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ــا الكــرام- فــي  ــا لكــم - قراءن    اخترن
نظــرا  ملفــا  الكــروم  العــدد  هــذا 
مــا  ــذي  ال القطــاع  هــذا  ألهميــة 
ــرا  ــنة نظ ــد س ــنة بع ــور س ــئ يتط فت
اســتهالك  ــى  عل ــر  الكبي ــال  لإلقب
الداخليــة  الســوق  فــي  ــه  منتوجات
ــذ  النبي منهــا  الســيما  والخارجيــة 
المثبتــة  تســمياته  موضحيــن 
يــل  التحال ــر  مخب ينظــم  إذ  لألصــل 
المشــترك  ــي  المهن بالمجمــع 
ــت مــن  للتثب للغــالل دورة ســنوية 
ــراس  ــا لك ــور ومطابقته ــودة الخم ج

الشــروط.

أنواعــه  ــع  جمي عــن  فضــال  هــذا     
يــة  البيان الرســوم  ومــا  وأصنافــه 
يــل. دل ــر  خي إال  تتصفحونهــا  التــي 

مكتــوف  المجمــع   يقــف  ــم  ول    
تــي  ال ــة  ناري ال اللفحــة  إزاء  ــدي  األي

بقلم السّيد المدير العاماالفتتاحية 
 حلمي القلعي

ــل  ب اإلجــاص  غراســات  اجتاحــت 
شــركاء  عــدة  مــع  بالتعــاون  فكــر 
ــوض  ــة بديلة،للنه ــي خط ــة ف معني
فــي  تفاصيلهــا  تجــدون  بالقطــاع 

العــدد. هــذا 

الخــزن  بخصــوص  ــا  وضحن ولقــد     
تــي  ال التطبيقــة  ــدي  التبري
حيــث  التجــارة  وزارة  أنجزتهــا 
ــن  تكوي فــي  كمجمــع  ســاهمنا 
ــد  عــددا مــن أصحــاب مخــازن التبري

. مســتغليها و

هــذا  فــي  نصيــب  أيضــا  للفــالح 
ــه روزنامــة لألعمــال  ــا ل العــدد إذ أثثن
ــن  ــة م ــى حزم ــوت عل ــة  احت الفالحي
ومســتلزماتها  المــداواة  طــرق 
ــا  ــج ويطبقه ــا المنت ــتفيد منه يس

مغروســاته. فــي 

والله ولي التوفيق.
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ــوم عمــل فــي الســنة  ــف ي ــة 700 أل ــة إذ يوفــر قراب ــة واجتماعي ــل أهميــة اقتصادي يكتســي قطــاع كــروم التحوي
ــاري  ــزان التج ــل المي ــي تعدي ــاهم ف ــا يس ــطيهم. كم ــن ومتوس ــار الفالحي ــة صغ ــن فئ ــة م ل ــة 2500 عائ ــال لقراب ودخ
ــدّر   ــا ي ــى م ــار ســنويا، فضــال عل ن ــون دي ــي 2 ملي ــغ قيمــة الصــادرات مــن الخمــور حوال ــث تبل ــة حي للمنتجــات الفالحي
ــل  ــروم التحوي ــاج ك ت ــهد إن ــد ش ــار. وق ن ــون دي ـــ 45 ملي ــدرة ب ــة مق ــة الدول ن ــة لخزي ــل جبائي ــدا خي ــن م ــاع م ــذا القط ه
ــر المالئمــة مــن  ــرات المناخيــة غي ي ــة تراجعــا ملحوظــا نتيجــة عــّدة عوامــل أهمهــا التأث خــالل العشــرية الماضي
ــت  ــات تمثل ــاع بصعوب ــرور القط ــع لم ــك راج ــة وذل ــة ثاني ــن جه ــا م ــق تجديده ــف نس ــات وضع ــع الغراس ــة وتقلي جه
ــدن فــي  ــه ت ــم يتســن تصريفهــا واكب ــف هــكل مــن الخمــور ل ــات تجــاوزت 300 أل ــاج ومحزون ت ــض إن فــي تســجيل فوائ

ــم 2006 / 2007 . ــن موس ــة م ــة بداي ــك خاص ــى ذل ــاج وتجل ت ــد اإلن ــعار عن ــتوى األس مس

ــا  ي ــار حال ــف هكت ــي 9,3 أل ــى حوال ــم 2006 /2007  إل ــالل موس ــار خ ــف هكت ــي 14  أل ــن حوال ــاحات م ــت المس وتراجع
ــه تطــور ملحــوظ فــي الســعر  يــن العــرض والطلــب للمنتــوج نتــج عن تــوازن ب ــى اختــالل ال 2020 / 2021 و أدى ذلــك إل
ــا 2020 / 2021. ي ــى 1,500 دينار/كــغ حال ــب موســم 2006 /2007  إل ــم /كــغ الواحــد مــن العن المرجعــي مــن 320 ملي

ــة المختصــة  ــد العامل ي ــن ال ــات تكوي ــاج مــن خــالل عملي ت ــد اإلن ــر المنظومــة عن ــى تطوي  ويســعى المجمــع دومــا إل
ــات بالنســبة للمحصــول النهائــي  مــن خــالل متابعــة الجودة  ولجــان المتابعــة الصحيــة للغراســات  وتذليــل الصعوب
ــى  ــداد إل ــيء واإلع ــل كل ش ــتهالك أوال وقب ــد لالس ــوج المع ــس للمنت ــة المقايي ــة ومراقب ــل المخبري ــر التحالي عب
ــي  ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــة م ــواق العالمي ــى  األس ــول إل ــراءات الدخ ــذوق وكل إج ــص الت ــم حص ــر تنظي ــه عب تصنيف
ــم كل  ــذي يلتئ ــون vinexpo بفرنســا ال ــا وصال ي ــون prowein الســنوي بألمان ــى غــرار صال يــة عل ــات الدول الصالون

ــنتين. س

ــي   ــاوزات الت ــش والتج ــال الغ ــول ومقاومــة أعم ــى المحص ــة عل ــال الرقاب ــديد أعم ــار تش ــي إط ــة وف ــة ثاني ــن ناحي وم
ــكر  ــة الس ــي إضاف ــا ف ــة أساس ــل المتمثل ــروم التحوي ــوج ك ــودة منت ــى ج ــلبا عل ــر س ــاع وتؤث ــدث بالقط ــن أن تح يمك
ــن  ــيق بي ــوم بالتنس ــع يق ــإن المجم ــة ف ــروم الطاول ــاف ك ــتعمال أصن ــة أو اس ي ــة الكحول ــن الدرج ــع م ــور للرف للخم
ــي  ــام بدورهــا الرقاب يــة للقي يــة التــي لديهــا صبغــة الضابطــة العدل ــاكل وزارتــي التجــارة وتنميــة الصــادرات والمال هي

ــل.  ــدات التحوي ــع ووح ــالك التوزي لمس

ــنة  ــن س ــا م ــة انطالق ــة للمنظوم ــات العام ــالل التوازن ــى اخت ــؤدي إل ــد ي ــاع ق ــن للقط ــع الراه ــخيص الوض وإن تش
ــذ أن  ئ ــا فينتعــش القطــاع الســياحي ومــن الممكــن حين ــى جائحــة كرون ــم الســيطرة عل 2022 الســيما إذا مــا ت
ــى مــن  ــر حــدا أدن ــات و عــن توفي ــن المخزون ــة وعاجــزا عــن تأمي ــات الســوق الداخلي ــة حاجي ــاج مخــال بتلبي ت ــح اإلن يصب
ــه التنافســية ولضمــان  ــة هــذا القطــاع والرفــع فــي قدرت الصــادرات  ممــا يســتوجب وضــع خطــة للنهــوض بمردودي
ــى 300  ــاج إل ت ــى االرتقــاء باإلن ــدة تهــدف إل ــات جدي ــه التنافســية يقتــرح خلــق توازن ديمومــة القطــاع وتحســين قدرت
ــر التوســع فــي الغراســات بإحــداث أخــرى  ــا وذلــك عب ي ــي 200  ألــف حال ــل حوال ألــف هــكل فــي أفــق ســنة 2026 مقاب

ــري. ــاع المط ــار بالقط ــقوي و 200 هكت ــاع الس ــار بالقط ــا 300 هكت ــنويا منه ــار س ــق 500 هكت ــدة بنس جدي

كلمــة العدد
بقلم السيد : محمد بالشيخ

رئيس الغرفة النقابية ملصنعي املرشوبات 
الكحولية وعضو مجلس إدارة املجمع         
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ملف العدد:قطاع الكروم
بقلم  الكيالني بلحاج       

يوفــر القطــاع 700 ألــف يــوم عمــل يف الســنة ودخــال لقرابــة 2500 مــن 
فئــة صغــار الفالحيــن.

األهمية االجتماعية

يوفــر القطــاع عائــدات جمليــة تقــدر ب 110 مليــون دينــار ســنويا منهــا 
4 مليــون دينــار متأتيــة مــن الصــادرات.

ــون  ــدر ب 45 ملي ــة تق ــة الدول ــة لخزين ــل جبائي ــاع مداخي ــر القط يوف
ــار . دين

يعــد قطــاع كــروم التحويــل مــن بيــن القطاعــات املنظمــة   
إذ يحظــى بالعديــد مــن التشــاريع تشــمل مختلــف حلقــات 
ــا(. ــا وترويجه ــور وتصنيفه ــاج الخم ــروم وإنت ــة الك ــة )غراس املنظوم

ــل التــي أصبحــت تعمــل  تأهيــال نســبة هامــة مــن مراكــز التحوي  
ــة. ــات حديث ــورة وتقني ــدات متط ــي بمع حال

بالقطــاع  املحســنة  التحويــل  لعنــب  إنتــاج  أقطــاب  وجــود     
الســقوي ىلع مســاحة 3000 هــك تضــم حــدا أدنــى مــن اإلنتــاج 

خــالل الســنوات الصعبــة .

  توزيع اإلنتاج حسب طرق اإلستغالل

  قطاع مطري : 14.000  طن )47 %(

  قطاع سقوي 16.000 طن )53 %( 

األهمية االقتصادية 

املساحات الجملية
9500 هك

مكاسب القطاع

منظومة كروم التحويل في تونس 

الوضع الحالي للقطاع

توزيع املساحات حسب طرق االستغالل
قطاع مطري  6.300 هك )66 %(  

قطاع سقوي 3.200 )34 %(    

اإلنتاج الجملي 30 ألف طن 
عنب )توفر 215 ألف هكل خمور( 
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تطور مساحات عنب كروم التحويل و اإلنتاج خالل السنوات األخرية 

تطور مساحات عنب التحويل وإنتاج الخمور خالل السنوات األخرية
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مواسم تصنيف الخمور

يقــوم املخبــر ســنويا بعــدة تحاليــل  فيزيــاء - كيميائيــة للخمــور ) املعــدة للتصديــر التجريبيــة 
ــة  ــنويا عملي ــر س ــن املخب ــا يؤم ــل (.  كم ــة لألص ــميات املثبت ــول ىلع التس ــحة للحص واملرش

تصنيــف الخمــور وتنظيــم حصــص التــذوق لنيــل التســميات املثبتــة لألصــل.

تدخالت املجمع املهني املشرتك للغالل



على مستوى اإلنتاج:

انطلقــت عمليــة التحويــل حســب مؤشــر نضــج الثمــار بمختلــف مناطــق اإلنتــاج بدايــة مــن 
األســبوع األول مــن شــهر أوت لألصنــاف البدريــة )30 % مــن اإلنتــاج( وعنــد موفــى شــهر أوت 
لألصنــاف العاديــة )70 % مــن اإلنتــاج (، وبلغــت الكميــات الجمليــة للعنــب املحَولــة حســب 
ــبة   ــي أي بنس ــم املاض ــن املوس ــل 28.218 ط ــن مقاب ــي  27.600 ط ــن حوال ــح املحولي تصاري
تراجــع يف حــدود 2 % علمــا وأن التقديــرات األوليــة لإلنتــاج كانــت يف حــدود 33 ألــف 
ــي  ــهر أوت الت ــالل ش ــهيلي خ ــاح الش ــات ري ــلبي ملوج ــر الس ــى التأثي ــك إل ــع ذل ــن ويرج ط
ســاهمت يف انحبــاس عمليــة النضــج ممــا أدى إلــى نقــص هــام يف كميــة العصيــر بالثمــار 
وإلــى تدنــي وزنهــا حيــث قــدرت املهنــة األضــرار والخســائر بـــ 30 % بالقطــاع املطــري و 15 
ــة  ــرت ىلع جــودة املنتــوج مــن حيــث تدنــي الدرجــة الكحولي % بالقطــاع الســقوي كمــا أث

ــن. ونســبة التلوي

ــف  ــل 200 أل ــور مقاب ــن الخم ــكل م ــف ه ــي 185 أل ــا حوال ــات تقريب ــذه الكمي ــتوفر ه وس  
ــم  ــة للموس ــرات الجملي ــرد املتوف ــار ج ــارط 2019 / 2020 يف انتظ ــم الف ــكل املوس ه
املقبــل عنــد موفــى شــهر اكتوبــر 2021 .أمــا بالنســبة للمخزونــات املتبقيــة من املوســم 
املنقضــي فهــي تقــدر إلــى غايــة  31 أوت 2021 بـــ 100.666 هــكل مقابــل 83.556 هــكل 
ــة  ــدود  20 % نتيج ــور يف ح ــبة تط ــي أي بنس ــم املاض ــن املوس ــرة م ــس الفت يف نف

ــا 19 . ــر ســلبا بجائحــة كرون ــذي تأث تراجــع االســتهالك بالقطــاع الســياحي ال

ــة لعنــب التحويــل خــالل هــذا املوســم كانــت  ــى أن األســعار املتداول هــذا وتجــدر اإلشــارة إل
مرتفعــة جــدا بســبب اختــالل التــوازن بيــن العــرض والطلــب خاصــة بعــد تراجــع املســاحات 
وبــطء التوســع وتجديــد الغراســات لعــدم توفــر الشــتالت املطعمــة والحــد مــن التوريــد منــذ 
ســنة 2016 ىلع إثــر تفشــي مــرض بكتيريــا الكزيلال بمــزارع الكــروم والزياتيــن. وتراوحت األســعار 
مــن 2.100 د/كلــغ إلــى 2.300 د/كــغ بالنســبة لألصنــاف العاديــة وبيــن 2.300 د/كلــغ و 2.900 د/
كلــغ بالنســبة لألصنــاف املحســنة كمــا اختلفــت حســب أصنــاف املحوليــن  )شــركات تنميــة 
فالحيــة أو خــواص(. علمــا و أن الســعر املرجعــي لعنــب كــروم التحويــل العاديــة ذات 12 درجــة 
ــة  ــي للفالح ــاد التونس ــة )االتح ــراف املعني ــع األط ــاق م ــد االتف ــم بع ــذا املوس ــة له كحولي
والصيــد البحــري ورئيــس الغرفــة الوطنيــة النقابيــة ملصنعــي املشــروبات الكحوليــة( بعــد 
دراســة مســتوى الســعر األدنــى الــذي يمكــن مــن املحافظــة ىلع ديمومــة القطــاع ويكــون 
ــة  ــار وخمــس مائ ــده بدين ــم تحدي ــن ت ــل املحولي ــن قب ــوال م ــا ملجهــود الفــالح ومقب مجزي
مليــم للكلــغ الواحد)1,500د/كــغ( وهــو نفــس مســتوى ســعر الســنة املاضيــة . هــذا وقامــت 
لجنــة مشــتركة متعــددة األطــراف تضــم ممثليــن عــن اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي ووزارة 
التجــارة ووزارة املاليــة واملجمــع املهنــي املشــترك للغــالل بزيــارات ميدانيــة ملختلــف وحدات 

التحويــل والتعبئــة ملراقبــة عمليــة التحويــل وجــرد املخزونــات املتبقيــة مــن الخمــور.

موسم كروم التحويل  2020 / 2021

غالل تونس7
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توزيع التقديرات األولية إلنتاج عنب كروم التحويل لموسم 2020 / 2021

تقديرات اإلنتاج
2020 / 2021)طن(

إنتاج موسم
2019 / 2020 )طن( الوالية

320 225 أريانة

2.070 1.870 منوبة

925 930 بن عروس

2.030 1.800 بنزرت

23.000 19.000 نابل

2.620 2.550 باجة

2.372 1.656 سوسة

113 185 مناطق أخرى

33.450 28.216 املجموع

  على مستوى االتجار: 

ــي 195.147  ــات املروجــة بالســوق الداخليــة ملوســم 2019 / 2020 حوال الســوق الداخليــة : بلغــت الكمي  
ــم 2018 / 2019 . ــكل موس ــل 228.939 ه ــكل مقاب ه

التصديــر: بلغــت الكميــات املصــدرة مــن الخمــور للموســم التجــاري 2019 / 2020 حوالــي 215,82 هــكل   
)معلبــة( مقابــل 3762,84 هــكل خــالل املوســم التجــاري 2018 / 2019 )3360 هــكل صبــة و 402,84 هــكل 

معلبــة( أي بنســبة تراجــع يف حــدود 94,3 %.
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1. تصدير الخمور السائبة حسب البلدان مع القيمة بالدينار

موسم 2019 / 2020 موسم 2018 / 2019 موسم 2017 / 2018
البلد

القيمة  )دينار( الكمية  )هكتل( القيمة  )دينار( الكمية  )هكتل( القيمة  )دينار( الكمية  )هكتل(

- - - - 450.250,000 2.160,00 أملانيا

- - 1.033.081,500 3.360,00 2.464.650,000 4.560,00 فرنسا

2.914.900,000 6.720,00 -

2.  تصدير الخمور المعلبة حسب البلدان مع القيمة بالدينار

موسم 2019 / 2020 موسم 2018 / 2019 موسم 2017 / 2018

القيمة
)دينار(

الكمية
)هكتل(

الكمية 
)قارورة(
0,75 لتر

القيمة
)دينار(

الكمية
)هكتل(

الكمية
)قارورة(
0,75 لتر

القيمة
)دينار(

الكمية
)هكتل(

الكمية
)قارورة(
0,75 لتر

- - - - - - 3.605,000 2,25 300 أملانيا

141.491 158,49 21.132 196.296,500 206,10 27.480 206.184,000 232,08 30.944 فرنسا

39.921 40,23 5.364 31.720,000 31,77 4.236 68.016,000 81,60 10.884 بلجيكيا

- - - 37.630,000 31,68 4.224 40.321,000 39,60 5.280 كندا

16.113 17,10 2.280 89.241,500 71,01 9.468 31.711,000 32,35 4.134 اليابان

- - - 11.264,000 7,65 1.020 الدنمارك

- - - 131.736,000 56,12 7.482 الواليات املتحدة

- - - 53.239,000 61,55 8.206 الصين

- - - 30.219,000 19,80 2.640 روسيا

- - - 58.552,500 50,22 6.696 - - - رومانيا

- - - 6.152,000 2,70 360 - - - إفريقيا

- - - 21.280,500 9,31 1.248 - - - بلدان أخرى

197.525 215,82 28.776 440.272,500 402,84 53.712 576.595,000 533,00 71.070 املجموع

   التصدير الجملي للخمور

موسم 2019 / 2020 موسم 2018 /2019  موسم 2017 / 2018 البلد

القيمة
)دينار( 

الكمية
)هكتل( 

القيمة
)دينار( 

الكمية
)هكتل( 

القيمة
)دينار( 

الكمية
)هكتل( 

533,00 576.595,000 402,84 440.872,500 215,82 197.525  خمور معلبة

6.720,00 2.914.900,000 3.360,00 1.033.081,500 - - خمور سائبة

7.253,00 3.491.495,000 3.762,84 1.473.954,000 215,82 197.525 املجموع العام
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يقصــد بالتســميات املثبتــة لألصــل اســم البلــد أو الجهــة الطبيعيــة التــي يتأتــــى منهــا املنتــوج مســتمدا 
قيمتــه و خاصيتــه منهــا بالنظــر إلــى محيطهــا الجغــرايف املتكــون مــن العناصــر الطبيعيــة )التربــة، امليــاه، 
املنــاخ، الغطــاء النباتــي( و العناصــر البشــرية )طــرق اإلنتــاج أو الصنــع أو التحويــل(. وتوجــد يف تونــس ســبع 

تســميات مثبتــة لألصــل:

AOC SIDI SALEM .1

AOC GRAND CRU MORNAG .2

AOC MORNAG .3

AOC MUSCAT DE KELIBIA .4

AOC TEBOURBA .5

AOC UTIQUE .6

AOC THIBAR .7

ــات الجــودة الخاصــة  ــح عالم ــل دورة ســنوية  ملن ــي املشــرك للغــالل للتحالي ــر املجمــع املهن ينظــم مخب
ــاء  ــد االقتض ــة و عن ــدورة العادي ــي ال ــي  و ه ــهر جانف ــم يف ش ــل )AOC( و تت ــة لألص ــميات املثبت بالتس
ــك  ــف و ذل ــة للتصني ــة الوطني ــة اللجن ــد موافق ــدد بع ــرة ( تح ــمى ) املبك ــة و تس ــم دورة ثاني ــع تنظي يق
بطلــب مــن املنتجيــن )مطلــب كتابــي للمجمــع املهنــي املشــترك للغــالل مــن قبــل املنتجيــن املعنييــن 

ــل (. ــف املبكــر مــع التعلي بالتصني

 يتنقــل أعــوان مخبــر التحاليــل إلــى وحــدات اإلنتــاج التــي قّدمــت املطالــب لنيــل التصنيــف و ذلــك ألخــذ 
ــاز  ــد إنج ــر قص ــى املخب ــب إل ــمع و تجل ــف(  و تش ــن كل صن ــات م ــف )6 عين ــة بالتصني ــات املعني العين

ــل. ــة لألص ــميات املثبت ــة بالتس ــة املتعلق ــل املخبري التحالي

بقلم منير هاني

التسميات املثبتة لألصل
) AOC( الخاصة بالخمور

تشميع العينات و وضعها يف العلب الكرتونية
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) AOC (   تحليل العينات المرشحة للتسمية

ــة ىلع  ــر التصنيــف املخبري ــات املطابقــة ملعايي تعــرض العين
لجنــة التــذوق يف قواريــر تحمــل نفــس اللــون و الشــكل و تكون 
مرقمــة أي تحمــل رمــزا متكونــا مــن ثالثــة أرقــام )رقــم املئــات 
ــى الخمــور  ــون الخمــور الحمــراء، ورقــم 2 يرمــز إل ــى ل 1 و يرمــز إل

الورديــة، ورقــم 3 الخمــور البيضــاء ورقــم 4 خمــور املســكي(. 
ــوق 50  ــاوي أو يف ــدد يس ــة ىلع ع ــات املتحصل ــح العين وتنج
مــن 100 يف نيــــل التســميات املثبتــة لألصــل أمــا تلــك املحرزة 
 1ER ىلع عــدد يســـاوي أو يفــوق 70 مــن 100 فتحظى بتســمية
CRU )هــذه التســمية ال تنطبــق ىلع كل التســميات و لكــن ىلع 

البعــض مثــل منطقــة ســيدي ســالم و  GRAND CRU مرنــاق(.
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إعداد: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي          

ــة  ــة النقابي ــة الوطني ــرف الغرف ــط تش ــض املتوس ــر األبي ــوض البح ــدان ح ــن بل ــاون بي ــم التع ــار دع يف إط
ــة وىلع رأســها  ــة باالتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي ملصنعــي املشــروبات الكحولي
الســيد محمــد بــن الشــيخ، عضــو مجلــس إدارة املجمــع املهنــي املشــترك للغــالل ىلع تســيير مشــروع تأهيــل 
قطــاع النبيــذ يف املناطــق املحميــة املتوســطية وتعزيزهــا )تونــس، لبنــان ،فرنســا وإيطاليــا( وذلــك بالتعــاون 
مــع اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي والقطــب التكنولوجــي ببــرج الســدرية واملجمــع املهنــي املشــترك للغــالل 
علمــا وأن هــذا املشــروع ممــول مــن قبــل االتحــاد األوروبــي يف إطــار برنامــج التعــاون عبــر الحــدود يف البحــر 
األبيــض املتوســط - سياســة الجــوار األوروبيــة- وبكلفــة جمليــة يف حــدود 2.79 مليــون أورو ملــدة 30 شــهرا 

)نوفمبــر 2020 - مــاي 2023(.

أهداف المشروع

 يهــدف املشــروع إلــى تأهيــل القطاعــات ذات الصلــة بتحويــل الكــروم ودعمهــا مــن خــالل مســاندة املؤسســات 
الصغــرى واملتوســطة النشــطة يف مجــال كــروم التحويــل وتعزيزهــا تقنًيــا واقتصادًيا،ممــا يجعلهــا قــادرة ىلع 
مزيــد التمركــز و توســيع أســواقها وفتــح أســواق تجاريــة جديــدة تثمــن طــرق اإلنتــاج الخضــراء والصديقــة للبيئة 
كمــا يعمــل املشــروع ىلع تثميــن خصوصيــات املناطــق املحميــة بالبلــدان املتوســطية كاملحميــة الطبيعية 
ــس  ــن بتون ــة ببوقرني ــا والحديقــة الوطني ــة بايطالي ــي اإلقليمي ــان وحديقــة كاســتيلي رومان أرز الشــوف بلبن
وذلــك إلبــراز خصائصهــا الطبيعيــة وإرســاء عالمــة جــودة » VAPMED« التــي تثمــن الخمــور املنتجــة باعتمــاد 
طــرق تحافــظ ىلع  هــذه املحميــات وتثمنهــا إلعطــاء قيمــة مضافــة لخمــور حــوض البحــر األبيــض املتوســط. 

النتائج المنتظرة للمشروع 

إرساء عالمة جودة جديدة »نبيذ املناطق املحمية يف البحر املتوسط«.. 1

توقيــع مواثيــق محليــة ومتوســطية حــول »زراعــة الكــروم املبتكــرة يف املناطــق املحميــة« مــن قبــل 80 . 2
مؤسســة صغرى ومتوســطة.

إرســاء 40 مؤسســة صغــرى ومتوســطة لتقديــم خدمــة استشــارية تعمــل ىلع تنفيــذ املواثيــق املحليــة . 3
وحمــالت الترويــج لعالمــة الجــودة.

ــور املناطــق . 4 ــن خــالل إنشــاء منصــات خاصــة ب »خم ــذ م ــي لعــرض النبي املشــاركة يف 30 معــرض دول
ــويقية. ــالت تس ــذ حم ــة« وتنفي املحمي

توقيع اتفاقيات لتحديد الخطوط املستقبلية لكروم التحويل من قبل 12 مؤسسة صغرى ومتوسطة.. 5

إرساء شبكة تجارية بين منتجي الخمور واملوزعين الدوليين.. 6

ــر إنتــاج الخمــور بطــرق تضمــن اســتدامتها . 7 دعــم مــا يقــارب عــن 40 مؤسســة صغــرى ومتوســطة لتطوي
وتثمــن املناطــق املحميــة.

املساهمة يف وضع استراتيجيات لتطوير عالمة الجودة وضمان ديمومتها.. 8

مشروع تأهيل قطاع النبيذ في المناطق المحمية 
»OENOMED« المتوسطية وتعزيزه
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ــة  ــوم الخميــس 20 مــاي 2021 بمقــر االتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي انعقــد ي
مؤتمــر إعالمــي حضــره ممثلــو برنامــج آليــة الجــوار األوروبيــة للتعــاون عبــر الحــدود لحــوض البحــر األبيــض 
ــون  ــركاء املحلي ــس والش ــي يف تون ــاون الدول ــتثمار والتع ــة واالس ــن وزارة التنمي ــون ع ــط وممثل املتوس
للمشــروع )شــركة التصــرف بالقطــب التكنولوجــي ببــرج ســدرية، اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي، املجمــع 

املهنــي املشــترك للغــالل( والشــركاء املتوســطيون للمشــروع بإيطاليــا وفرنســا ولبنــان عــن بعــد.
تــم خــالل املؤتمــر عــرض شــامل للمشــروع ومداخــالت فنيــة وعلميــة تناولــت  عــدة مواضيــع متنوعــة 
إلبــراز األهميــة االســتراتيجية والعلميــة للمشــروع منهــا واقــع قطــاع كــروم التحويــل وأهميتــه مــن الناحيــة 
ــور  ــن الخم ــتدامة لتثمي ــة مس ــر تنمي ــة كعنص ــق املحمي ــاج املناط ــة إدم ــة وأهمي ــة والثقافي االقتصادي
املتوســطية مــن أجــل ضمــان ديمومــة هــذا القطــاع و اكتســاح أســواق جديــدة وواعدة.واختتمــت أشــغال 

املؤتمــر بنــدوة صحافيــة يف الغــرض ىلع املســتوى املتوســطي.
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كروم الطاولة

تبلــغ املســاحة الجمليــة لكــروم الطاولــة حوالــي 11.550 هــك وقــدر إنتــاج  هــذا الضــرب مــن العنــب لســنة 2021 
بـــ 140 ألــف طــن مقابــل 150 ألــف طــن ســنة 2020  أي بنســبة تراجــع يف حــدود 7 باملائــة

 وذلــك نتيجــة أضــرار مــرض البيــاض الزغبــي )امللديــو( التــي لحقــت ىلع وجــه الخصــوص غراســات منطقــة 
مرنــاق مــن واليــة بــن عــروس خــالل فصــل الربيــع. و يتــوزع اإلنتــاج حســب فتــرات الجنــي كمــا يلــي:

30 ألف طن عنب مائدة بدرية )من 20 جوان إلى 15 أوت(.  

90 ألف طن عنب مائدة فصلية ) من 15 أوت إلى 15 أكتوبر (.  

20 ألف طن عنب مائدة آخر فصلية ) من 15 أكتوبر إلى موّفى شهر ديسمبر(.  

و يتوزع إنتاج الخمس سنوات األخيرة حسب مناطق اإلنتاج ىلع النحو اآلتي:

2021 2020 2019 2018 2017
اإلنتاج )طن(

الوالية

48.800 55.800 55.400 55.290 55.305 بن عروس

16.600 13.000 16.000 15.000 13.800 نابل

12.420 12.000 11.100 10.240 9.240 منوبة

2.265 2.265 1.800 1.888 1.848 أريانة

8.730 8.150 8.750 8.700 9.050 بنزرت

17.405 23.705 21.599 35.379 30.056 سيدي بوزيد

9.200 9.300 9.000 9.500 9.400 زغوان

2.750 1.875 1.717 1.075 1.385 صفاقس

7.000 7.500 7.200 4.000 5.250 باجة

1.307 1.368 2.013 1.494 1.220 سوسة

1.800 2.400 2.285 2.280 2.100 مدنين

1.491 963 970 950 1.250 الكاف

10.232 11.505 9.766 7.804 7.096 واليات أخرى

140.000 149.831 147.600 153.600 147.000 املجموع
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كروم آخر فصليةكروم فصلية

 كروم الطاولة  تطور املساحات و اإلنتاج للخمس سنوات األخرية

بقلم الكيالني بلحاج
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مالمح السوق العاملية لعنب الطاولة

ــهر  ــى ش ــى موف ــوان إل ــهر ج ــف ش ــن منتص ــس م ــة يف تون ــب الطاول ــر عن ــم تصدي ــد موس يمت
ــنوات  ــس س ــالل الخم ــادة خ ــذه امل ــن ه ــس م ــادرات تون ــدل ص ــغ مع ــنة ويبل ــن كل س ــر م أكتوب

األخيــرة )2016 - 2020( 1860 طــن.

التوزيع الجغرايف لصادرات عنب الطاولة خالل الخمس سنوات األخرية

التوزيع الجغرايف لصادرات عنب الطاولة

خالل الخمس سنوات األخرية دون احتساب السوق الليبية

ليبيا

النرويج

روسيا

بلدان الخليج

بلدان أخرى

النرويج

روسيا

بلدان الخليج

بلدان أخرى
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ــة. و تحتــل تركيــا املركــز األول مــن  يمثــل العنــب املجفــف » الزبيــب« أهــم أشــكال تثميــن عنــب الطاول
حيــث صــادرات هــذه املــادة تليهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

وتتصدر أملانيا و اململكة املتحدة قائمة الدول املوردة للزبيب.
  ولقــد اســتوردت تونــس قرابــة 1223 طــن مــن الزبيــب ســنة  2020 منهــا 590 طــن مــن تركيــا و 344 طــن 

مــن دولــة تشــيلي و 166 طــن مــن إفريقيــا الجنوبيــة.

ــا  ــز 80 % تليه ــبة تناه ــدل نس ــب بمع ــن العن ــس م ــادرات تون ــة لص ــم وجه ــة أه ــوق الليبي ــل الس تمث
ــبة 4 %. ــة بنس ــس املرتب ــج يف نف ــدان الخلي ــج و بل ــم النروي ــية ب 8 % ث ــوق الروس الس

أمــا بالنســبة لســنة 2021 فقــد انطلــق موســم التصديــر يف نفــس الفتــرة املعتــادة و قــد بلغــت الصــادرات 
إلــى غايــة 16 ســبتمبر 2021 حوالــي 814 طــن منهــا 812 طــن موجهــة نحــو الســوق الليبيــة.

هــذا و قــد تــم ىلع املســتوى العاملــي تــداول 4694  ألــف طــن مــن عنــب الطاولــة خــالل ســنة 2020 و تحتل 
كل مــن الصيــن و الواليــات املتحــدة األمريكيــة و إيطاليــا و الشــيلي و البيــرو صــدارة ترتيــب الــدول املصــدرة 

لعنــب الطاولــة فيمــا تعتبــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة أهــم دولــة مســتوردة لهــذه املــادة.

بقلم نجاح بن عمار
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إعداد سنية تومية

ــرة  ــة التــي تنامــت تطبيقاتهــا يف الســنوات األخي ــم الهندســة الوراثي لعل
أهميــة كبــرى يف القطــاع الفالحــي إذ أدخــل  باحثــون تقنيــات جمــة يف 
كنــف احتــرام القوانيــن الدوليــة املتعلقــة بهــذا العلــم مراعيــن التأثيــرات 
ــن  ــة. وم ــات الفالحي ــة وىلع املنتج ــان وىلع البيئ ــة ىلع اإلنس املحتمل
ــة  ــة الغذائي ــن القيم ــع م ــة الترفي ــذه الهندس ــة له ــداف املرغوب ــن األه بي
والزيــادة يف اإلنتاجيــة مثلمــا حــدث يف إنتــاج طماطــم ذات عمــر طويــل 
ــت نتاجــا   ــي كان ــل الت ــن هــذه املحاصي ــراض. وم ــة لألم والبطاطــا املقاوم

لتطــور علــم الهندســة الوراثيــة اخترنــا لكــم يف هــذا الركــن منتــوج عنــب الطاولــة. نســوق لكــم هــذا النــوع 
ــذي كان خالصــة أبحــاث وتجــارب. الجديــد مــن العنــب ال

أركنســاس  جامعــة  مختبــرات  عرفــت  حيــث 
2002 تجربــة  الشــهيرة منــذ ســنة  األمريكيــة 
ــن  ــفرت ع ــوام أس ــدة أع ــدت ىلع ع ــة امت علمي
نــوع جديــد مــن العنــب يــزرع عنــد انتصــاف 
فصــل الصيــف مقارنــة بســائر ضــروب العنــب 
ــن  ــا مــن خــالل تهجي ــح يدوي ــر التلقي األخــرى عب
ذو  و  املــذاق  حلــو  مختلفين.وهــو  صنفيــن 
طعــم معســول ومتناغــم ولطيــف يماثــل طعــم 
البرقــوق  املعــروف بحموضتــه الســكرية . وحــالوة 
ــعرات  ــن الس ــواه م ــد أن محت ــذه تؤك ــذاق ه امل
الحراريــة والعناصــر الغذائيــة عال.ويتســم هــذا 
النــوع مــن العنــب بحبــات  طويلــة حلــوة تنعــش 
املســتهلك مســتطيلة الشــكل تشــابه شــكل  
ــدل  ــا ت ــور مثلم ــل أشــكال التم ــد وتماث ــع الي أصاب

ــال. ــذا املق ــور ه ــك ص ىلع ذل

الغالل في العالم

الغالل في العالم

ــوا يف  ــن انخرط ــون الذي ــقاؤنا الجزائري ــق أش ــك يطل لذل
إنتــاج هــذا الصنــف مــن العنــب »صبــاع العلجيــة« و 
»أصابــع الســيدات« ويطلــق البعض اســم »عنــب اإلصبع« 
ــم نظــرا  ــدان العال بــل أمســوا يســوقونه يف مختلــف بل
ــة.  ــر املتطلب ــة املنخفضــة للنمــو وغي لظروفــه املناخي
فمتــى تتعمــم هــذه التجربــة يف تونــس خاصــة أن هــذا 
الصنــف ال تســتغرق زراعتــه ســوى مــدة قصيــرة ليعطــي 
أكلــه خالفــا لألصنــاف التقليديــة ؟ ومتــى يســتفيد منه 
ــا  ــوقه خارجي ــح لنس ــي؟ولم ال نطم ــتهلك التونس املس
الســيما أنــه يمتــاز بقابليــة نقــل ممتــازة؟ ومــاذا عســى 
ــن  ــض املصدري ــن وبع ــل املنتجي ــراف و ج ــلطة اإلش س
املهتميــن بهــذا الصنــف مــن العنــب يف هــذا املوضــوع 

ــون؟ فاعل
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أال تعرف ؟

أن نيوزويــوك صنفــت النبيــذ التونســي ثالث   
ــم؟ ــور يف العال ــواع الخم ــوع م أن ــر ن أفخ

ــا يف  ــى عاملي ــة األول ــي الدول ــا ه أن إيطالي  
إنتــاج النبيــذ؟

ــا يف  ــى عربي ــة األول ــي الدول ــرب ه أن املغ  
إنتــاج الخمــور؟

ــازا  ــروا جه ــن ابتك ــن كنديي ــاك باحثي أن هن  
يزيــل الكحــول مــن الــدم عــن طريــق تســريع 

ــس؟ ــرة التنف وتي

أن مــن فوائــد ثمــار العنــب إطالــة عمــر   
الجينــات؟ بعــض 

ــل  ــام واملفاص ــوي العظ ــب تق أن أوراق العن  
واألســنان؟

أن بدولــة طاجكيســتان هنــاك شــجرة عنــب   
ــا  ــب وكأنه ــن العن ــاف م ــج خمســة أصن تنت

ــه األرض؟ ــة ىلع وج جن

إعداد سنية هاني 
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تقديم القطاع :

  عالميا
يعتبــر اإلجــاص مــن أقــدم األشــجار التــي غرســها اإلنســان 
حيــث عرفــت غراســته منــذ أكثــر مــن ثالثــة أالف ســنة يف 
ــم إذ  ــاص يف العال ــج لالج ــر منت ــر أكب ــي تعتب ــن الت الصي
يبلــغ إنتاجهــا 19.500.000 طــن ســنوبا بمعــدل 17.5 طن يف 
الهكتــار تليهــا األرجنتيــن بإنتــاج 905.600 طــن بمعــدل 35.5 
طــن يف الهكتــار ثــم  الواليــات املتحــدة األمريكيــة بإنتــاج 
738.770 طــن بمعــدل 39.5 طــن يف الهكتــار تليهــا إيطاليــا 
بإنتــاج 702.000 طــن بمعــدل 21.740 طــن يف الهكتــار ثــم 

تركيــا بإنتــاج 472.250 طــن بمعــدل 18.5 طــن يف الهكتــار.

  وطنيا
ــرا ىلع مســتوى املســاحات،فبعد أن كانــت  8500  هــك  ســنة  شــهد قطــاع اإلجــاص يف تونــس تراجعــا كبي
2009 بطاقــة إنتــاج يف حــدود 60 ألــف طــن  أصبحــت حاليــا ال تتجــاوز  3090 هكتــار بطاقــة إنتــاج 15 ألــف طــن 
خــالل ســنة 2020 و ذلــك بســبب اللفحــة الناريــة التــي اجتاحــت الغراســات خاصــة بواليتــي منوبــة و بنعــروس.

وتتــوزع الغرســات ىلع مختلــف الواليــات بنســب متفاوتــة أهمهــا واليــة منوبــة  1100 هــك بنســبة 35 % مــن 
املســاحات الجمليــة وقــدر اإلنتــاج الجملــي ملوســم 2020 - 2021 بـــ 15200 طــن بمعــدل 5 طــن يف الهكتــار.

توزيع غراسات اإلجاص حسب الواليات لسنة 2009 

مساحة جملية 8500 هك

إجاص تونس بين األمس واليوم

بقلم محمد شيبات



22

توزيع غراسات اإلجاص حسب الواليات لسنة 2020

مساحة جملية 3090 هك

تطور إنتاج اإلجاص حسب املواسم
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تطور إنتاج اإلجاص حسب املواسم

اإلنتاج الجملي : 15200 طن

الخطة الوطنية لتطوير القطاع:
أقــرت وزارة  الفالحــة و املــوارد املائيــة و الصيــد البحــري خطــة وطنيــة للحــد مــن خطــورة مــرض اللفحــة الناريــة 

و إعــادة تطويــر القطــاع  تمتــد بيــن ســنة 2014 و ســنة 2017 وتعتمــد ىلع عــدة عناصــر أهمهــا :

إجراءات مكافحة املرض باملناطق املوبوءة تهدف الحد من اإلصابات والتقليل من اللقاح البكتيري.  

إجراءات التوّقي باملناطق السليمة بغاية املحافظة ىلع سالمتها من تسرب املرض.  

مراقبة املنابت وحقول األمهات.  

  التكوين واإلرشاد.

البحث العلمي.  

و تنفيــذا لهــذه الخطــة الوطنيــة و تطبيقــا إلجــراء التقليــع للمســاحات املصابة،تــم تقليــع حوالــي 3000  هكتــار 
إلــى موفــى الخطــة )ديســمبر2017( و تــم تمكيــن أصحابهــا مــن منحــة التقليــع املخصصــة لذلــك.

ــة و  ــر الفالح ــيد وزي ــن الس ــرر م ــات بمق ــراف و االختصاص ــددة األط ــة متع ــة فني ــت لجن ــار أحدث ــذا اإلط ويف ه
ــال ل: ــن خ ــل م ــج تدخ ــداد برنام ــى إع ــل 2019 لتتول ــخ 5 أفري ــدد 1430 بتاري ــري ع ــد البح ــة والصي ــوارد املائي امل

جــرد األصنــاف و األصــول املتحملــة ملــرض اللفحــة الناريــة لالســتئناس ببرامــج تجــارب البلــدان املوبــوءة   
ــرض. ــذا امل به

القيام بزيارات استكشافية قصد التعرف ىلع طرق مقاومة مرض اللفحة النارية .  

انتقــاء بعــض األصنــاف املتحملــة للمــرض و دراســة إمكانيــة إدخالهــا للبــالد التونســية طبقــا للتشــاريع   
ــل ــا العم ــاري به ــب الج والتراتي
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ــج  ــي ســيقع اختيارهــا و إدخالهــا يف إطــار هــذا البرنام ــاف الت ــم خــاص باألصن ــول تقيي ــاد بروتوك اعتم  
ــة.   ــواع النباتي ــاف  و األن ــمي لألصن ــجل الرس ــيم بالس ــا للترس ــد طرحه عن

ــن ملقاومــة مــرض  ــر الفالحي ــد تأطي ــام تحسيســية ملزي ــام بأي ــة املالئمــة و القي ــط الحزمــة الفني ضب  
ــة . ــة الناري اللفح

ــاج  ــة لإلنت ــن اإلدارة العام ــن ع ــن ممثلي ــون م ــي متك ــق فن ــاد فري ــغالها بإيف ــة يف أش ــت اللجن ــد انطلق وق
املشــترك  املهنــي  الفالحية،املجمــع  املدخــالت  مراقبــة  و  النباتيــة  للصحــة  العامــة  الفالحــي،اإلدارة 
ــى إيطاليــا يف  ــوم الفالحيــة و االتحــاد التونســي للفالحــة و الصيــد البحــري إل للغالل،املعهــد الوطنــي للعل
ــى 5  ــن 1 إل ــك م ــة و ذل ــة ملــرض اللفحــة الناري ــه املقاوم ــاف اإلجــاص و أصول ــاء أصن ــارة اســتطالعية النتق زي
جويليــة 2019 حيــث تــم اختيــار صنــف AIDA ولقــد تكفــل منبــت شــركة الترقيــة الفالحيــة برومــاق مبروكــة 
بتوريدهــا  وهــي اآلن بصــدد إجــراءات التســجيل بالســجل الرســمي لألصنــاف و األنــواع النباتيــة بــاإلدارة العامــة 

ــة. ــالت الفالحي ــة املدخ ــة ومراقب ــة النباتي للصح

ملواصلــة العمــل ىلع إعــادة تطويــر قطــاع اإلجــاص بواليتــي منوبــة و بنعروس انعقدت جلســة عمــل باملجمع 
املهنــي املشــترك للغــالل يــوم 29 أفريــل 2021 بمشــاركة ممثليــن عــن اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي،اإلدارة 
ــروس  ــة ببنع ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــالت الفالحية،املندوبي ــة املدخ ــة و مراقب ــة النباتي ــة للصح العام
و املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بمنوبــة تــم خاللهــا التأكيــد ىلع أهميــة قطــاع اإلجــاص بمنوبــة 
و بنعــروس ىلع املســتوى االقتصــادي و االجتماعــي و ضــرورة إعــادة تطويــره عبــر غراســة 3000 هكتــار ىلع 
مــدى 6 ســنوات ابتــداء مــن ســنة 2022 بعــد إتمــام إجــراءات التســجيل بالســجل الرســمي لألصنــاف النباتيــة.

وتــم االتفاق ىلع:

ضــرورة التســريع بتســجيل الصنــف املقتــرح بالســجل الرســمي لألصنــاف النباتيــة ودعــوة اإلدارة العامــة   
ــل. ــه العم ــاري ب ــريع الج ــرام التش ــار احت ــك يف إط ــة لذل ــالت الفالحي ــة املدخ ــة و مراقب ــة النباتي للصح

اعــداد قائمــات املنتفعيــن بهــذا البرنامــج مــن قبــل املندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بمنوبــة و   
بنعــروس بالتنســيق مــع االتحــادات الجهويــة للفالحــة و الصيــد البحــري ضمــن شــروط تحــدد ســلفا مــن 

قبــل لجنــة املتابعــة.

تكليف املجمع املهني املشترك للغالل:   

ــر منظومــة  بمراســلة اإلدارة العامــة للتمويــل و االســتثمارات و الهيــاكل املهنيــة لطلــب االعتمــاد لتطوي  
ــروس. ــة و بنع ــاص بمنوب اإلج

بإمضــاء اتفاقيــة مــع منبــت شــركة مبروكــة لتوفيــر الشــتالت لتنفيــذ البرنامــج ملوســم 2022 مــع إمكانية   
مراجعــة األصنــاف واملنابــت خــالل املواســم القادمــة. 

تفعيــل اللجنــة اللجنــة الفنيــة املحدثــة بمقــرر الســيد وزيــر الفالحــة و املــوارد املائيــة والصيــد البحــري   
ــر قطــاع اإلجــاص حســب املهــام  ــل 2019 املكلفــة بإعــداد برنامــج لتطوي عــدد 1430 املــؤرخ يف 5 أفري

املضبوطــة بهــذا املقــرر خاصــة ضبــط الحزمــة الفنيــة املالئمــة لهــذا الصنــف.

ضــرورة أن يكــون نشــاط املنبــت املتعهــد بتوفيــر الشــتالت خــارج املناطــق املوبــوءة هــذا و قــد انطلــق   
ــل  ــج تدخ ــن برام ــه ضم ــج بإدراج ــذا البرنام ــذ ه ــراءات تنفي ــالل يف إج ــترك للغ ــي املش ــع املهن املجم
ــق  ــف املتف ــجيل الصن ــام تس ــار إتم ــك يف انتظ ــة لذل ــادات الالزم ــب اإلعتم ــنة 2022 و طل ــع لس املجم

ــة.  ــاف النباتي ــمي لألصن ــجل الرس ــه يف الس علي
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مثــل قطــاع الفالحــة والصيــد البحــري منــذ االســتقالل الركيــزة األساســية لالقتصــاد الوطنــي وســاهم يف 

تحقيــق جملــة األهــداف التنمويــة للبــالد واملتمثلــة يف الترفيع يف نســبة النمــو االقتصادي واملســاهمة 

يف تحقيــق األمــن الغذائــي وتطويــر الصــادرات وتقليــص عجــز امليــزان التجــاري وخلــق مواطــن الشــغل 

والحــد مــن ظاهــرة النــزوح وتثميــن املــوارد الطبيعيــة املتاحــة واملحافظــة ىلع البيئــة. وســاهم أيضــا 

يف تنميــة الجهــات واملناطــق الريفيــة وتطويــر الصناعــات الغذائيــة وذلــك بتوفيــر املنتجــات الفالحيــة 

املعــدة للتصنيــع واســتثمار نســبة مــن األربــاح املتأتيــة مــن النشــاط الفالحــي يف هــذه الصناعــات.

ــد األســواق  ــان تزوي ــد19« قدرتهــا ىلع الصمــود وىلع ضم ــد أظهــرت الفالحــة خــالل جائحــة »كوفي وق

ــة. ــات الفالحي ــف املنتج ــية بمختل التونس

وتعتبــر ســيدي بوزيــد مــن أهــم املناطــق الواعــدة يف القطــاع الفالحــي حيــث يعتمــد اقتصادهــا ىلع 

اإلنتــاج الفالحــي أساســا وقــد تدعــم هــذا القطــاع يف الســنوات األخيــرة باتســاع الغراســات الســقوية ذات 

الكثافــة العاليــة حــول اآلبــار العموميــة والخاصــة .

ولتثميــن مختلــف عناصــر اإلنتــاج  بالواليــة تــم وضــع أهــداف ملزيــد تنميــة القطــاع الفالحــي باإلضافــة 

ــر الفالحــة البيولوجيــة وإدخــال  ــع املنتــوج الجهــوي الفالحــي باملســتغالت الفالحيــة وتطوي ــى تنوي إل

زراعــات جديــدة متأقلمــة مــع منــاخ الجهــة وتقنيــات مقتصــدة يف ميــاه الــري للمحافظــة ىلع املــوارد 

املائيــة.

و شــهد إنتــاج الغــالل البدريــة قفــزة نوعيــة بفضــل التقنيــات الحديثــة وأســاليب الــري املحكمــة إضافــة 

ــتغالل  ــزة الس ــة متمي ــاءات تقني ــتثمرين ذوي كف ــاب مس ــن انتص ــن م ــا مك ــر مم ــة و التأطي ــى املتابع إل

ــة صالحــة ومــوارد مائيــة مالئمــة . ــاخ معتــدل وترب املــوارد الطبيعيــة املتاحــة مــن من

 كمــا تــم تطويــر الغراســات الســقوية املكثفــة وتنويعهــا وإدخــال غراســات ذات ميــزة تفاضليــة مــن حيــث 

ــات  ــة حاجي ــع تلبي ــة م ــواق الخارجي ــام األس ــدرة ىلع اقتح ــة والق ــة املرتفع ــر واإلنتاجي ــة التبكي خاصي

الســوق الداخليــة ومــن أهــم هــذه الغراســات نذكــر أساســا الخــوخ والقــوارص والعنــب . 

ــاج  ــور اإلنت ــا وتط ــرة نضجه ــة  فت ــب بالوالي ــاف العن ــم أصن ــول أه ــة ح ــال ملح ــذا املق ــص يف ه ونخص

ــم . ــب املواس حس

يمتــد القطــاع ىلع مســاحة جمليــة تقــدر ب 946 هــك منتجــة منهــا 926  هــك ســقوي أصنــاف بدريــة 

ــا  ــة :)Eurly sweet،  Superior Seedless،Red Seedless ،Black  Magic ( ومنه ــواع اآلتي ــا األن ــد به نج

ــواع أخــرى.. ــر منهــا )Muscat d’Italy، Red Globe ،Victoria( وأن ــة نذك ــاف فصلي أصن

منظومة الغالل بوالية سيدي بوزيد
الواقع و اآلفاق   

بقلم نزيهة الحمدوني                                         
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فرتة بداية  نضج أهم أصناف عنب الطاولة بوالية سيدي بوزيد

اوت جويلية جوان الشهر

30 22 14 7 30 22 14 7 30 22 14 7 الصنف

Eurly  sweet

Red  Seedless

Superior  Seedless

Sultanine

Sublima Seedless

Black  Magic

Victoria

Muscat  d’Italie

Red Globe

تطور إنتاج عنب الطاولة بوالية سيدي بوزيد 
حسب املواسم 

بقلم نزيهة الحمدوني                                         
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متابعة املخزونات من قبل وزارة التجارة و تنمية الصادرات

عمــال ىلع متابعــة نشــاط مخــازن التبريــد و تســجيل ومتابعــة حركيــة معامالتهــا أعــدت وزارة التجارة 

و تنميــة الصــادرات تطبيقــة إعالميــة وضعتهــا ىلع ذمــة أصحــاب مخــازن التبريــد و مســتغليها يتــم 

اســتعمالها ىلع الحاســوب أو ىلع الهاتــف املحمــول عبــر الرابــط املوالي:

http://frigos.commerce.gov.tn

ــات املتعلقــة باملخــزون  ــه الشــخصية و املعطي ــى مــن خاللهــا املســتعمل تســجيل معطيات يتول

مــن حيــث الكميــة و النوعيــة واملصــدر و االســتعمال.

ــة ألصحــاب  ــام إعالمي ــم أي هــذا و قــد قــام املجمــع املهنــي املشــترك للغــالل بالشــروع يف تنظي

ــخ 25 اوت 2021 بالفضــاء  ــم تنظيمــه بتاري ــوم أول ت ــد الغــالل و مســتغليها انطلقــت بي مخــازن تبري

املهنــي للمجمــع بالقبــة – قرنباليــة لفائــدة مهنــي القطــاع بواليــة نابــل و بــن عــروس تــاله يــوم 

ــك  ــة و ذل ــات منوب ــدة مهنــي القطــاع بوالي ــة للمجمــع لفائ ــاإلدارة املركزي ــخ 27 أوت 2021 ب ــان بتاري ث

ــة الصــادرات. بالتنســيق مــع وزارة التجــارة و تنمي

وقدمــت خــالل هــذه األيــام هــذه التطبيقــة مــن قبــل ممثــل وزارة التجــارة وتنميــة الصــادرات و شــرح 

طريقــة اســتعمالها و االســتفادة منهــا إذ أوضــح ممثلــو وزارة التجــارة أن إحــداث هــذه التطبيقــة تــم  

باالعتمــاد ىلع الواقــع مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كل أنــواع املعامــالت التجاريــة املعمــول بهــا و آراء 

مختلــف املتدخليــن

التطبيقــة يبنــى ىلع تصريحــات  التوضيــح  أن االنخــراط يف اســتعمال هــذه  ومــن املهــم 

ــي ســيدرجها و أن مهمــة وزارة التجــارة  ــات الت املســتعمل ويبقيهــم وحــده املســؤول عــن املعطي

وتنميــة الصــادرات يقتصــر ىلع اســتعمال هــذه املعطيــات ملراقبــة املخــزون الوطنــي مــن املــواد 

ــة. ــات املراقب ــيد عملي ــوق و ترش ــل الس ــع لتعدي ــل الناج ــتهالكية و التدخ االس

كمــا إن هــذه التطبيقــة تتيــح للمســتعمل متابعــة حركــة مخزوناتــه و إحــكام التصــرف يف طاقــة 

الخــزن املتوفــرة لديــه.

بقلم نجاح بن عمار
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روزنامة األعمال الفالحية 

بقلم سالم العمروني

روزنامة األعمال الفالحية في غراسات القوارص

شهر سبتمبر 

األعمال الفالحية:

 P2O5 تقديم البوطاس و الفسفور -

- الري بانتظام و بصفة دورية

المداواة: 

ــح وزارة  ــرف مصال ــن ط ــا م ــادق عليه ــدات املص ــتعمال املبي ــا باس ــرة األوراق ومداواته ــي و حاف ــة الزيل - مراقب

ــد البحــري. ــة والصي الفالحــة واملــوارد املائي

- تركيز مصائد الذبابة املتوسطية للفواكه )40 مصيدة /هكتار(

- مقاومة مرض البقع السوادء باستعمال منكوزاب أو أزوكسيستروبين

شهر أكتوبر 

األعمال الفالحية:

- ري األشجار إذا كانت األمطار غير كافية

- االنطالق يف جني أصناف الكليمنتين )ماريصول و الكافان(

شهر نوفمبر 

األعمال الفالحية:

- ري األشجار إذا كانت األمطار غير كافية

- تحمير األرض تحت األشجار

- جني أصناف الكليمنتين )ماريصول ، الكافان و الكسار(
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