجتدر اإلشارة إىل أّن منتجات تربية األحياء املائية 

البيولوجية قد بلغت 9900 طن سنة 2008 يف اململكة املتحدة.
ويعترب مسك السلمون البيولوجي )Saumon( املنتوج الرئيسي 
يف االحتاد األورويب ويوجد أساس�ا يف ايرلندا واسكتلندا. وقد 
بل�غ إنتاج�ه 8500 طن يف ايرلندا ومّث�ل 4 % من اإلنتاج 

اجلملي لسمك السلمون يف بريطانيا سنة 2009.

كم�ا بلغ اإلنتاج البيولوجي هلذا الس�مك يف بريطانيا  س�نة 
2010 حوايل 3850 طن أي بزيادة 20 % مقارنة بس�نة 

2009 ويتوقع اخلرباء اخنفاضا يف االنتاج سنة 2011.
وينت�ج االحت�اد األورويب أنواع أخرى من األمس�اك على النمط 
البيولوجي على غرار مسك السلمون املرقط )La truite(، الكارب 
)La carpe(، القاروص، البلطي، الوراطة، االسترجون  وبلح البحر.

يتم إنتاج مسك الس�لمون املرقط  يف اململكة املتحدة ، فرنس�ا 
)1000 طن سنة 2009( ، الدمنارك )300 طن سنة  2010 
ويتوقع اخل�رباء بلوغ 500 طن من اإلنت�اج وذلك إىل غاية 

2012(  وأملانيا )250 طن سنة 2009(.
وتراوح إنت�اج القاروص  الوراط�ة البيولوجية يف اليونان بني 
800 و 1000 طن س�نة 2008 وهو ما ميثل أقل من 1 % 

من إنتاج تربية األحياء املائية هبذا البلد.

وق�د بدأ هذا النمط من اإلنت�اج يتعاطى يف بعض البلدان مثل 
ايطاليا حيث مّت فيها إنتاج مسك الس�لمون املرقط  والقاروص 

البيولوجي سنة 2010 وبلغاريا.  

تربية األحياء المائية البيولوجية 

باإلضافة إىل ذلك تتواج�د غالل البحر البيولوجية واملتأتية من 
بلدان العامل الثالث على مستوى السوق األوروبية.



متفرقات 

أخبار

- بلغت قيمة املنتجات البيولوجية املشتراة من طرف املستهلكني 
يف العامل خالل سنة 2010 حوايل 59 مليار دوالر أمريكي.
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العالم

- تطورت مساحة الفالحة البيولوجية يف القارة األوروبية سنة 
2010 لتصل إىل حوايل 10 مليون هكتار. ومتثل هذه املساحة 
2 % من املساحة اجلملية الفالحية. وبلغت املساحة يف اإلحتاد 
األورويب حوايل 9 مليون هكتار أي بنس�بة 5 % من املساحة 
اجلملية الفالحية. وقد تطورت املس�احة بنصف مليون هكتار 
مقارنة بسنة 2009. وحتتل إسبانيا الصدارة مبساحة تقدر ب� 
1.5 مليون هكتار تليها إيطالي�ا )1.1 مليون هكتار( وأملانيا 
)0.99 مليون هكتار( وفرنس�ا )0.85 مليون هكتار(. مع 
العلم أّن أكرب زيادة يف املساحة سجلت بفرنسا ب� 000 170 

هكتار وإسبانيا ب� 000 125 هكتار.

أوروبا

الغذائي�ة الفرنس�ية. ويرجع هذا التط�ور إىل تنوع املنتجات 
املعروض�ة يف مغازات كربى خمتلفة مؤسس�ة حديثا للغرض. 
كما يرجع تقدم الس�وق إىل الشبكة اإلقليمية البيولوجية، جتار 
 »Biomonde« و »Biocoop« التفصيل والشبكات الوطنية
إىل جانب تضاعف اس�تخدام األغذية البيولوجية بثالث مرات 
يف املطاعم املدرس�ية من س�نة 2008 إىل سنة 2010. وقد 
تط�ورت عدد الضيعات البيولوجية إىل 604 20 بزيادة تقدر 
ب� 55 % خالل نفس الفترة ومتثل املساحات البيولوجية 3 % 

من املساحة الفالحية.

فرنسا

- بلغت قيمة املبيعات اجلملية للمنتجات البيولوجية بأملانيا 5,9 
مليار أورو س�نة 2010. وجتدر اإلشارة أّن مساحة الفالحة 
البيولوجي�ة تطورت خالل نفس الفترة حب�وايل 5 % مقارنة 
بالسنة املاضية إذ بلغت مس�احة الفالحة البيولوجية يف أواخر 
س�نة 2010 حوايل 702 990 هكت�ار و ميكن أن تبلغ يف 
أواخر س�نة 2011 حوايل مليون هكتار. مع العلم وأّن عدد 
املغازات الكربى اليت تبيع املنتجات البيولوجية بأملانيا تعد قرابة 

18 مغازة.

ألمانيا

- حتتل فرنس�ا املرتبة الثانية عل�ى الصعيد األورويب من حيث 
مبيعات املنتجات البيولوجية إذ قدرت قيمة هذه املبيعات س�نة 
2010 حوايل 3.4 ملي�ار أورو ومتثل 2 % من سوق املواد

- شرعت املطاعم اجلامعية يف اس�تعمال املنتجات البيولوجية 
يف الثمانينات. وقد بلغ عدد املطاع�م اجلامعية املصادق عليها 
بيولوجيا يف أملانيا 20 مطعما خالل سنة »2009-2008«. 
يتّم يومي�ا اقتراح الوجبات البيولوجية من طرف بعض املطاعم 
اجلامعية والوجبات ذات بعض املكون�ات البيولوجية من قبل 
مطاع�م أخرى. كما يق�ع تنظيم التظاهرات مثل األس�بوع 
البيولوج�ي من قب�ل البعض اآلخر. وقد انتش�رت مثل هذه 

املبادرات يف املدارس واملعاهد والكليات واملستشفيات.

بلجيكا

- تطورت س�وق املنتجات البيولوجي�ة يف بلجيكا ب� 421 
مليون أورو أي بزيادة تقدر ب� 20 % خالل س�نة 2010. 
وقد بينت عّدة دراسات حول السوق أّن املستهلك ينفق سنويا 
حوايل 38 أورو على املنتجات الغذائية البيولوجية ويرجع ذلك



متفرقات 

 إىل تزايد عدد املستهلكني الذين ينفقون أكثر يف كّل تسوق لكن 
يف عّدة دول أخرى 78 % م�ن مبيعات املنتجات البيولوجية 

تنسب إىل نسبة صغرية من املستهلكني األوفياء.

- بلغ مع�دل الوجبات اليت حتتوي عل�ى مكونات بيولوجية 
يف املطاعم املدرس�ية بإيطالي�ا 243 983 وجبة خالل اليوم 
الدراسي سنة 2008. وقد مّت تسجيل خالل نفس السنة ارتفاعا 
يف عدد هذه املطاعم ب� 16 % مقارنة بسنة 2007. مع العلم 
أّنه تطور اس�تعمال املنتجات البيولوجية يف املطاعم املدرسية يف 
إميليا-رومانيا ولومبارديا وتوس�كانا مقارنة مبناطق أخرى يف 

ايطاليا ووقع إدراجها نسبيا يف املستشفيات.

إيطاليا

- تزايد اس�تعمال املنتجات البيولوجية يف املطاعم اجلماعية يف 
النمسا بفضل التش�جيعات احلكومية. ويف فيينا، ال تقل نسبة 
املنتجات البيولوجية املس�تعملة يف املستشفيات العمومية عن 
30 % و تقدر بنسبة 50 % يف رياض األطفال و 25 % يف 
امل�دارس و20 %  يف مآوي العجز علما أّنه يقع تقدمي احلليب 

البيولوجي ومشتقاته يف مجيع هذه احلاالت. 

النمسا

- تزايد اس�تعمال املنتجات البيولوجية يف املطاعم اجلماعية يف 
اس�بانيا خصوصا يف األندلس ويندرج ذلك يف إطار املخطط 
األندلسي الثاين اخلاص بالفالحة البيولوجية )2013-2007( 
والرامي إىل تنمية اس�تهالك املنتجات البيولوجية. هذا وقد مّت 
بعث مركز خ�زن وتوزيع لتزويد املدارس التمهيدية واالبتدائية 
ومآوي العجز واملستشفيات األندلس�ية باملنتجات املتأتية من 

الفالحة البيولوجية.

إسبانيا

- تعد الدول االسكندينافية ودول البلطيق 32 مليون ساكن أي 
ما يعادل 6.4 % من عدد س�كان اإلحتاد األورويب. وقدرت 
نسبة مبيعات مستحضرات التجميل يف مش�ال أوروبا خالل

الدول االسكندينافية

س�نة 2009 ب� 6.5 %. ووفقا لإلحصائيات الصادرة عن 
الرابطة األوروبية ملس�تحضرات التجميل فإّن مبيعات منتجات 
التجميل سنة 2007 جتاوزت بوضوح معدل اإلحتاد األورويب 
يف الس�ويد والدمنارك وفنلندا وأقل بكثري من املتوس�ط على 
املستوى األورويب يف دول البلطيق أس�توانيا والتفيا وليتوانيا. 
وجتدر اإلشارة أّن هذه األسواق اجلديدة جنحت بقوة يف اللحاق 
بالركب خالل الس�نوات املاضية فقد جتاوزت مبيعات ليتوانيا 
ال�يت بلغت 37 مليون أورو مبيعات فنلندا )27 مليون أورو(. 
وبلغت مبيعات مستحضرات التجميل ل� 2.2 مليون ساكن 

بالتفيا 21 مليون أورو سنة 2010.

- تطورت قيمة مبيعات منتجات القطاع البيولوجي يف السويد 
من 793 إىل 897 مليون أورو أي بنسبة 13 % سنة 2010. 
وقد قدرت حصة الس�وق البيولوجية من املواد الغذائية اجلملية 

حوايل 3.1 %.

ومّت تسجيل نسبة منو قدرت ب� 35 % بالنسبة لقطاع التموين 
الصناعي و13 % بالنسبة للفنادق واملطاعم. أّما يف جمال البيع 
بالتفصيل وخاصة املحالت املرخصة »Systembolaget« مع 
جمموعة من املش�روبات الكحولية فقد توسعت بسرعة وذلك 
بارتفاع يف عدد م�ن املواد البيولوجية م�ن 120 إىل 199 

واملبيعات بنسبة 41 %.

قدرت حصة فنلندا من الس�وق البيولوجية بنسبة 2 % وقيمة 
املبيعات ب� 80 مليون أورو. ومن املتوقع أن تصل هذه القيمة 

إىل 110 مليون أورو سنة 2011.
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تعترب الس�وق البيولوجي�ة الدمناركية هي الرائ�دة يف البلدان 
االس�كندينافية حيث تقدر حصتها ب� 7 % من املواد الغذائية 
الوطني�ة ومتثل بذلك ثالثة أضعاف الس�وق الفنلندية وضعفي 
الس�وق السويدية. وقد س�جلت قيمة مبيعات جتارة التفصيل 
البيولوجي�ة 684 مليون أورو س�نة 2010 يضاف إىل ذلك 
174 مليون أورو مبيعات جتارة املطاعم عرب مغازات املزارعني 
وحمط�ات تعبئة الوق�ود. ويتوقع اخلرباء منو قط�اع الفالحة 

البيولوجية من 6 % إىل 10 % سنة 2011.

- تطمح الس�ويد إىل استعمال املنتجات البيولوجية يف املطاعم 
اجلماعية .بنس�بة ال تقل عن 25 % من جممل املنتجات. وقد 
بلغ املعدل 10 % س�نة 2008 أي ضعف ما مّت تسجيله سنة 
2006. وقد توقع اخلرباء تطورا أكرب يف اس�تعمال املنتجات 
البيولوجية غري أّن نقص احللي�ب البيولوجي يف بعض الفترات 

حال دون ذلك.

السويد

- ال ي�زال اس�تعمال املنتجات البيولوجي�ة يف املطاعم يف 
الدمنارك متواضعا )3 %( ويكمن هدف الوكالة الدمناركية 
للتغذي�ة يف بلوغ نس�بة 30 %. كما تطمح املدن الس�بع 
الكربى )Villes Vertes( هبذا البلد الوصول إىل نسبة 75 % من 
ذل�ك 90 % يف كوبنهاغن وذلك إىل غاية 2015. مع العلم 
وأّن 50 % من مش�تريات املنتج�ات يف هذه العاصمة حتمل 

العالمة البيولوجية خالل سنة 2007.

الدنمارك

- بلغت مبيعات املنتج�ات البيولوجية بربيطانيا 2 مليار أورو 
سنة 2010، مس�جلة بذلك إخنفاضا بنسبة 5.9 % مقارنة 
بسنة 2009. ويرجع هذا االخنفاض إىل وجود جمموعات قليلة 
من املنتجات البيولوجية على الرفوف يف املغازات الكربى وإىل 

األوضاع االقتصادية. 

بريطانيا

وجتدر اإلش�ارة أّن مجعية التربة الربيطانية تشري إىل عالمات منو 
إجيابي�ة من خالل ارتفاع مبيعات حلوم البقر البيولوجية وأغذية 

األطفال واملنسوجات يف سنة 2011.

- بينت دراسة حول أهّم االختالفات الرئيسية والتشابه لسوق 
املواد الغذائية البيولوجية بكل من بريطانيا والدمنارك أّن إستهالك 
املنتجات البيولوجية هبذه البلدان تعتمد باألس�اس على الصحة 
واجلودة اليت تكتس�يها املنتجات البيولوجية مقارنة باملنتجات 
العادية من ناحية، وعلى دورها يف محاية البيئة وحتسني ظروف 
عي�ش احليوانات من ناحية أخرى. وجتدر اإلش�ارة أّن معظم 
املنتجات البيولوجية املستهلكة بربيطانيا والدمنارك هي منتجات 
حمولة ومستوردة من بلدان أخرى. كما تطرقت الدراسة حول 
معرفة خصائص املستهلك البيولوجي مبا يف ذلك السن واجلنس 

والتعليم واملهنة والدخل ألفراد األسرة.

بريطانيا والدنمارك

أّدت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
* إّن املستهلك الدمناركي ذو الدخل املتوسط له نصيب أوفر يف 

إستهالك املنتجات البيولوجية مقارنة بنظريه الربيطاين.
* خيصص املستهلك الربيطاين ميزانية أوفر إلستهالك الياغورت 
واحلليب البيولوجي بينما خيصص املس�تهلك الدمناركي ميزانية 

أوفر إلقتناء احلليب والبيض البيولوجي.
* أهّم جمموعات املنتجات البيولوجية املستهلكة يف بريطانيا هي 
اخلض�روات والغالل اليت متثل ما يق�ارب ثلث جمموع املبيعات 
البيولوجية اجلملية. أّما يف الدمنارك فمن أهّم املجموعات البيولوجية 
املستهلكة هي احلليب واحلبوب، وتشكل هذه املجموعة ما يقارب 

نصف جمموع اإلستهالك اجلملي للمنتجات البيولوجية.
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* تباع معظم األغذية البيولوجي�ة بكل من بريطانيا والدمنارك 
جبميع مسالك التوزيع. 

* يرتكز بيع املنتجات البيولوجية بربيطانيا أساس�ا على ثالث 
فضاءات جتارية )Tesco, Sainbury et Waitrose( واليت 
متثل 70 %  من جمموع املبيع�ات البيولوجية أّما يف الدمنارك 
البيولوجية أساس�ا بفضاءين جتارين  املنتج�ات  فيقع بي�ع 
  )Coop Denmark et Dansk Super marked(ومه�ا
وتبلغ نس�بة املبيعات البيولوجية ح�وايل 64 % من جمموع  

املبيعات البيولوجية اجلملية.

- يطب�ق أكثر من 11 % من الفالحني يف سويس�را مقاييس 
الفالحة البيولوجية. وتنتمي 521 5 ضيعة س�نة 2010 إىل 
مجعية »بيو س�ويس« )Bio Suisse( و392 ضيعة مزروعة 
حسب املقاييس الرمسية البيولوجية. وقد تطورت سوق املنتجات 
البيولوجية بصفة مشجعة وس�جلت زيادة يف املبيعات بنسبة 
6.1 % أي بقيمة 1.6 مليار فرنك سويس�ري )1.3 مليار 

أورو(.

سويسرا

باإلضاف�ة إىل اجلزء املتعلق باملنتجات الطازجة، ارتفع الطلب يف 
قطاع اخلدمات بنسبة 10 % تقريبا. وكان املستفيدون يف السوق

البيولوجية باإلضافة إىل جتار اجلملة وجتار التفصيل يف الس�وق 
التقليدية هم املسوقون املباش�رون إذ توسعت الزيادة ب�نسبة 

10 % بينما كانت حصة السوق 5.4 %. 
على الرغم من أّن جتارة التفصيل البيولوجية سجلت خسائر يف 
املبيعات قدرت ب� 30 مليون فرنك سويس�ري )- 13 %( 
فقد بينت الش�ركات املبتكرة أّن املنتجات اإلقليمية واستشارة 
ومرونة اخلرباء س�يؤدي إىل النجاح يف املستقبل. وتدعو مجعية 
»بيو س�ويس« إىل وضع خطة عمل للفالحة البيولوجية مبا يف 
ذلك املدفوعات املباشرة على األداء ودعم البحث واالستشارة.

- رغم أّن إنتاج احلليب البيولوجي، يف سويس�را، خالل سنيت 
2009 )205 208 ط�ن( و 2010 )949 207 ط�ن( 
قد بقي يف نفس املس�توى فإّن كميات احلليب اليت مّت حتويلها 
إىل منتجات بيولوجية قد ش�هدت تزايدا مبا يقارب 7 % سنة 
2010 مقارنة بس�نة 2009. كما تقدر هذه الكميات حاليا 
بنس�بة 5.1 % من الكمية اجلملية للحليب الذي وقع حتويله 

يف هذا البلد.

- بينت دراس�ة أمريكية أّن قطاع الفالحة البيولوجية ش�هد 
ر ب� 8 % س�نة 2010 مقارنة ب� 1 % بالنس�بة  منّوا قدّّ
لس�وق األغذية العادية. وقد بلغت قيمة املبيعات 28.6 مليار 
دوالر أمريكي. كما قدرت قيمة مبيعات املنتجات غري الغذائية 
واألغذية التكميلية ب� 681 مليون دوالر أمريكي )- 7 %( 
وحققت قيمة مبيعات املنسوجات 605 مليون دوالر أمريكي 
)+ 16 %( ومواد العناية باجلسم 490 مليون دوالر أمريكي 

.)% 7 +(

الواليات المتحدة األمريكية

- نش�رت منظمة غري حكومية »مشروع برازيل البيولوجي« 
تضم ش�ركات مصدرة للمنتجات البيولوجية واملدخالت أّن 
مبيع�ات املنتجات البيولوجية يف الربازيل بلغت س�نة 2010 
حوايل 350 مليون ريال برازيلي )159 مليون أورو( مسجلة 

بذلك منوا بنسبة 40 % مقارنة بسنة 2009. 

البرازيل
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وذكرت اجلمعية الربازيلية البيولوجية »Brasilbio« أّن نس�بة 
من�و القطاع س�نة 2011 مماثل للس�نة الفارطة حيث بلغت 
العائ�دات حوايل 700 مليون ري�ال )437.5 مليون دوالر 
أمريكي( سنة 2011 مقارنة ب� 500 مليون ريال )312.5 

مليون دوالر أمريكي( سنة 2010.

وأعلنت وزارة الفالحة أّن حوايل 5500 منتج تقيدوا بقواعد 
اجلديدة لإلنتاج البيولوجي وابتداء من 1 جانفي فإّن املنتجات 
املباعة يف س�وق التفصيل البيولوجي حتم�ل العالمة الربازيلية 

للتطابق البيولوجي.

- مّت بعث ش�ركة »Organic« من طرف جمموعة احلس�ين 
باإلمارات العربية املتحدة لعرض حوايل 300 نوع من املنتجات 

البيولوجية والطبيعية.

إّن فارق الس�عر بني املنتجات البيولوجية واملنتجات العادية هو 
كبري مما اجنر عنه تقلص يف اس�تهالك املنتجات البيولوجية من 
طرف املس�تهلكني باإلمارات العربي�ة املتحدة. ولتفادي هذه 
اإلش�كالية مّت إختاذ التدابري الالزمة واملتمثل�ة يف تراجع الربح 

للشركة قصد ختفيض سعر املنتجات البيولوجية.

 Sresta Natural« البيولوجية - قّررت جمموعة للمنتجات 
Bioproducts« باهلند توسيع مس�احة الفالحة البيولوجية 
م�ن 138 12 هكت�ار إىل ح�وايل 207 18 هكتار يف 
أواخر س�نة 2011. تنتج هذه املجموعة حوايل 200 نوع 
من املنتجات البيولوجية وهلا 350 مغازة منتش�رة يف حوايل 
24 مدينة وسيتم توس�يع عدد املغازات لتصل ما بني 900 
و1000 مغازة ب��� 30 و35 مدينة يف مارس 2012. 
ومتلك املجموع�ة اهلندية للمنتج�ات البيولوجية 11 وحدة 
للتحويل وذلك بطاقة إستعاب تقّدر ب� 000 6 طن سنويا. 
وتصدر معظ�م املنتجات البيولوجية )ح�وايل 65 %( إىل 
بلدان اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية والش�رق 

األوسط وأستراليا.

الهند

الصين

- ارتفعت التعامالت التجارية البيولوجية يف الصني سنة 2010 
بشكل ملحوظ. وتبّين صحيفة صينية أّن سبب هذا النمو هو أّن 
األرباح املتوقعة أكرب يف هذا القطاع. وتشري وسائل اإلعالم أّن 
345 ش�ركة حتصلت على شهادة املراقبة والتصديق من مركز 
املصادقة الصيين لألغذية البيولوجية سنة 2010 بزيادة قدرت 

ب� 18 % مقارنة بسنة 2009. 

وتعترب ش�ركة »LOHAO« واحدة من شركات املزارعني 
البيولوجية وجتار التفصيل ومتلك 22 مغازة يف 5 مدن صينية. 
وقد ش�هدت إيرادات مبيعات هذه الشركة زيادة بنسبة 30 
% س�نة 2010 ومن املنتظر املحافظة على هذا النمو خالل 

السنوات املقبلة.
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التظاهـرات العالمية

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

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

www.biofach.de :موقع الواب
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)GOMA( مؤمترمشروع اقتحام السوق العاملية البيولوجية •
 من 13 إىل 14 فيفري 2012 نيورمنبارغ بأملانيا

www.goma-organic.org :موقع الواب

• صالون بيوفاخ بالصني 
من 24 إىل 26 ماي 2012 بشنغاي بالصني

www.biofach-china.com/en :موقع الواب

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

www.naturalproductsasia.com :موقع الواب

»BIOSTYL 2012« معرض •
من 20 إىل 22 أفريل 2012 جبمهورية تشيكيا

www.biostyl.cz :موقع الواب

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

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

conferences/Animal_Husbandry_2012.html

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

www.biofach-india.com :موقع الواب

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

األمريكية
www.biofach-america.com :موقع الواب

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






