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االفتتاحية
بقلم السّيد المدير العام

 حلمي القلعي

 بالتزامــن مــع نضــج صابــة الغــالل الصيفيــة نوجــــه تحيــــة لقرائنــا الكــرام  آمليــن  أن تواصــل مجلتنــا فــي عددهــا 

التاســع  جــذب انتباههــم  بــكل مــا ضمتــه مــن اإلحصائيــات الجديــدة ســواء تلــك التــي تعلقــت  بالمســاحات واإلنتاج 

أو بمــا تــم ترويجــه مــن أنــواع الغــالل الصيفيــة المختلفــة بالســوق الداخليــة واألســواق الخارجيــة خاصــة منهــا 

الســوق الليبية.حيــث نجــح المجمــع بالتعــاون مــع الســلطات الجهويــة والمحليــة و مجلــس إدارتــه فــي تركيــز إدارة 

جهويــة »بــراس الجديــر« للســهر علــى حســن ســير الموســم التصديــري والتنســيق مــع جميــع األطــراف المتدخلــة 

فــي القطــاع وتأطيــر المصدريــن. 

بلغــت صــادرات الغــالل الصيفيــة خــالل الموســم المنقضــي حوالــي 48593 طــن بقيمــة 134121 مليــون دينــار 

ونرجــو خــالل هــذا الموســم بلــوغ 50 ألــف طــن مــن الغــالل بقيمــة تفــوق 150 مليــون دينــار بالرغــم مــن تســجيل 

تأخيــرا فــي مؤشــر النضــج تــراوح مــن 10 أيــام إلــى أســبوعين حســب المناطــق .فقــد ســجلت الصــادرات التونســية 

ــغ قيمتهــا  ــوم 24 جــوان الجــاري، لتبل ــة ي ــى غاي ــي إل ــع العــام الحال ــذ مطل ــا بنســبة 25 %، من مــن الغــالل ارتفاع

68.5 مليــون دينــار إذ كانــت  54.8 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة .ولقــد  شــملت الزيــادة 

الكميــات التــي تــم تصديرهــا والتــي بلغــت خــالل ذات الفتــرة 20.891 ألــف طــن، مقابــل 19.047 ألــف طــن مــن 

الســنة المنقضيــة أي بتطــور بنســبة 10 %.وحافظــت الســوق الليبيــة علــى صــدارة البلــدان المســتوردة للغــالل 

التونســية بقيمــة 32.3 مليــون دينــار تليهــا إيطاليــا بـــ12.7 مليــون دينــار، أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت مــن نصيــب 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة 7.7 مليــون دينــار لتأتــي دولــة الكويــت فــي المرتبــة الرابعــة بـــ 4.2 مليــون 

دينــار وبلغــت قيمــة الصــادرات نحــو األســواق األوروبيــة 6354 طــن و1520 طــن نحــو األســواق الخليجيــة.

وبخصــوص توزيــع أصنــاف الغــالل المصــدرة  نالحــظ أن منتــوج »الــدالع« قــد اســتأثر بالنصيــب األكبــر مــن 

3452  طــن ثــم البوصــاع  4470 طــن  فالمشــمش بـــ  6427 طــن يليهــا الخــوخ بـــ  المبيعــات إذ بلغــت 

ب 1441طــن والعوينــة ب 1383 طــن.

ــر  ــخ 06 جــوان 2022 مــع الرئيــس المدي وقــد عقــد المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل جلســة عمــل بتاري

العــام للمركــز النهــوض بالصــادرات وثلــة مــن اإلطــارات بمعيــة ممثــل عــن المصدريــن للغــالل تــم االتفــاق  فيهــا 

علــى منــح األولويــة خــالل فتــرة ذروة التصديــر )للخــوخ والنكتاريــن والمشــمش والعوينــة والفراولــو والهنــدي 

والرمــان( علــى الســوق الخليجيــة لملفــات دعــم النقــل عــن طريــق الجــو قصــد تمكيــن الشــركات التونســية الصغــرى 

والمتوســطة مــن تنميــة صادراتهــا مــن الغــالل نحــو الســوق الخليجيــة حتــى تســتطيع  اإليفــاء بتعهداتهــا ونســق 

ديموميتهــا. 
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وحفاظــا علــى نســق تصاعــد صادراتنــا مــن الغــالل الصيفيــة و تعزيــزا لمكانتهــا باألســواق الخارجيــة مــن المهــم 

اإلشــارة إلــى إقــرار برنامجــا ترويجيــا متكامــال مراعيــا لخصوصيــات كل ســوق حيــث تمــت المشــاركة فــي :

• المعرض الغذائي بليبيا Libya Food في مارس 2022	

• الصالون الدولي Fruit Logistica بألمانيا في أفريل 2022	

• المعرض الدولي بطرابلس في ماي 2022	

ويعتزم المجمع المشاركة في :

• الصالون الدولي Fruit Attraction بإسبانيا في أكتوبر 2022	

• معرض جده الزراعي الدولي في ديسمبر 2022	

أما على المستوى الداخلي فقد ركز المجمع نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمقر إدارته المركزية بتونس 

بحي المهرجان وينوي المجمع المشاركة بالصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا SIAT 2022 خالل 

شهر أكتوبر 2022 و معرض المنتجات الفالحية المنظم على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية بمدينة جربة 

من شهر نوفمبر 2022.

  وفي نهايــة هــذه الكلمة فإننا نسعى دوما للقيام بجميع المهام الموكولة للمجمع المهني المشترك 

للغالل في هذا المجال وتتمثل في:

• الّربط بين مختلف الحلقات التي تمّر بها المنتجات في إطار منظومات ومساعدة المنتجين على 	

االندماج بها 

• تشجيع منتجي الغالل ومرّوجيها على النهوض بمنظومة الغالل.	

• تيسير التشاور بين المهنيين واإلدارة لضبط أهداف منظومات الغالل والقوارص والعنب 	

• المساهمة في تعديل الّسوق باعتماد مختلف اآلليات المالئمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع 	

الهياكل المهنية واإلدارية المعنّية.
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يمثــل قطــاع األشــجار المثمــرة حوالــي 30 % مــن القيمــة الجمليــة لإلنتــاج الفالحــي وحوالــي 10 % مــن القيمــة 

الجمليــة للصــادرات الفالحيــة. كمــا يوفــر حوالــي 15 % مــن مواطــن الشــغل لليــد العاملــة القــارة و51 % مــن 

مواطــن الشــغل لليــد العاملــة الموســمية. أمــا علــى مســتوى الترويــج، فيســاهم قطــاع األشــجار المثمــرة وخاصــة 

الغــالل الصيفيــة فــي تزويــد الســوق الداخليــة بفواكــه وغــالل متنوعــة إلــى جانــب فوائدهــا الصحيــة والغذائيــة الهامــة 

التــي ينتفــع بهــا المســتهلك.

تمثــل مســاحة الغــالل الصيفيــة حوالــي 320.567 هــك أي مــا يمثــل حوالــي 75 % مــن المســاحة الكليــة لألشــجار 

المثمــرة منهــا 85 % غــالل ذات النــوى و15 % غــالل ذات البــذرة. وقــد شــهدت مســاحات الغــالل الصيفيــة 

ــاع بنســبة 9 % فــي مســاحة  اســتقرارا خــالل الخمــس ســنوات األخيــرة بالنســبة للغــالل ذات النــوى مقابــل ارتف

الغــالل ذات البــذرة.

تطور مساحة الغالل الصيفية )هك(

الغالل الصيفية

إعداد : ريم الدريدي 
كاهية مدير
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وتتكــون غراســات الغــالل الصيفيــة باألســاس مــن اللــوز الجــاف بنســبة 72 % يليــه كل مــن التفــاح والخــوخ والنكتاريــن 

بنســبة 6 % لكليهمــا والرمــان بنســبة 5 % ثــم التيــن 3 %و المشــمش 3 % . أمــا األصنــاف األخــرى فبنســبة 5 %. 

وتتكــون غابــة الغــالل الصيفيــة مــن 13 صنفــا تضــم عــدة أنــواع وقــد تــم خــالل العشــرين ســنة األخيــرة إدخــال عــدة 

أصنــاف جديــدة مــن مختلــف الغــالل الصيفيــة ممــا ســاهم فــي تنويــع العــرض والتمديــد فــي فتــرة االســتهالك.

و كمــا تتــوزع غابــة الغــالل الصيفيــة علــى كامــل واليــات الجمهوريــة بنســب متفاوتــة نذكــر مــن أهمهــا واليــة صفاقــس 

بنســبة 21 % تليهــا القيــروان بنســبة 15 % فالقصريــن وســيدي بوزيــد بنســبة 12 % و11 % تباعــا وواليــة المهديــة 

بنســبة 9 %.

الجهــاتتوزيع مساحة الغالل الصيفية حسب األصناف   حســب  الصيفيــة  الغــالل  مســاحة  توزيــع 

أمــا علــى مســتوى اإلنتــاج فقــد شــهد تطــورا بنســبة حوالــي 12,5 % خــالل العشــرية األخيــرة ليمــر مــن 497.100 طــن ســنة 

2010 إلــى 559.000 طــن ســنة 2021 وقــد رافــق هــذا اإلنتــاج تطــور بنســبة 37 % فــي إنتــاج الغــالل ذات النــوى مقابــل تراجــع 

بنســبة 5,5 % فــي إنتــاج الغــالل ذات البــذرة.

تطور اإلنتاج الجملي للغالل الصيفية )هك( 

لوز جاف  
مشمش 

خوخ ونكتارين 
رمان
تين 
تفاح

 أصناف أخرى

)% 72( 211733
)% 3( 8875

)% 6( 16998
)% 3(  13352

)% 3(  9687
)% 6(  18356
)% 5( 13266

صفاقس 
القيروان 
القصرين 

سيدي بوزيد 
قفصة 

واليات أخرى 
باجة 

الكاف 
سليانة 

المهدية 

)% 21( 62509.5
)% 15(42628

)% 12( 35565
)% 11( 30818
)% 6( 18207

)% 17( 48902.24
)% 3( 8160
)% 3( 9124
)% 3( 7654

)% 9( 26452.5
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الغالل ذات البذرة

المساحات :

تمتــد غراســات الغــالل ذات البــذرة علــى حوالــي 48.000 هــك تســتأثر منهــا واليــة القصريــن بـــ 21 %فواليــة القيــروان 

بنســبة 11 % وواليــة قابــس بنســبة 9 % وواليتــا ســليانة ومنوبــة بنســبة 6 % لــكل منهمــا.

ويمثــل صنــف التفــاح 38 % مــن مســاحة الغــالل ذات البــذرة ثــم صنــف الرمــان بنســبة 28 % والتيــن بنســبة 20 % 

واإلجــاص بنســبة 7 %.

ــع مســاحة الغــالل ذات البــذرة حســب الجهــاتتوزيع مساحة الغالل ذات البذرة حسب األصناف  توزي

اإلنتاج :

بلــغ إنتــاج الغــالل ذات البــذرة لســنة 2021 حوالــي 272 ألــف طــن وقــد شــهد تراجعــا خــالل العشــرية األخيــرة بنســبة 5,5 % 

ويعــود ذلــك باألســاس إلــى تراجــع إنتــاج اإلجــاص بنســبة 77 % بســبب اإلصابــة باللفحــة الناريــة منــذ ســنة   2013 وتراجــع 

إنتــاج التيــن بنســبة 34 % مقابــل تطــور فــي إنتــاج الرمــان بحوالــي 60 % وفــي إنتــاج الســفرجل بحوالــي 86 %.

ويســتأثر التفــاح بنســبة 46 % مــن إنتــاج الغــالل ذات البــذرة لســنة 2021 يليــه الرمــان بنســبة 38 %فالتيــن بنســبة 6 % 

واإلجــاص بنســبة 5 %.

أمــا علــى مســتوى توزيــع إنتــاج الغــالل ذات البــذرة حســب مناطــق اإلنتــاج فتحتــل واليــة القصريــن المرتبــة األولــى بنســبة 

25 % تليهــا واليــة قابــس بنســبة 12 % فــي حيــن تحتــل واليــة باجــة التــي ال تمثــل ســوى 5 % مــن مســاحة الغــالل ذات 

البــذرة المرتبــة الثالثــة بنســبة 11 % مــن اإلنتــاج.

)% 4( 2001
)% 11( 5048

)% 21( 10093
)% 3( 1505
)% 9( 4299
)% 6( 2739

)% 20( 4948.15
)% 6( 3005

)% 5( 2292.5
)% 5( 2565
)% 6( 3098

)% 4( 1780.05

)% 38( 18356
)% 7( 3090
)% 6( 2971

)% 20( 9681
)% 28( 13352

)% 1( 420

تفاح
إجاص

بيثر
تين

رمان
سفرجل

صفاقس 
القيروان 
القصرين 

قفصة 
قابس
مدنين

واليات أخرى 
منوبة

نابل
باجة

سليانة 
المنستير
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توزيع إنتاج الغالل ذات البذرة حسب الجهاتتوزيع إنتاج الغالل ذات البذرة حسب األصناف   

الغالل ذات النوى :

المساحات :

تمتد مساحات غراسات الغالل ذات النوى على حوالي 278.000 هك تستأثر منها والية صفاقس بــــ 25 % تليها 

واليــة القيــروان بنســبة 16 % و واليــة ســيدي بوزيــد بنســبة 12 % وواليــة القصريــن بنســبة 11 % وواليــة منوبة 

بنســبة 10 %.

ويمثل صنف اللوز الجاف الجزء األكبر من إنتاج الغالل ذات النوى بنسبة  76 % ثم صنف الفستق بنسبة 11 % 

والخوخ والنكتارين بنسبة 7 % والمشمش بنسبة 3 %.

توزيــع مســاحة الغــالل ذات النوىحســب الجهــاتتوزيع مساحة الغالل ذات النوى حسب األصناف 

)% 46( 127887
)% 5( 15182

)% 3( 6953
)% 6( 17238

)% 38( 106748
)% 2( 4800

تفاح
إجاص

بيثر
تين

رمان
سفرجل

)% 11( 28150
)% 8( 21688
)% 8( 21565

)% 25( 64671
)% 12( 31501.5
)% 14( 35571.5

)% 8( 19846
)% 10( 26271

)% 4( 9305

باجة
سليانة

القيروان 
القصرين 

قابس
واليات أخرى 

منوبة
نابل

بنزرت

)% 76( 211730
)% 1( 2630
)% 1( 1025

)% 11( 31000
)% 1( 3200

)% 7( 19990
)% 3( 8880

لوز جاف
مشمش 

عوينة
حب ملك 

فستق 
بوصاع

خوخ نكتارين  

)% 25( 60508.5
)% 16( 37580
)% 11( 24472
)% 12( 29835
)% 7( 16702

)% 15( 35462.04
)% 4( 8419

)% 10( 24991

صفاقس
القيروان

القصرين 
سيدي بوزيد

قفصة
واليات أخرى

الكاف 
المهدية
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اإلنتاج :

بلــغ إنتــاج الغــالل ذات النــوى لســنة 2021 حوالــي 287 ألــف طــن وقــد شــهد تطــورا خــالل العشــرية األخيــرة بنســبة 37 % 

ويعــود ذلــك باألســاس إلــى تطــور إنتــاج المشــمش بنســبة  60 % وتطــور إنتــاج الخــوخ والنكتاريــن بنســبة 34 %وتطــور 

فــي إنتــاج اللــوز الجــاف بحوالــي 26 %.

وتســتأثر أصنــاف الخــوخ والنكتاريــن بنســبة 53 % مــن إنتــاج الغــالل ذات النــوى لســنة 2021 يتبعهــا اللــوز الجــاف بنســبة 

23 % والمشــمش بنســبة 13 % وحب الملوك بنســبة 3 %.

أمــا علــى مســتوى توزيــع إنتــاج الغــالل ذات النــوى حســب مناطــق اإلنتــاج فتحتــل واليــة بــن عــروس التــي تمثــل 1 % 

مــن المســاحات المرتبــة األولــى بنســبة  13 % ثــم واليــة القيــروان بنســبة 12 % فــي حيــن تحتــل واليتــا منوبــة وســيدي 

بوزيــد بنســبة 11 % مــن اإلنتــاج لــكل منهــا.

الجهــاتتوزيع إنتاج الغالل ذات النوى حسب األصناف  النــوى حســب  ذات  الغــالل  إنتــاج  توزيــع 

)% 13( 36221
)% 5( 15446
)% 7( 19535
)% 7( 18564

)% 3( 9214
)% 5( 12700
)% 5( 13918

)% 12( 34900
)% 6( 18320

)% 11( 32526
)% 6( 15889
)% 9( 25333

)% 11( 31697

بن عروس 
نابل

 باجة
 سليانة
زغوان 

المهدية 
صفاقس 
القيروان 
القصرين 

سيدي بوزيد 
قفصة 

واليات أخرى 
منوبة

)% 53( 152500
)% 13( 37500
)% 23( 65700
)% 6( 18500

)% 3( 7900
)% 1( 2350
)% 1( 2700

خوخ نكتارين 
مشمش
لوز جاف

عوينة
حب ملك 

بوصاع
فستق
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بلغــت صــادرات الغــالل الصيفيــة خــالل ســنة 2021 حوالــي 48593 طــن بقيمــة ناهــزت 134121مليــون دينــار مقابــل 

29447 طــن بقيمــة 75150 مليــون دينــار موســم 2020، مســجلة بذلــك تطــورا بنســبة 65 ℅ علــى مســتوى الكميــة 

و 78.5 ℅ علــى مســتوى القيمــة.

يشــتمل العــرض التونســي مــن الغــالل علــى قرابــة ثمانيــة عشــرة صنفــا أهمهــا الرمــان والــدالع والخــوخ والمشــمش 

التــي تمثــل 80 % مــن جملــة الصــادرات مــن حيــث الكميــات و العائــدات.

الموسم الترويجي للغالل الصيفية

تتــوزع  هــذه الكميــات علــى أكثــر مــن خمســة و عشــرين وجهــة أهمهــا الســوق الليبيــة التــي تســتقطب قرابــة 70℅ مــن 

صــادرات الغــالل تليهــا الســوق األوروبيــة بأكثــر مــن 21℅ ثــم بلــدان الخليــج بنســبة 5℅.

و رغــم هــذه النتائــج المرضيــة علــى مســتوى الكميــات و العائــدات لصــادرات الغــالل إال أن ســنة 2021 شــهدت 

اضطرابــات علــى مســتوى نســق التصديــر إذ توقفــت الصــادرات كليــا علــى الســوق الليبيــة خــالل منتصــف شــهر 

جويليــة جــراء غلــق الحــدود لمنــع تفشــي جائحــة كورونــا و قــد تدخــل المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل إلنقــاذ موســم 

التصديــر عبــر التنســيق مــع األطــراف المتدخلــة فــي المنظومــة اللوجســتيكية وتوجيــه المتعامليــن علــى هــذه الســوق 

للتصديــر عــن طريــق الباخــرة عبــر الخــط البحــري المباشــر صفاقــس – طرابلــس كمــا تــم منــع دخــول العربــات المجــرورة 

المعبــأة بمــادة الخــوخ مــن ليتوانيــا إلــى روســيا بســبب مــا قيــل مــن  وجــود إشــكاال علــى مســتوى الصحــة النباتيــة.

إعداد : نجاح بن عمار  
كاهية مدير

توزيع الصادرات حسب األسواقتوزيع الصادرات حسب األصناف

% 26
% 26
% 19
% 1
% 7
% 6
% 4
 % 3
% 2
% 2
% 2
% 1
% 1

% 0.3
% 0.3

رمان
دالع
خوخ

نكتارين 
مشمش 

عوينة
لوز

عنب
بوصاع
بطيخ
إجاص
فراولة

تين شوكي 
تين

غالل أخرى 

% 71.5
% 21.7
% 5.4
% 1.4
% 0.4

ليبيا 
االتحاد األروبي

الخليج 
روسيا 

بلدان أخرى 
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و عمــال علــى المحافظــة علــى هــذا النســق التصاعــدي لصادراتنــا 

مــن الغــالل الصيفيــة و تعزيــز مكانتهــا فــي األســواق الخارجيــة 

أرســى المجمــع برنامجــا ترويجيــا متكامــال يأخــذ بعيــن االعتبــار 

خصوصيــات كل ســوق خاصــة الســوق الليبيــة التــي تعــد أهــم 

ســوق لصــادرات الغــالل حيــث تــم تركيــز إدارة جهويــة للمجمــع 

ــر. ــرأس الجدي ــر الحــدودي ب المهنــي المشــترك للغــالل بالمعب

هــذا إلــى جانــب المشــاركة فــي التظاهــرات الخاصــة علــى غــرار 

المعــرض الغذائــي بليبيــا Libya Food و المعــرض الدولــي بطرابلــس إذ عمــل المجمــع علــى مزيــد التعريــف 

بمختلــف أصنــاف الغــالل مــن خــالل عرضهــا للزائريــن و توفيــر دعائــم إشــهارية تبــرز ميزاتهــا وعقــد لقــاءات 

عمــل بيــن مصدريــن مــن تونــس ومورديــن مــن ليبيــا للمنتجــات الفالحيــة )rencontre B to B( قصــد ربــط 

عالقــات تجاريــة وتوطيدهــا.

فضــال عــن متابعــة ســير موســم التصديــر علــى هــذه الســوق بصفــة مســتمرة و عقــد جلســات عمــل فــي 

الغــرض كلمــا اقتضــى األمــر ذلــك.

كمــا يواصــل المجمــع العمــل علــى دعــم تعزيــز تموقــع الغــالل التونســية بالســوق األوروبيــة عبــر المشــاركة 

Fruit Logis�  فــي التظاهــرات المنتظمــة فــي البلــدان المــوردة علــى غــرار المشــاركة فــي الصالــون الدولــي

tica بألمانيــاو الصالــون الدولــي Fruit Attraction بإســبانياو الصالــون الدولــي SIA Paris بفرنســا.

و قــد بلغــت صــادرات الغــالل الصيفيــة إلــى موفــى شــهر جــوان 2022 حوالــى 20619 طــن مقابــل 18710 

ــد اســتقطبت الســوق  ــادة بنســبة 10℅  و ق ــة أي بزي ــخ مــن الســنة المنقضي ــة نفــس التاري ــى غاي طــن إل

الليبيــة 62℅ مــن الصــادرات و مثــل صنفــا الــدالع و الخــوخ أكثــر مــن 57℅ مــن جملــة الصــادرات.
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علــى إثــر اجتمــاع مجلــس إدارة المجمــع بتاريــخ 15 فيفــري 2022 تــم تحييــن تركيبــة اللجــان القطاعيــة الخاصــة بمتابعــة 

المنظومــات الراجعــة بالنظــر للمجمــع  والمتمثلــة فــي :

اللجنة القطاعية للقوارص	 

اللجنة القطاعية للرمان	 

اللجنة القطاعية لألشجار المثمرة	 

اللجنة القطاعية للكروم 	 

نشاط اللجان القطاعية بالمجمع

إعداد : الكيالني بالحاج 
مدير متابعة المنظومات وتنمية الجودة

و تعنــى هاتــه اللجــان بدراســة الوضعيــات الحاليــة للمنظومــات وإعــداد مقترحــات و حلــوال تــدرج ببرامــج التدخــل 

المعهــودة بمهــام المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل .

وقــد عقــدت اللجــان المذكــورة جلســات عمــل متتاليــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 09 إلــى 14 مــارس 2022 إلعــداد 

برامــج تدخــل المجمــع فــي المنظومــات  بعنــوان ســنة 2023 ومناقشــها وأســفرت مداوالت جلســاتها علــى التوصيات 

التاليــة :

اللجنة القطاعية للقوارص

دعــوة اإلدارة العامــة للصحــة النباتيــة ومراقبــة المدخــالت الفالحيــة إلعــداد برنامــج تدخــل فــي أقــرب اآلجــال . 1

لمكافحــة الحشــرة القشــرية Pou rouge de Californie التــي تــم تســجيل انتشــارها مؤخــرا بغراســات 

القــوارص علــى ضــوء الدراســة العلميــة الجــاري إنجازهــا مــع البحــث وذلــك قصــد إبــرام اتفاقيــة تعــاون فــي 

الغــرض بيــن اإلدارة العامــة والمجمــع للتدخــل الســريع قصــد الحــد مــن اإلصابــة بهــذه اآلفــة وعرضهــا علــى 

مصادقــة مجلــس إدارة المجمــع.

ضــرورة العمــل علــى تخصيــص االعتمــادات الالزمــة لمواصلــة برنامــج دعــم شــتالت القــوارص فــي ســنة . 2

2023 قصــد مواصلــة عمليــة تشــبيب الغراســات الهرمــة بواليــة نابــل والتشــجيع علــى التوســعات مــع 

اقتصارهــا علــى واليتــي القيــروان وجندوبــة نظــرا لتوفــر الظــروف المالئمــة لغراســات القــوارص بهــذه 

المناطــق مــع تخصيــص واليــة القيــروان للتوســع فــي األصنــاف البدريــة وواليــة جندوبــة للتوســع فــي 

األصنــاف اآلخــر فصليــة. 
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دعــوة المجمــع لدعــم عمليــة تكويــن اليــد العاملــة المختصــة فــي مجــال تقليــم القــوارص مــن خــالل . 3

تخصيــص االعتمــادات الالزمــة لخــالص المتكونيــن علــى غــرار مــا يقــوم بــه ديــوان الزيــت فــي مجــال 

الزياتيــن كمــا أن المركــز الفنــي للقــوارص يتولــى خــالص المكونيــن.

مواصلة العمل على تكريس عالقات تجارية ثنائية مع السوق الليبية لترويج القوارص.. 4

العمــل علــى الترفيــع فــي منحــة النقــل علــى الســوق األلمانيــة باعتبارهــا ســوقا واعــدة لتصديــر . 5

القــوارص. 

اللجنة القطاعية للرمان

المواصلــة فــي برنامــج المكافحــة البيولوجيــة لــدودة الخــروب بطفيــل التريكوغــرام مــع إضافــة نثــرة رابعــة علــى نفقــة . 1

الفــالح.

إدراج برنامــج تنظيــف الواحــة ضمــن برامــج تدخــل المجمــع خاصــة أن 80 %  مــن الرمــان فــي قابــس يوجــد داخــل . 2

الواحــات و ســيتم فــي هــذا الغــرض إعــداد بطاقــة مشــروع بالتنســيق مــع المندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بقابــس.

إعــداد برامــج لتحســين تقنيــات إنتــاج الرمــان و تثمينــه فــي إطــار برنامــج PIAIT  الممــول مــن قبــل البنــك الدولــي . 3

)بصــدد اقتــراح المشــاريع  بالتنســيق مــع المشــرفين علــى البرنامــج(.

االستفادة من قانون االستثمار لدعم الشركات التعاونية خاصة قي مجال عالمات الجودة الخصوصية.. 4

العمــل علــى تكثيــف المكافحــة البيولوجيــة باســتعمال الحشــرات النافعــة لمختلــف آفــات الرمــان علــى غــرار ذبابــة . 5

ــات قــي الغــرض بالتنســيق مــع البحــث العلمــي. الفواكه،المــن،Cochenille Farineuse  و إعــداد اتفاقي

اللجنة القطاعية لألشجار المثمرة

ــن المناطــق . 1 ــروان لموســم 2023 فــي إطــار مشــروع تثمي ــة القي ــوز بوالي ــة الل ــذ برنامــج تشــبيب غاب ــة تنفي مواصل

الســقوية بواليــات الوســط الممــول عــن طريــق البنــك اإلفريقــي للتنميــة ضمــن مكونــة تثميــن اإلنتــاج الفالحــي 

ــاء الشــتالت بنســبة 50℅. ــروان وذلــك بدعــم اقتن ــة القي بوالي

مواصلــة تنفيــذ برنامــج تشــبيب غراســات التفــاح و تكثيفهــا فــي إطــار مشــروع تثميــن المناطــق الســقوية بواليــات . 2

ــة  ــاج الفالحــي بوالي ــن اإلنت ــة الخاصــة بتثمي ــة ضمــن المكون ــك اإلفريقــي للتنمي ــل البن الوســط الممــول مــن قب

ــن. القصري
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مواصلــة تنفيــذ برنامــج الشــباك الواقيــة مــن حجــر البــرد فــي إطــار مشــروع تثميــن المناطــق الســقوية بواليــات . 3

الوســط الممــول مــن قبــل البنــك اإلفريقــي للتنميــة ضمــن المكونــة الخاصــة بتثميــن اإلنتــاج الفالحــي بواليــة 

القصريــن و ذلــك بدعــم اقتنــاء المنتجيــن للشــباك بنســبة 50℅

ضــرورة مرافقــة برامــج تدخــل المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل بحزمــة فنيــة واضحــة مــع دليــل مبســط بالنســبة . 4

للفــالح و ذلــك بالتنســيق مــع مؤسســات البحــث العلمــي و المراكــز الفنيــة.

اإلرشــاد . 5 )وكالــة  التكويــن  و  التحســيس  مــن  الشــتوية   المــداواة  و  للزبيــرة  خاصــة  أهميــة  إيــالء  ضــرورة 

التكويــن المهنــي الفالحــي و الوســائل الســمعية و البصريــة(. الفالحــي و 

ــع . 6 ــم مســالك التوزي ــة مــن حيــث األســعار و الكلفــة و تنظي ــر الســوق الداخلي ــد تطوي ــع التظاهــرات و مزي تنوي

و تثميــن المنتــوج.

مزيــد تطويــر الوجهــة التصديريــة الليبيــة باإلضافــة لألســواق التقليديــة للبــالد التونســية و البحــث علــى أســواق . 7

جديــدة.

اللجنة القطاعية للكروم 

التدخــل لــدى ســلطة اإلشــراف بإيجــاد حــال عاجــال لتوفيــر الشــتالت للتوســع فــي الغراســات خاصــة الملقمــة منهــا . 1

باعتبــار أن الكميــة المرخــص فيهــا ســنويا للتوريــد ال تفــي بالحاجــة أمــام الطلــب المتزايــد )ترخيــص توريــد  200 

ألــف شــتلة ســنويا(.

توفيــر مســتلزمات إنتــاج الكــروم مــن أســمدة ومبيــدات بأســعار تفاضليــة بمخــزن القبــة علــى غــرار مــا هــو معمــول . 2

بــه فــي قطــاع القــوارص.

بخصــوص التكويــن فــي المجــال  يرجــى دراســة إمكانيــة تكفــل المجمــع بخــالص المتكونيــن علــى غــرار مــا هــو . 3

معمــول بــه فــي قطــاع الزياتييــن

طلب اعتمادات إلنجاز برنامج المسح الجغرافي لغابات الكروم السيما وأن آخر مسح تم سنة 2003.. 4

و طلب اعتمادات للتصديق على مخبر التحاليل المخبرية للخمور والغالل التابع للمجمع.. 5
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اللوز في العالم

تعتبــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أكبــر البلــدان المنتجــة 

للــوز فــي العالــم بحوالــي 2 مليــار طــن فــي العــام و تمثــل 

كاليفورنيــا المنطقــة الرئيســية بهــا مــن حيــث المنــاخ المعتــدل 

و التربــة الخصبــة كمــا تمتلــك أحــدث المعــدات و التقنيــات 

للجنــي و التعبئــة. ثــم تأتــي  إســبانيا فــي المرتبــة الثانيــة بإنتــاج 

ــاج 148 ألــف طــن فالمغــرب  ــران بإنت 202 ألــف طــن تليهــا إي

بإنتــاج 112 ألــف طــن.

آفاق واعدة لقطاع اللوز في تونس

إعداد : محمد شيبات
مدير الدراسات االستشرافية وبنك المعلومات

اللوز في تونس

علــى المســتوى الوطنــي يبلــغ اإلنتــاج حوالــي 65 ألــف طــن مــن اللــوز الجــاف علــى مســاحة 211.733 ألــف هكتــار 

مقســمة بيــن  17.380 ألــف هكتــار ســقوي بإنتــاج 23.466 ألــف طــن  و 194.350 ألــف هكتــار مطــري بإنتــاج 

42.218 ألــف طــن .

أهم أصناف اللوز و توزيعها الجغرافي

األصنافمناطق الغراسةالمنطقة الجغرافية

هش بن اسماعيل � خوخي بالنكوأريانة � بنعروس� نابل � بنزرت طبرقةالشمال الساحلي

ماركونا�فورنات�فيرانياس�مازطوباجة � جندوبة � زغوانسهول الشمال

مازطو� فيرانياس � فيرادويالسليانة� الكاف � شمال القصرينالهضاب العليا

مازطو� فيرانياس � فيرادويالجنوب القصرين � شمال قفصةالسباسب العليا

مازطو� بيرالس � ماركونا �فورناتالقيروان�  سيدي بوزيدالسباسب السفلى

عشاق � قصنطيني � مازطو � ماركونا � سوسة� المنستير� شمال صفاقسالوسط الساحلي
فورنات

عشاق � قصنطيني � زحاف � مازطو� جنوب صفاقس � قابس � جربة � مدنينالجنوب الساحلي
ماركونا � فورنات
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مازطوقصنتينيعشاق

أهم مناطق اإلنتاج :

تعتبــر واليــة صفاقــس األولــى وطنيــا بإنتــاج 12.507 ألــف طــن علــى مســاحة 

ــد بإنتــاج 8.770 ألــف طــن علــى  ــار تليهــا واليــة ســيدي بوزي 58.833 ألــف هكت

مســاحة 28.266 ألــف هكتــار ثــم واليــة المهديــة  بإنتــاج 8.627 ألــف طــن علــى 

مســاحة 22.233 ألــف هكتــار ثــم قفصــة بإنتــاج 8.582 طــن علــى مســاحة 

ــاج 7.700 ألــف طــن مــن اللــوز الجــاف علــى  ــروان بإنت ــار ثــم  القي 14.475 هكت

ــار.  ــف هكت مســاحة 32.710 أل

يالحــظ أن اإلنتــاج غيــر مســتقر و شــديد التأثــر بالعوامــل المناخيــة باعتبــار أن أكثــر 

مــن 90 %  مــن الغراســات توجــد بالقطــاع المطــري كمــا أن اإلنتاجيــة تعتبــر 

ــغ أخضــر لألصــل  ــد أي 12 ك ــغ جــاف لألصــل الواح ــدا ال تتعــدى 3ك ــة ج ضعيف

الواحــد.

و قــد شــهدت المســاحات المخصصــة لغراســات اللــوز المرويــة المكثفــة تطــورا 

ملحوظــا خــالل الســنوات األخيــرة مقابــل تراجــع المســاحات المطريــة نتيجــة 

لتعاقــب ســنوات انحبــاس األمطــار إضافــة إلــى عــدم إقبــال الفالحين علــى القيام 

بتجديــد الغراســات المســنة ضعيفــة اإلنتــاج و تعويضهــا بغراســات الزياتيــن.

توزيع مساحات اللوز حسب الوالياتتوزيع مساحات اللوز الجاف حسب الواليات )طن(

صفاقس 
القيروان 
القصرين 

سيدي بوزيد 
قفصة

توزر
قبلي

قابس
مدنين

تطاوين
تونس
أريانة

منوبة
بن عروس

نابل
باجة

بنزرت
جندوبة
الكاف
سليانة
زغوان

سوسة
المنسيتر
المهدية 

12507
7700
6000
8769
8582
6496

0
580

282.95
18.98
131.8

157.05
547.2

566
2006.7

3100
140

62.68
1946

1107.36
16.84
507.2

656.387
8627.5

صفاقس 
القيروان 
القصرين 

سيدي بوزيد 
قفصة
قابس
مدنين

تطاوين
تونس
أريانة

منوبة
بن عروس

نابل
بنزرت

باجة
جندوبة
الكاف
سليانة
زغوان

سوسة
المنسيتر
المهدية

58833
32710
22471
28266
14475

397
2051
259
258

168.5
1709
545

1288
550

4300
84.5
7920
3286

4742.5
1621

3565.75
22233

15
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البرنامج الجهوي للنهوض بمنظومة اللوز بالقيروان

تحتــل واليــة القيــروان المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المســاحات المخصصــة 

لغراســات اللــوز  )32.710 ألــف هكتــار( بعــد واليــة صفاقــس )58.833 ألــف 

هكتــار(. هــذا وقــد تــم إقــرار برنامــج خطــة جهويــة لتطويــر منظومــة اللــوز 

بالقيــروان تبعــا لعديــد الجلســات التــي ضمــت مختلــف المتدخليــن تنــص 

علــى غراســة 1500 هكتــار علــى مــدى 10 ســنوات بمعــدل 150 هكتــار ســنويا 

باعتمــاد تقنيــات الغراســة العصريــة  بمســتوى تكثيــف يقــدر ب 416 شــتلة 

فــي الهكتــار الواحــد.

المهنــي  المجمــع  إبــرام  بعــد   2021 ســنة  البرنامــج  تنفيــذ  انطلــق  وقــد 

المشــترك للغــالل اتفاقيــة مــع منبــت زيتونــة المتوســط بالعاليــة ببنــزرت  

لتوفيــر 50 ألــف شــتلة لــوز صنــف مازطــو و لــوران لفائــدة 130 فــالح ب 9 معتمديــات مــن واليــة القيــروان 

مدعمــة بنســبة 50 % مــن ثمــن الشــتالت وذلــك ضمــن برامــج تدخــل المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل 

بتمويــل مــن صنــدوق تنميــة القــدرة التنافســية فــي القطــاع الفالحــي و الصيــد البحــري .

أمــا بالنســبة لموســم 2022 و بعــد إحالــة برامــج تشــبيب الغراســات إلــى المندوبيــات الجهويــة للتنميــة 

الفالحيــة  و وكالــة النهــوض باالســتثمارات الفالحيــة باعتبارهــا برامــج تتمتــع بمنــح اســتثمار يتــم تمويلهــا 

ــن  ــد تكفــل مشــروع تثمي ــق الخاصــة باالســتثمار )Fosdap et compte central( فق ــى مــوارد الصنادي عل

المناطــق الســقوية الممــول مــن قبــل البنــك اإلفريقــي للتنميــة ضمــن المكونــة الخاصــة بتثميــن اإلنتــاج 

ــر : ــروان بدعــم قطــاع اللــوز عب ــة القي الفالحــي بوالي

التوســع فــي مســاحات اللــوز المرويــة ب 200 هكتــار مدعومــة بنســبة بنســبة 50 % مــن ثمــن 

الشــتالت،

تركيز قطع مشاهدة،

إعداد دعائم إرشادية حول الممارسات الفالحية الجيدة،

دعم الباعثين الشبان لبعث شركات خدمات فالحية و تكوينهم في الغرض،

دعم المرأة الريفية لبعث مشاريع تحويل تقليدية.
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غراسة المشمش بين الواقع واآلفاق

إعداد : يوسف العكاري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة

المشــمش أو المشــماش أو البرقــوق شــجرة مثمــرة موطنهــا األصلــي بــالد الصيــن 

ــا  ــم انتشــرت بأرميني ــل المســيح  ث ــة آالف ســنة قب ــذ ثالث ــا اإلنســان من وقــد عرفه

ــم منطقــة  ــة ث ــدان األوروبي ــا وبعــض البل ــران وســوريا والســعودية ومصــر وتركي وإي

شــمال إفريقيــا.

فــي وقتنــا الحاضــر تتصــدر تركيــا قائمــة الــدول المنتجــة للمشــمش بنســبة 85 % 

ــم أوزباكســتان  ــف طــن ث ــران 400 أل ــا إي ــف طــن ســنويا تليه ــاج يناهــز 700 أل وبإنت

ــا 230 ألــف طــن..... 290 ألــف طــن فإيطالي

اإلنتاج/ ألف طن البلد

700 تركيا
400 إيران
290 أوزباكستان
230 إيطاليا
200 الجزائر

 شــجرة المشــمش هــي شــجرة الجمــال بامتيــاز كيــف ال وفتــرة إزهارهــا وروعــة أزهارهــا تــأذن بدخــول فصــل الربيــع . كمــا 

أن ثمارهــا وبتعــدد ألوانهــا مــن األبيــض إلــى األصفــر الفاقــع إلــى الــوردي تســتهوي وتســر الناظريــن وتعطــي البســتان 

جمــاال وبهــاء .

المشــمش فاكهــة غنيــة  بفيتاميــن أ  وفيتاميــن ج والحديــد 

والبوتاســيوم حيــث بينــت أحــدث الدراســات العلمية أهمية 

المشــمش فــي عــالج حــاالت  فقــر الــدم ودوره اإليجابــي 

فــي تقويــة البصــر و تنشــيط وظائــف الكبــد والتقليــل مــن 

نســبة الكوليســتيرول فــي الــدم و غيرهــا مــن الفوائــد.
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يتــوزع إنتــاج المشــمش بيــن الشــمال والوســط والجنــوب بيــن اإلنتــاج العائلــي و االســتثمار الفالحــي بجهــات قابــس 

والقيــروان وتســتور ومنوبــة وســليانة وبــن عــروس وغيرهــا . أمــا مــن حيــث اإلنتــاج فتحتــل واليــة القيــروان المرتبــة 

األولــى وطنيــا وتليهــا واليــة باجــة بتنــوع األصنــاف بيــن المحلــي علــى غــرار الــوردي والشاشــي وخيــط الــوادي وحمــادي 

واألصنــاف المســتوردة مثــل فيتلــو وغيرهــا .

فوراتيالشاشي خيط الواد

ــوان  ــن منتصــف مــاي ومنتصــف ج ــادة بي ــون ع ــار يك ــإن نضــج الثم ــالد التونســية ف ــاخ المتوســطي للب ــارا للمن واعتب

ويتوجــه اإلنتــاج لالســتهالك الطــازج باألســواق المحليــة ونســبة مــن بعــض األصنــاف يتــم تصديرهــا وجــزء مــن الصابــة 

يقــع تصنيعهــا بوحــدات إنتــاج معجــون الطماطــم .

نظــرا لقصــر مــدة بقــاء الثمــار بعــد نضجهــا فإنــه عــادة مــا يتــم تثمينهــا فــي التعليــب والتجفيــف علــى غــرار مــا نــراه بــكل 

مــن تركيــا وســوريا ، غيــر أن اســتعماالته تكــون متعــددة مثــل المربــى والعصيــر والمعجــون والشــريحة )التجفيــف( وهــذا 

مرتبــط بالعــادات الغذائيــة وتطــور نســيج الصناعــات الغذائيــة والقــدرة علــى اكتســاب األســواق للترويــج .

أمــا مــن الناحيــة الزراعيــة فيتكاثــر المشــمش بســهولة بطريقــة التطعيــم ) التلقيــم ( ثــم التربيــة فــي المنابــت 

علــى أن يتــم تنقيلــه فــي فتــرة الغراســة الشــتوية ويدخــل فــي اإلنتــاج بدايــة مــن الســنة الثانيــة أو الثالثــة ويحتــاج 

لزيلــي  ا الربيعيــة وخاصــة  اآلفــات  لــري ويخشــى  وا والتســميد  األرض  حيــث خدمــة  مــن  عاديــة  يــة  عنا لــى  إ

المونيليوز.....وكذلــك المــداواة المتكاملــة للذبابــة المتوســطية للفاكهــة . و 

مــن العوائــق التــي تؤثــر ســلبا علــى قطــاع المشــمش خاصــة بالمناطــق الســقوية العموميــة عــدم انتظــام التزويــد بميــاه 

الــري نتيجــة تقلــص مخــزون الميــاه بالســدود اعتبــارا للتغيــرات المناخيــة التــي تشــهدها بالدنــا وســائر دول العالــم .

ــة علــى غــرار  ــر الوحشــي أو الجوائــح الطبيعي  وعلــى مســتوى الضيعــات هنــاك األضــرار التــي يمكــن أن يســببها الخنزي

ــرة عنــد تكويــن الثمــار و نضجهــا . ــرد واألمطــار الفصليــة الغزي ــة نهايــة فصــل الربيــع أو عواصــف الب ــاح القوي الري

تعتبــر غراســة المشــمش مــن الزراعــات الواعــدة بالحــوض الســفلي لــوادي مجــردة خاصــة بعــد تقلــص مســاحات هامــة مــن 

اإلجــاص نتيجــة اإلصابــة بمــرض اللفحــة الناريــة غيــر أن التوســع فــي المســاحات يجــب أن يواكبــه تطــور فــي تثميــن اإلنتــاج 

وتنويــع طــرق التصــرف فيــه عبــر تشــجيع الصناعــات الغذائية على اســتيعاب اإلنتــاج الوطني وعــدم تعريض المنتجين لتدني 

األســعار نتيجــة وفــرة اإلنتــاج إضافــة إلــى اعتمــاد سياســة ترويجيــة واتصاليــة جديــدة تخــص اســتهالك المشــمش بطــرق 

متعــددة مــن خــالل تغييــر العــادات الغذائيــة .

وفــي الختــام ونظــرا لمنــاخ تونــس المتوســطي المتميــز ومــدى تأثيــره علــى جــودة ونكهــة فاكهــة المشــمش بمختلــف 

مناطــق اإلنتــاج فــإن آفــاق تطويــر هــذا القطــاع التــزال رحبــة وواعــدة وتفتــح أبــواب األمــل فــي االســتثمار فــي هــذا 

الميــدان .
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ــذا  ــة به ــم  تســجيل االصاب ــث ت ــا حي ــر الزراعــي المســتجدة ببالدن ــات الحج ــر مــرض البقــع الســوداء مــن آف يعتب

المــرض الفطــري ) Phyllostictinacitricarpa( للمــرة األولــى ببالدنــا ســنة 2016 ويتميــز هــذا الفطــر بصعوبــة 

ــة التــي  ــوءة كمــا أن الظــروف المناخي ــد المناطــق الموب ــة تحدي ــرة ســباته وبالتالــي صعوب استكشــافه خــالل فت

مــرت بهــا البــالد التونســية و تحديــدا منطقــة الوطــن القبلــي مــن فيضانــات خــالل شــهر ســبتمبر 2018 ســاهمت 

بشــكل كبيــر فــي تفشــي بــؤرة المــرض بالجهــة . وقــد تــم إعــالن البــالد التونســية ســنة 2019 كمنطقــة مصابــة 

ــة و المــوارد  ــأت وزارة الفالح ــوارص ارت ــة لقطــاع الق ــة و االجتماعي ــة االقتصادي ــذا المــرض. و نظــرا لألهمي به

المائيــة و الصيــد البحــري بجميــع هياكلهــا و مؤسســاتها وضــع خطــة وطنيــة لرصــد مــرض البقــع الســوداء 

للقــوارص و مكافحتهــا إذ تحــد مــن جــودة المنتــوج ممــا يتســبب فــي صعوبــة تســويق المحصــول باألســواق 

الداخليــة و إمكانيــة منــع تصديرهــا لبعــض الــدول األوروبيــة .

مرض البقع السوداء بغراسات القوارص

تشخيص المرض

هو مرض فطري يصيب جميع أصناف الحمضيات )القوارص( بدرجات متفاوتة. وتعتبر 

ثمار الليمون من أكثر األصناف حساسية لإلصابة.

إعداد : يسرى المليكي
رئيس مصلحة
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األعراض و األضرار

األغصــان  و  األوراق  علــى  اإلصابــة  أعــراض  تظهــر 

علــى شــكل بقــع صغيــره متقرحــة ذات لــون أســود 

ويكــون مركزهــا رمــادي اللــون محاطــه بحلقــه بنيــه 

داكنــة وهالــه صفــراء أو ظهــور بقــع برتقاليــة محمــره 

وحوافهــا ســوداء. وتكــون األعــراض أكثــر وضوحــًا علــى 

أوراق الليمــون .

تظهــر أعــراض اإلصابــة علــى ثمــار القــوارص علــى شــكل بقــع جافــة باهتــة والتــي تظهــر قبــل تحــول لــون الثمــار مــن 

األخضــر إلــى البرتقالــي وبتقــدم اإلصابــة تتحــول المنطقــة حــول اإلصابــة إلــى اللــون األصفــر وعنــد تمــام النضــج 

وتلــون الثمــار تظهــر البقــع البنيــة منخفضــة قليــال عــن ســطح الثمــرة وينتشــر عليهــا نمــش. تنتشــر هــذه البقــع آخــر 

الموســم بعــد تمــام نضــج الثمــار ممــا يحــد مــن جودتهــا و يضعــف قيمتهــا التســويقية باألســواق الداخليــة و يحظــر  

تصديرهــا لألســواق الخارجيــة .
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الوقاية و  المداواة  لمرض البقع السوداء للقوارص 

يمكن الوقاية من المرض باعتماد حزمة فنية متكاملة عن طريق اتباع التوصيات التالية :

التسميد المتوازن وعدم اإلفراط فى التسميد اآلزوتى.	 

عدم اإلفراط في الري وتحسين الصرف،	 

تعقيــم معــدات التقليــم و صناديــق نقــل الثمــار و المعــدات الفالحيــة  بصفــة آليــة خاصــة بالنســبة للمنتجيــن اللذيــن 	 

يتشــاركون هــذه المعــدات مــع الحقــول المجــاورة،

اقتنــاء المشــاتل مــن المنابــت المرخــص لهــا و التــي تخضــع لمراقبــة المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة الفالحــة 	 

و المــوارد المائيــة و الصيــد البحــري.
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أمــا فــي مــا يتعلــق  بكيفيــة مكافحــة هــذا المــرض فقــد  تــم وضــع خطــة وطنيــة و إصــدار منشــورا وزاريــا عــدد 100 

بتاريــخ 27 مــاي 2022 يضبــط المــداواة الكيميائيــة لمــرض البقــع الســوداء . مــع اإلشــارة أن منتجــي القــوارص 

ــد قامــت  ــدات المعتمــدة فــي البرنامــج. و ق ــم 50 % مــن ثمــن المبي ــن بالبرنامــج يتمتعــون بنســبة دع المنتفعي

ــة  ــة و مراقب ــالدارة العامــة للصحــة النباتي ــا التابعــة ل ــح المختصــة التابعــة للمجمــع بالتنســيق مــع نضيرته المصال

المدخــالت الفالحيــة بتوفيــر13800 كلــغ مــن »المبيــد النحاســي« و 3300 لتــر مــن مبيــد »االزوكسيســتروبين« 

» Azoxystrobine « و 25000 كلــغ مــن مبيــد »المنكــوزاب« Mancozébe « »و وضعهــا علــى ذمــة المنتفعيــن 

بالبرنامــج بالمخــزن المركــزي التابــع للمجمــع بالقبــة منــذ موفــى شــهر أفريــل 2022 ويتــم بيــع المبيــدات المدعمــة 

فــي صيغــة مجمعــة متكونــة مــن ثالثــة مبيــدات )Pack ( وذلــك لتحقيــق شــرط التــداول وضمــان النجاعــة فــي 

مكافحــة المــرض وتفــادي تســربه إلــى الغراســات الســليمة وللتمكــن مــن الحصــول علــى الشــهادات الصحيــة النباتيــة 

للمســتغالت حســب األســعار المدعمــة التاليــة:

المبيد النحاسي )السعر المدعم 18 دنانير/كلغ تعليب 1كلغ و 16 دنانير/كلغ تعليب / 5كلغ(	 

المبيد »االزوكسيستروبين« )السعر المدعم 50 دنانير/ل تعليب 1ل و 48 دنانير/ل تعليب / 5ل(	 

المبيد »المنكوزاب« )السعر المدعم 10 دنانير/كلغ(	 

روزنامة المداواة :

1. بالنسبة للغراسات الفتية يتم القيام بثالثة تدخالت:

مــن النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس إلــى موفــى شــهر أفريــل بعــد 70 % مــن ســقوط بتــالت الزهــور يتــم اســتعمال 

المبيــد النحاســي بجرعــة  2 كلغ/هــك  .

في شهر ماي يتم استعمال المبيد الذي يحتوي على المادة الفعالة »المنكوزاب« بجرعة 2.5 كلغ/هك.

في شهر جوان يتم استعمال المبيد الذي يحتوي على المادة الفعالة »االزوكسيستروبين« بجرعة 0.4 ل/هك.

2. بالنســبة للغراســات املنتجــة يتــم القيــام بثالثــة إىل خمســة تدخــالت باملبيــدات التــي تم ذكرها وحســب 

املراحــل الفيزيولوجية للشــجرة.
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OBJECTIFS ET APPROCHE

PROFITS
projet de PROmotion des FIlières pour le développement Territorial de Siliana

Les opportunités offertes à l’arboriculture fruitière : pommier, figuier et cerisier

DAGHARI Abdennaceur

S/Directeur Promotion des Filières et Développement Local

Les activités  projetées visent à encourager l’établissement de partenariats gagnants-gagnants entre les acteurs des 
filières objet des interventions directes et indirectes de l’Etat essentiellement en appui aux petits producteurs organisés. 
Il s’agit de mettre l’accent sur (i) l’organisation des acteurs des filières dans la zone de production ; (ii) Le développement 
des activités économiques entre les acteurs des  filières et renforcement des capacités de valorisation des produits des 
filières et (iii) le renforcement des capacités professionnelles des acteurs.

L’approche filière adoptée est une approche « bottom-up ». Les interventions du projet se concentrent sur l’identification 
et l’appui au développement des noyaux de filières dans les zones du projet concernées (pour mieux faire adhérer les 
acteurs locaux intéressés). Ceci va permettre de générer une dynamique entre les différents acteurs locaux pour aboutir, 
in fine, à la création des plateformes sans pour autant être un préalable aux activités du projet. Ceci a été initialement 
adopté par le projet (l’approche « top-down ») et suite aux difficultés de concrétiser cette approche pour divers raisons 
PROFITS a revu ses démarches. 

Pour réaliser les objectifs de promotion des filières pomme, figue et cerise à Siliana le projet PROFITS est intervenu et 
continu sa mission en partenariat avec les différents intervenants et notamment le Groupement Interprofessionnel des 
Fruits ( G.I.Fruits) ;  sur plusieurs volets :

Etude filière et cadre d’action filière (CAF)

Pour améliorer notre connaissance en matière des filières identifiées, le projet a réalisé des études filières permettant 
ainsi de constituer une base de données sur l’état avant-projet des ces filières. Ces études présentent la particularité 
d’être élaborées d’une manière participative et validées par les acteurs concernés lors d’un atelier de restitution.

L’étude filière s’est focalisée sur une analyse-diagnostic de la filière concernée dans la zone d’intervention du projet avec 
une cartographie des circuits et des acteurs et en proposant un plan d’action détaillé pour le développement de cette 
filière. Le CAF, issu de l’étude filière, est un outil évolutif dont dispose les acteurs  au sein des plateformes et qui sera 
actualisé en permanence. Cette démarche permet d’une part de garantir l’appropriation des plateformes par les acteurs 
concernés et d’autre part d’établir une vision commune autour des activités tracées.

Plateforme filière locale (PFL)

Il s’agit d’un cadre de concertation entre acteurs de chaque filière permettant un échange interprofessionnel pour une 
vision partagée. Une fois constituées ces PFL peuvent  être revues pour intégrer des nouveaux  acteurs de la filière 
concernée.

Plusieurs réunions ont été organisées pour aboutir à la constitution de la plateforme filière arboricole fruitière 
regroupant les filières pomme, figue et cerise. Le projet a pu déclencher une dynamique locale par la constitution de 
noyaux d’acteurs. L’intervention du projet avec l’appui des CTEG a réussi de réunir les acteurs motivés et désireux de 
porter des projets s’inscrivants dans le développement de ces filières.

Ainsi des projets ont pu être développés et/ou soutenus collectivement au sein des PFL : PME de laboratoire d’analyse 
des maladies des plantes, le festival des cerises à Makthar, des initiatives féminines en cours d’appui dans le cadre de 
la filière pomme à Rouhia, une entente entre GDA Maktharia et PME de conseil agricole à Rouhia et GDA et PME de 
vinaigre de pommes.
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Les plans d’affaires (PA)

Dans la logique de développement des filières de l’arboriculture fruitière, les interventions du projet se caractérisent 
par l’élaboration et la mise en œuvre des PA en faveur des organisations paysannes (GDA et SMSA) et des PME. Dans 
ce cadre et en appui à ces filières 10 PA en apiculture ont été jusqu’à présent effectivement réalisés et  2 PME de 
valorisation du miel et une PME de laboratoire d’analyse des maladies est installé à Makthar. D’autres PA sont en cours 
de préparation pour des OPA et des PME de valorisation des produits.

Les investissements du projet au profit des PME sont plafonnés à 60000 DT par bénéficiaire et 180000 DT dans le cas 
d’une PME de 3 partenaires et plus.

En plus des PA et pour renforcer la capacité d’organisation et d’intervention des GDA/ SMSA, des projets professionnels 
sont envisagés (40 PP). Il s’agit de fournir à ces OPA les moyens pour assurer leur rôle pleinement en tant que structure 
paysanne qui offre à ses adhérents divers services susceptibles en retour de générer un fonds de roulement conséquent 
et garantir ainsi leur durabilité.

Plantation arboricole

La région de Siliana est connue pour être une zone de production de fruits par excellence. Pour renforcer ce maillon 
de production et à titre d’information, le projet PROFITS a distribué pour une superficie totale de 3621 ha tous plants 
confondus (83% des prévisions). Les réalisations pour le figuier et cerisier sont respectivement de 75 ha (100% des 
prévisions) et 265 ha (75% des prévisions). La réalisation des plantations de pommier  est reportée et reste toujours 
d’actualité dans la mesure de disponibilité de plants sains (230 ha prévus).

Cette activité se traduit par la mise à disposition aux bénéficiaires des plants (sur la base d’une liste vérifiée et approuvée 
par le comité local de coordination du projet dans chaque délégation (CLC)) et ces petits producteurs se chargent de 
l’entretien de leurs  plantations (taux de réussite ciblé de 80%).

Les unités de valorisations

Afin de promouvoir la capacité des acteurs à valoriser les produits locaux, le projet vise la mise en place des unités de 
valorisation dont leur gestion sera assurée par les SMSA. Une unité frigorifique pour les pommes à Rouhia, une unité 
de conditionnement pour les cerises à Makthar et une unité de valorisation des figues à Kesra.La réalisation de ces 
unités est marquée par l’implication des partenaires locaux, principalement les communes dans la mise à disposition 
du projet des locaux et terrains pour y être installées.

Les études de faisabilité technico-économique ont été élaborées en régie par les CTEG du projet. Actuellement, le 
projet a lancé une expertise pour le diagnostic des locaux et la préparation des cahiers de charges techniques relatifs 
aux réaménagements  et aux équipements nécessaires des deux unités de conditionnement à Rouhia et Makthar.

La labellisation

Les filières arboricoles fruitières identifiées par le projet obéissent à une logique de territorialité permettant de 
distinguer des bassins de production spécifiques à chaque produit ; pomme de Rouhia,  cerise de Makthar (90% 
de la production nationale) et figue Zidi de Kesra. Pour mieux valoriser les spécificités territoriales, l’obtention de 
signes de qualité distinctifs est un objectif visé par le projet même si la procédure semble assez longue pour être 
concrétisée durant la période du projet. Les labels,  indication de provenance (IP) ou appellation d’origine contrôlée 
(AOC) permettent nettement de promouvoir la valeur ajoutée des produits locaux. Ainsi pour atteindre cet objectif 
une convention de partenariat est en cours d’exécution avec le Centre Régional de Recherches en Horticulture et 
de l’Agriculture Biologique (CRRHAB) pour essentiellement la caractérisation et l’élaboration des cahiers de charges 
relatifs aux signes de qualités de trois fruits : les pommes à Rouhia et le secteur de Sfina, les figues à Kesra (Zidi) et 
les cerises à Makthar, une fois obtenu, la promotion des signes de qualité et des produits labellisés sera assurée par 
le GIFruitset les bénéficiaires signataires des cahiers des charges.
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Les formations

En parallèle avec l’appui matériel mis en œuvre, le projet a réalisé deux programmes de formation, un au profit des 
cadres du CRDA et ses partenaires et un pour les bénéficiaires 
cibles du projet : agriculteurs et responsables des structures 
paysannes. Plusieurs sessions de formations ont été organisées 
autour de : l’approche filière, la passation des marchés publics, 
gestion administrative et financière (pour les cadres et 35 
OPA)… et des formations techniques sur les bonnes pratiques de 
production qui ont touché environ 1000 bénéficiaires.

Ces formations ont été réalisées par recours à des prestataires 
privés mais principalement par le Centre de  Formation 
Professionnelle Agricole en Machinisme (CFPAM El-Gantra) à 
travers une convention de partenariat.

Guide de bonnes pratiques agricoles

Trois guides ont été préparés pour le pommier, figuier et cerisier. Ces guides sont l’aboutissement d’une formation 
selon le principe des écoles aux champs engageant un processus d’apprentissage participatif et expérientiel autour 
de 11 parcelles de démonstration dont un groupe d’agriculteurs a été constitué autour de chaque parcelle. Ces trois 
guides seront reconsidérés lors de la préparation de la compagne de formation par le centre El-Gantra.

Livrets promotionnels

Dans le but de promouvoir la commercialisation des produits locaux de Siliana, le projet PROFITS a initié en collaboration 
avec le GIFruits la réalisation de deux livrets promotionnels, un pour les figues et un pour les cerises. Ces livrets seront 
édités en 6000 exemplaires chacun et sous trois langues (Arabe, Français et Anglais).
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Partenariat

Pour la mise en œuvre des activités d’animation et d’appui technique à ces filières et en plus des arrondissements 
techniques du CRDA, le projet a établi plusieurs partenariats : le GIFruits pour un appui au développement des filières 
pomme, figue et cerise ; le CRRAHAB pour le volet signes de qualité des pommes, figues et cerises ; le CFPAM El-
Gantra pour le volet formations des bénéficiaires et l’AFA pour le volet remembrementdes terres (5400 ha).

Réhabilitation des périmètres irrigués (PI) et pistes

A ce jour,le projet a achevé les travaux de réhabilitation de 138 ha et en cours d’exécution pour 269 ha.

Les études techniques élaborées concernent 8 PI pour 333 ha environ et l’attribution des études de 5 PI pour 346 ha 
et enfin un DAO relatif à 6 PI pour 349 ha est en stade d’évaluation des offres. Aussi le projet a réalisé les travaux et les 
équipements de 4 forages de remplacement, 3 autres sont en cours de préparation et 3 piézomètres sont en cours de 
réalisation pour le contrôle des nappes dans bassin de production des pommes (Rouhia).

Pour offrir à la zone du projet la possibilité de promouvoir l’arboriculture fruitière en irrigué par la création des nouveaux 
PI, des travaux de remembrement de 5400 ha sont en cours d’exécution par l’AFA.

Pour améliorer l’accès aux PI et faciliter l’écoulement des produits des filières, le projet a prévu l’aménagement de 30 
km de pistes : 5 km achevé et un DAO d’aménagement de 16,5 km est en cours d’évaluation des offres.

Les ouvrages de CES

Les travaux de construction de 2 lacs sont achevés (Oued Sahbi et Oued Aida), ainsi que l’achèvement de construction 
de 20 ouvrages de recharge de la nappe à Rouhia et 10 autres sont en cours de réalisation.

Les travaux du périmètre d’épandage sont en cours (1600 ha prévus) et sont principalement au profit des petits 
agriculteurs ciblés par le projet  PROFITS.
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تنتــج المشــاتل المثّبتــة الخاليــة مــن األمــراض الفيروســية بمنابــت المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل وذلــك 

باعتمــاد تقنيــات حديثــة و تتــم مراقبتهــا مــن قبــل المصالــح المختصــة والمعنيــة بــوزارة الفالحــة والمــوارد 

المائيــة والصيــد البحــري وذلــك باعتمــاد الصقــات زرقــاء تحمــل كل خصائــص إنتــاج هذه المشــاتل. كل المعدات 

المســتعملة إلنتــاج شــتالت القــوارص المثّبتــة يتــم تعقيمهــا ومراقبــة جودتهــا بكامــل مراحــل اإلنتــاج.

ــرا إذ يتــم إنتاجهــا باســتعمال طعــوم مثّبتــة  هــذه الشــتالت تضمــن نمــوا أمثــل لغراســتكم وإنتاجــا أوفــر ومبّك

منتقــاة مــن أحســن األصنــاف ذات مردوديــة عاليــة ومنتظمــة منتجــة بحاويــات بالســتيكية تحتــوي علــى خليــط 

تربــة معّقــم ومعزولــة ببيــوت محميــة مجهــزة بشــباك عازلــة وواقيــة لتجّنــب تســّرب األمــراض عــن طريــق 

الحشــرات.

األصناف المثبتة التي يتم ترويجها بمنابت المجمع

رزنامة النضجالمالحظاتالنوعالصنف

برتفال نافال
من أول أكتوبر إلى آخر فيفريصنف بدرينيوهول

من أول ديسمبر إلى آخر فيفريصنف فصليواشنطن نافال

برتقال مالطي

من أول ديسمبر إلى آخر جانفيصنف بدريمالطي أبيض

من أول جانفي إلى آخر مارسصنف فصليمالطي نصف سنقين

من منتصف فيفري إلى آخر أفريلصنف مالطي آخر فصليمالطي بالورن

  من منتصف ديسمبر إلى آخر جانفيصنف فصليمالطي حلو

الكليمنتين

 من آخر سبتمبر إلى آخر أكتوبرصنف بدريمارصول

 من منتصف ديسمبر إلى منتصف صنف فصليكسار
جانفي 

 من أول جانفي إلى منتصف فيفريصنف آخر فصليم أ 3

من منتصف جانفي إلى منتصف فيفريصنف آخر فصليهرنندينا

 من أول ديسمبر  إلى أول فيفريصنف بدرينوفاالمدالينة

4 فصولصنف فصليأوركاالليمون

من آخر جويلية إلى آخر ديسمبرصنف فصليليم حلوليم

المشاتل المثّبتة للقوارص الخالية من 
األمراض الفيروسية

إعداد : إدارة متابعة المنظومات و تنمية الجودة
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لضمان حسن نمو الشتالت ودخولها المبكر طور اإلنتاج وللحصول على 
إنتاج وفير ومنتظم، 

تزود أخي الفالح بشتالت القوارص المثبتة و الخالية من 
األمراض الفيروسية

كمــا يتــم إنتــاج الشــتالت المثبتــة علــى أصــول  القــوارص الجديــدة المقاومــة لمــرض التدهــور الســريع مثــل أصــل 

»الكريــزو« و »الفلكماريانــا«.

إلنجاح عملية غراسة شتالت القوارص ، يجب اتباع التوصيات الّتالية : 

 أ. قبل الغراسة بمّدة قصيرة نقوم بـ :

) Piquetage( تعيين أماكن الغراسة باستعمال أوتاد خشبّية

تحديد اتجاه األسطر حيث تكون موازية التجاه الرياح السائدة بالمنقطة ) شمال  غربي (

تحضيــر حفــر الغراســة مــن المستحســن فــي  فصــل الصيــف ثــّم ملؤهــا إلــى مســتوى الثلثيــن بخليــط مــن الغبــار 

والتــراب.

التسميد العضوي األساسي في الحفرة : 

ــى  ــة ونســبة احتوائهــا عل ــة الترب ــى تركيب ــى األرض باالعتمــاد عل ــت الواجــب تقديمــه إل ــار المّي ــة الغب تحتســب كمّي

ــة  المــادة العضوّي

فــي األراضــي الرملّيــة : تقديــم 15 إلــى 30 كــغ مــن الســماد العضــوي »الغبــار« وخلطــه بالتــراب خــارج الحفــرة مــع 

بقّيــة األســمدة المعدنّيــة األخــرى، ثــّم يــردم وســقيه شــهرا علــى األقــل قبــل الغراســة .
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فــي األراضــي الثقيلــة : تقديــم مــن 20 إلــى 40 كــغ مــن الســماد العضــوي وخلطــه باألســمدة المعدنيــة بنفــس 

الطريقــة الّســابقة .

التسميد المعدني األساسي في الحفرة : 

ينصــح بتقديــم مــن 1 كلــغ إلــى 1.5 كلــغ لــكل مــن ســوبر الفســفاط وســلفاط البوطــاس و 50 غ مــن ســلفاط الزنــك 

فــي كّل حفــرة وذلــك شــهرا قبــل الغراســة علــى األقــل تخلــط هــذه الكميــات جيــدا مــع الغبــار والتــراب خــارج الحفــر، ثــم 

تــردم وســقيها.

وقبــل الغراســة بـــ 15 يومــا تملــؤ الحفــر بالتــراب المتبّقــي خارجهــا إلــى أن يصبــح فوقهــا كــوم مــن التــراب وإقامــة 

ــّم رّيهــا مّرتيــن . حــوض حولهــا ث

ب . عند الغراسة نقوم بـ :

إعداد حفرا صغيرة في األماكن التي وقعت تهيئتها للغراسة.

إزالة كيس البالستيك حول المشاتل بلطف قبل وضعها في الحفرة.

ينصح بغراسة المشاتل المثّبتة الخالية من األمراض الفيروسية في قطعة جديدة )ال للتعويض(.

رّي الشجيرات بكميات من الماء تقّدر بحوالي 50 لترا لكّل واحدة.

عدم ردم نقطة التطعيم حيث تكون فوق مستوى األرض.

أن يكون وضع الشجرة في الحفرة مستقيما.

استعمال كاسرات وقتّية إذا كانت الكاسرات الدائمة صغيرة وال تحمي بصفة كافية.

رّي الشجرة بكمّية 50 لترا من الماء في األسبوع.

قّص نهاية الغصن الرئيسي لشتالت على علو 70 � 80 سم من األرض.

تبــدأ الغراســة فــي الربيــع، ومــن الضــروري القيــام بهــا ابتــداء مــن أوائــل شــهر مــاي إلــى موّفــى شــهر جــوان لتفــادي الّريــاح 

القوّيــة التــي تهــّب خــالل شــهري مــارس وأفريــل وكذلــك خــالل شــهري ســبتمبر وأكتوبــر.

ت - خالل السنوات األولى التي تلي الغراسة:

ــة  ــدة فــي الجــذع و التــي تتســبب فــي اإلصاب ــة الزائ وضــع القطــارات علــى بعــد 15 صــم مــن الجــذع لتجنــب الرطوب

. phythophtora    بمــرض فيتوفتــورا

ينصح باستعمال أدوات تقليم نظيفة )معقمة(
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ــة  ــة الجــذور مــع قــّص نهاي ــرا مــن األغصــان التــي يجــب المحافظــة عليهــا لتقوي تعطــي شــجيرات القــوارص عــددا كبي

األغصــان غيــر المرغــوب فيهــا علــى مراحــل وذلــك بعــد اختيــار األغصــان الرئيســية التــي ســتكون هيــكل الشــجرة فيمــا 

بعــد، علــى أاّل تكــون هــذه األغصــان خارجــة مــن نفــس المــكان علــى الّســاق أو فــي نفــس االتجــاه، كمــا يجــب قــّص 

األغصــان الصغيــرة غيــر الصالحــة طيلــة النمــّو ) Taille en vert ( وكذلــك التخّلــص مــن أغصــان األصــول »اآلرنــج« التــي 

ســرعان مــا تنمــو.

خــالل الســنة الثانيــة يقــع اختيــار غصنيــن أو ثالثــة أغصــان فرعّيــة علــى كل غصــن مــن األغصــان الرئيســية التــي تكونــت 

فــي الســنة الماضيــة وقــّص نهايــة األغصــان الفرعيــة األخــرى. خــالل فصــل الشــتاء تقــص هــذه األغصــان علــى مراحــل 

حتــى تخــذف نهائيــّا ) مــا يعــرف بالتأجيــل (. أمــا بالنســبة ألصنــاف البرتقــال المتأّخــر أو القــارص فــإّن هــذه العملّيــة تتــّم 

خــالل فصــل الصّيــف.

مــن خــالل الســنوات المواليــة ال يقــع قــّص نهايــة األغصــان التــي تــم اختيارهــا حّتــى تســتكمل نمّوهــا بصــورة طبيعيــة 

وعندمــا يصبــح طــول األغصــان الرئيســية  مترواحــا بيــن 60 و 80 صــم نقــّص نهاياتهــا وكذلــك نهايــة األغصــان الفرعّيــة 

الموجــودة فوقهــا. 

لحمايــة النمــوات الصيفيــة و الخريفيــة الفتيــة لغراســات مــن حافــرة أوراق القــوارص التــي ال يتجــاوز عمرهــا 5 ســنوات 

ينصــح بــرش المبيــدات علــى النمــوات الفتيــة أو بطلــي الجــذع و ذلــك باســتعمال المبيــدات المصــادق عليهــا مــن قبــل 

المصالــح المختصــة بــوزارة الفالحــة و المــوارد المائيــة و الصيــد البحــري.

ج-التسميد السنوي للغراسات الجديدة )أقل من 5 سنوات(

ينصــح بتقديــم الكميــات التاليــة مــن األســمدة خــالل الســنوات األولــى للغراســة مــع ضــرورة متابعــة تطــور اإلنتــاج و حالــة 

الغراســات و تعديــل الكميــات إذا اســوجب األمرذلــك:

سلفاط البوطاس 48/ كغ/هكسوبار فسفاط 45/ كغ/هكأمونيتر 33/ )كغ/هك(عمر الشجرة

50 � 2570 � 12040 � 180السنة األولى

70 � 4090 � 15055 � 210السنة الثانية

100 � 55140 � 18065 � 240السنة الثالثة

140 � 65180 � 24085 � 300السنة الرابعة

200 � 85280 � 300110  � 360السنة الخامسة

تقديم السماد العضوي )30 – 40 طن( حسب عدد األشجار في الهكتار و توزع على المساحة كل سنتين.

زراعة الفول المصري واستعماله كسماد أخضر كل سنتين بالتناوب مع السماد العضوي.
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يضــع المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل بالفضــاء المهنــي للتفاحيــات 

، طريــق أوالد علــي بالقصريــن، علــى ذمــة المنتجيــن  مشــاتل تفــاح ذات 

جــودة عاليــة مطعمــة علــى  أصــل م م 106خاليــة مــن األمــراض ومتأتيــة 

مــن زراعــة األنســجة.

األصناف المنتجة بالفضاء المهني للتفاحيات
األصنــاف الحمــراء : ريشــار راد، راد سبور،ستاركريمســون، رويــال 	 

قاال،رادشــيف

األصناف الصفراء:قلدن دليسيوس،قولدن سبور	 

يمكن زراعة أشجار التفاح باتباع مجموعة من التوصيات  اآلتية:

اختيــار الشــتلة المناســبة: وذلــك باختيــار النــوع المرغــوب فــي زراعته، 	 

ثــّم التأكــد مــن صحــة الشــتلة، حيــث يكــون عمرهــا بيــن ســنة إلــى ســنتين، ويجــب أاّل يقــّل ارتفاعهــا عــن متــر، 

وأوراقهــا موّزعــة بشــكل متجانــس. 

تحضيــر األرض: حيــث تــزال األعشــاب الضــاّرة، وتقّلــب األرض علــى عمــق 60 � 70 صــم، وتضــاف األســمدة 	 

العضويــة للتربــة، وتحــرث علــى عمــق 25  � 30 صــم، ويفّضــل أن تحّضــر األرض فــي أواخــر الصيــف أو أوائــل 

الخريــف.

زراعــة الشــتلة: تحفــر حفــرة بعمــق 20 � 40 صــم، وتوضــع داخلهــا الشــتلة، حيــث يكــون ُطعــم الشــتلة علــى 	 

ــاح.  ارتفــاع 5 � 10 صــم فــوق ســطح األرض، وبعكــس اتجــاه الري

تطمــر الحفــرة كاملــًة بالتــراب دوَن أن يكــون التــراب مضغوطــًا. توضــع داعمــات بطــول 1.5م مــع اتجــاه الريــاح، وتربــط 

مــع جــذع الشــتلة علــى بعــد 5 ســم. تســقى الشــتلة بمقــدار 5 � 10 لتــرات مــاء، وال يوضــع لهــا ســماد مــّدة 6 أشــهر.

اختيار األصناف:	 

األصنــاف الخرفيــة: فتــرة النضــج فــي شــهر ســبتمبر وهــي أصنــاف قابلــة للخــزن لمــدة طويلــة وتتــوزع إلــى 

نوعيــن:

األصنــاف العاديــة )Variétés Standard ( : نمــو خضــري هــام علــى غــرار قلــدن دليســيوز، جونــا قولــد و قرانــي 

سميث...

ــة  ــة عالي ــر وإنتاجي ــف ، إثمــار مبك ــاف ســبور: Mutants de variétés standard: نمــو خضــري ضعي األصن

ــي مــن ســتاركينق دليســيوز،  ــدن دليســيوز، ستاركريمســن المتأت ــي مــن قول ــدن ســبور المتأت ــرار قول ــى غ عل

ــدن دليســيوز... ــي مــن قل ــارق المتأت ــي مــن ســتار كريمســن، بارلب ريشــاراد، رادشــيف المتأت

مشاتل التفاح المنتجة بالفضاء المهني 
للتفاحيات بوالية القصرين 

إعداد : إدارة متابعة المنظومات و تنمية الجودة
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األصناف الصيفية: أصناف محلية ذات حاجيات ضعيفة من ساعات البرد وتتأقلم مع الشتاء الدافئ

تتراوح فترة النضج من شهر جوان إلى موفى شهر أوت

أصناف غير قابلة للخزن لمدة طويلة 

األصناف المحلية: حلو صفاقس، بوطبقاية، حلو جربة، قارص صفاقس...

األصناف المحسنة: زينة، شهلة، عزيزة

األصناف المستوردة : لوركا، أنا، سكارالت

تتطّلــب زراعــة التفــاح األخــذ بعيــن االعتبــار جميــع العوامــل التــي تؤّثــر علــى نمــّو الشــجرة، وفيمــا يلــي أهــّم الشــروط 

التــي يجــب اتباعهــا عنــد زراعــة الشــجرة: 

الحــرارة: إّن درجــة الحــرارة المثلــى لنمــّو التفــاح تتــراوح بيــن 17.7 � 20.5 درجــة ، لكــّن البراعــم تحتــاج للخــروج مــن فتــرة 

الســكون وذلــك بالحصــول علــى درجــة حــرارة بــاردة تصــل إلــى 7 درجــات مئوّيــة، وأاّل تقــّل عــن ذلــك ألّن األزهــار قــد 

تتعــّرض لالنجمــاد.

يحتــاج التفــاح إلــى حوالــي 200 الــى 300 ســاعة مــن البــرد بالنســبة لألصنــاف الصيفيــة وبيــن 800 الــى 1600 ســاعة 

بالنســبة لألصنــاف الخرفيــة.

مياه الري: يحتاج التفاح  الى 9000 متر مكعب من مياه الري خصوصا منذ فترة خروج األوراق إلى الجني  

الضــوء: تــزداد كفــاءة نمــّو شــجرة التفــاح بتعرضهــا للضــوء، وعنــد الرغبــة بالحصــول علــى تفــاح أحمــر يفّضــل زراعتهــا 

فــي المناطــق المرتفعــة حتــى تصلهــا األشــعة فــوق البنفســجّية المســؤولة عــن تكــّون هــذا اللــون. ولضمــان وصــول 

الضــوء الكافــي للشــجرة يفّضــل تقليمهــا باســتمرار.

الرطوبــة: تســبب الرطوبــة المرتفعــة أمراضــًا للشــجرة، كمــا أّن الجفــاف يوقــف نمّوهــا، لــذا يجــب أن تكــون الرطوبــة 

معتدلــة.

التربــة: إّن التربــة المناســبة لنمــّو التفــاح هــَي التربــة العميقــة، والخصبــة والمهويــة بحيــث تمكــن مــن تســرب ســهل 

ــة. فــي  ــة بالعناصــر الغذائّي ــة، ودرجــة حموضتهــا 6 � 7، كمــا يجــب أن تكــون غنّي ــة طينّي ــي تكــون رملّي ــاه، والت للمي

المقابــل فانــه مــن غيــر المناســب زراعــة التفــاح فــي تربــة كلســية والتــي تســبب فــي اختنــاق الجــذور ونفــوق الشــتلة 

مبكــرا أو التربــة الحجريــة التــي تمنــع امتصــاص الحديــد.

ــح البراعــم فــي  ــة تفّت ــع فــي فصــل الشــتاء وبداي ــع حــدوث الصقي انحــدار األرض: تســاعد األرض المنحــدرة علــى من

ــة  ــك يعــّرض الترب ــارد. لكــن يجــب أاّل تكــون األرض شــديدة االنحــدار ألّن ذل ــك ألّنهــا ُتصــّرف الهــواء الب ــع، وذل الربي

ــراف ــة واالنج للتعري

للحجز و التزود بمختلف األصناف المنتجة الرجاء االتصال  بوكيل المنبت على الرقم : 97.049.352




