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يصــدر العــدد العاشــر لمجلــة »غــالل تونــس »  لألشــهر الثالثــة جويليــة - أوت - ســبتمبر  لســنة 2022 ونأمــل أن يكــون فــي حجــم 
آمالكــم و انتظاراتكــم، وقبــل التطــرق إلــى الموضــوع الــذي خصــص لهــذا العــدد »التيــن الشــوكي« فإننــا خّيرنــا أوال مّدكم ببســطة عن 
الغــالل الصيفيــة لهــذا الموســم حيــث تشــير تقديــرات إنتــاج الغــالل ذات النــوى وذات البــذرة إلــى تطــور طفيــف بنســبة 5 % )736 

ألــف طــن مقابــل 699  ألــف طــن فــي الموســم الفــارط( وقــد شــمل هــذا التطــور:
الخوخ والنكتارين : 156 ألف طن مقابل 152 ألف طن في الموسم الفارط ) 2.6 %+(	 
العوينة: 20.1 ألف طن مقابل 18.5 ألف طن في الموسم الفارط )%8.7 + (	 
اللوز الجاف : 69.5 ألف طن مقابل 65.7 ألف طن في الموسم الفارط )%5.8 +(	 
اإلجاص : 21.600 ألف طن مقابل 15.200 ألف طن في الموسم الفارط ) %44.1+(	 
عنب طاولة :166.300 ألف طن مقابل 140.000 ألف طن في الموسم الفارط ) 18.8 %+( 	 

كما شهدت بعض المنتوجات انخفاضاعلى غرار:
الرمان:102.600طن مقابل  107.300 طن في الموسم الفارط ) %4.4-(	 
التفاح :126.644 طن مقابل128.000 طن في الموسم الفارط )1.1 %-(	 

ــواع وخاصــة  ــع األن ــام إلــى أســبوعين حســب المناطــق بالنســبة لجمي ــرا فــي مؤشــر النضــج مــن 10 أي وشــهد هــذا الموســم تأخي
ــة. ــاف البدري األصن

أمــا علــى مســتوى التصديــر بلغــت قيمــة صــادرات الغــالل التونســية إلــى األســواق الخارجيــة  135.6مليــون دينــارا خــالل األشــهر 
التســعة األولــى مــن هــذا العــام، مقابــل 83.7 مليــون دينــارا فــي نفــس الفتــرة مــن الســنة الفارطــة بزيــادة قيمتهــا  51.9 مليــون 
دينــارا  و تطــورت كذلــك الكميــات المرّوجــة للغــالل التونســية لتبلــغ مــع نهايــة ســبتمبر الفــارط  53.2 ألــف طــن مقابــل 34.5 ألــف 

طــن فــي الفتــرة ذاتهــا مــن ســنة 2021.
وعلــى مســتوى توزيــع وجهــات الصــادرات، فقــد اســتأثرت ليبيــا بالنصيــب األوفــر مــن الكميــات وقيمــة صــادرات الغــالل التونســية، 
إذ تضاعفــت الكميــات الموجهــة نحــو هــذا البلــد خــالل األشــهر التســعة األولــى مــن هــذا العــام لتبلــغ 43.6 ألــف طــن )27 الــف طــن 

فــي 2021( بقيمــة تقــارب 92 مليــون دينــارا مقابــل  45.6 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة مــن العــام المنقضــي.
ــى مــن هــذه الســنة،  ــة خــالل األشــهر التســعة األول ــى األســواق الخارجي ــا إل ــم ترويجه ــي ت ــاف الغــالل الت و بخصــوص  أهــم أصن
فقــد احتــل الــدالع الصــدارة بتصديــر 19.3 ألــف طــن بقيمــة 23.3 مليــون دينــارا يليهــا الخــوخ ب 11.4 ألــف طــن بعائــدات بقيمــة 
34.7مليــون دينــارا ثــم المشــمش ب 5.8آالف طــن بقيمــة 16.6مليــون دينــارا. وتصــدر البــالد التونســيةإلى 21 دولــة عبــر العالــم 
بكميــات مختلفــة إذ وصلــت الغــالل التونســية خــالل هــذا العــام إلــى دول مثــل الكــوت دي فــوار وكنــدا وكينيــا والنرويــج وليتونيــا إلــى 

جانــب انقلتــرا وألمانيــا ولكــن بكميــات بســيطة جــدا.
كمــا تــم ذكــره ســالفا فقــد تــم تخصيــص هــذا العــدد إلــى قطــاع التيــن الشــوكي  حيــث تقــدر المســاحات المزروعــة بحوالــي 600 ألــف 
هكتــار منهــا حوالــي 5 آالف هكتــار بيولوجــي وهــي متواجــدة أساســا بالوســط، وينشــط فــي هــذا القطــاع نحــو 55 ألــف فــالح وتبلــغ 
المســاحة الجمليــة للتيــن الشــوكي الموجهــة لالســتهالك البشــري بحوالــي 118 ألــف هكتــار ويتــم إنتــاج حوالــي 550 ألــف طــن منهــا 
%70 موجهــة للســوق المحليــة. ويعتبــر التيــن الشــوكي »ســلطان الغلــة« مــن أهــم الغالل المســتهلكة بالبالد التونســية ويقبل عليه 
المســتهلك لمــا لــه مــن منافــع وباعتبــاره منتوجــا طبيعيــا بيولوجيــا خــال مــن المبيــدات و لكــون ســعره غالبــا مــا يكــون فــي متنــاول 
المســتهلك.  أمــا علــى مســتوى التصديــر يبلــغ معــدل صــادرات التيــن الشــوكي الطــازج خــالل الســبع ســنوات األخيــرة )2021-2015( 
حوالــي 700 طــن مــع تحقيــق رقــم قياســي ســنة 2019 يناهــز 1000 طــن وُيشــار أّنــه أصبــح لزيــت بــذور التيــن الشــوكي البيولوجــي 
التونســي، مواصفــة تونســية خاصــة بــه وهــي »ن – ت: 152-118 )2021(«إذ تمكنــت البــالد التونســية أن تكــون األولــى فــي العالــم 
والوحيــدة التــي تضبــط مواصفــات زيــت التيــن الشــوكي.وكان إصــدار المواصفــة التونســية الخاصــة بزيــت التيــن الشــوكي التونســي، 
ثمــرة جهــود تعــاون علــى مــدى ســنتين ونصــف الســنة ، بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص، مــن خــالل مشــاركة عــدة أطــراف مثــل 
المعهــد الوطنــي للمواصفــات والملكيــة الصناعيــة ووزارة الفالحــة، ممثلــة فــي كل مــن اإلدارة العامــة للفالحــة البيولوجيــة واإلدارة 
العامــة لإلنتــاج الفالحــي والمركــز الفنــي للصناعــات الغذائيــة وأهــم المخابــر والجمعيــة الوطنيــة لتنميــة التيــن الشــوكي، وهــي تجمع 
ــر إلعــداد هــذه المواصفــة. ووجــد تمشــي إعــداد  ــب األخي ــت وراء الطل ــي كان ــذ 2018 المؤسســات الناشــطة فــي المجــال والت من
 »PAMPAT« المواصفــة التونســية دعمــا مــن طــرف المشــروع التونســي السويســري لنفــاذ المنتجــات الغذائيــة و المحليــة لألســواق

الــذي أقــره برنامــج األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعــة بتمويــل مــن كتابــة الدولــة لالقتصــاد السويســرية.

بقلم السيد المدير العام 
حلمي القلعي

االفتتاحية
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ينتمــي التيــن الشــوكي )الهنــدي( )Opuntia ficus-indica( إلــى عائلــة التيــن الشــوكي وُتصنــف هــذه الغراســات مــن الزراعــات 
النشــطة والتــي تتحمــل ظــروف البيئــة الجافــة وشــبه الجافــة ويمكــن  زراعتهــا فــي ظــروف التربــة الفقيــرة واألراضــي الرمليــة ذات 

المــوارد المائيــة المحــدودة باإلضافــة إلــى أن هــذا القطــاع ُيوفــر عائــدًا اقتصاديــًا ُمهمــا مــع تكلفــة قليلــة إلنتاجيتــه.

كانت زراعة أشجار التين الشوكي سابقًا هامشّية، ثم بدأت هذه الغراسات تنشط وتحظى باهتمام المنتجين واعتمادها 
كمنتج زراعي أساسي بعد إثبات الجدوى االقتصادية من زراعتها وإنتاجيتها في تحقيق عائدات تجارية وربحية.

المنشأ والتوزيع الجغرافي:

تعــود أصــول نبــات التيــن الشــوكي إلــى مرتفعــات المكســيك التــي تتميــز بمنــاخ حــار وجــاف. تمثــل هــذه المناطــق شــبه القاحلــة 
تنوًعــا وراثًيــا كبيــًرا لألصنــاف المزروعــة والبريــة مــن التين الشــوكي.

لــم يكــن هــذا النبــات معروًفــا فــي أوروبــا قبــل رحلــة كريســتوفر كولومبــوس وُتشــير بعــض المراجــع النــادرة المتوفــرة عــن تاريــخ 
دخــول التيــن الشــوكي إلــى شــمال افريقيــا إال أن هــذه الثمــرة الصحراويــة باألســاس قــد تــم جلبهــا مــن القارة األمريكية إلــى 
األندلــس عــن طريــق االســبان الذيــن نقلوهــا بدورهــم إلــى منطقة وهران شــرقي الجزائر  قبــل انتشــارها فــي البلــدان المجــاورة 
ــى  ــن المســيحي« نســبة إل ــن الشــوكي »التي ــى التي ــة عل ــي البداي ــا ف ــرب فــي شــمال افريقي ــق الع ــد أطل ال ســيما تونس. وق
االســبان الذيــن جلبــوه إلــى المنطقــة فيما ُيطلــق عليــه أيضــا »الهنــدي« باللهجــة العامّية التونســية، ثــم انتشــر بســرعة فــي 
حــوض البحــر األبيــض المتوســط.  ومــع ذلــك فــإن التأقلــم الكبيــر للهنــدي واألنــواع األخــرى مــن نفــس الجنــس فــي حــوض 

البحــر األبيــض المتوســط دفــع الكثيــر مــن النــاس إلــى اعتبارهــا نباتــات أصليــة. 

وضع القطاع في العالم:

ــدول ُيســتعمل بطريقــة مكثفــة  ــد مــن ال ــرة اهتمامــا ملحوظــا فــي العدي ــن الشــوكي فــي الســنوات األخي شــهدت زراعــة التي
وعصريــه  إلنتــاج الثمــار ولألعــالف. لكــّن اســتهالك الثمــار يبقــى هــو األكثــر طلبــا واألكثــر رواجــا إذ تحتــل البرازيــل والمكســيك 
و تونــس و المغــرب المراتــب األولــى مــن حيــث المســاحات المزروعــة فــي حيــن تحتــل تونــس المرتبــة األولــى عالميــا مــن حيــث 

اإلنتاجبحوالــي 32 % مــن مجمــوع اإلنتــاج الجملــي العالمــي للتيــن الشــوكي المعــد للتســويق.

قطاع التين الشوكي »الهندي« بين الواقع و اآلفاق
إعداد : محاسن قماطي )اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي(
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PAMPAT2 المصدر دليل دراسة األسواق لقطاع الهندي 2021 مشروع

الوضع الحالي في تونس:

تمتــد غراســات التيــن الشــوكي تقريبــا فــي ُجــل المناطــق التونســية حيــث ُقــدرت المســاحات بالبــالد التونســية بحوالــي 600000 
هكتــار )غيــر مكثفــة أو موســمية( منهــا 000 400 هــك صنــف أملــس )بــدون أشــواك( و000 200هــك صنــف شــوكي وتمثــل 
قطــع األراضــي الزراعيــة المهيكلــة مــن مجمــوع المســاحة تقريبــًا133000  هكتــار وهــي مســاحات ذات إنتاجيــة يمتلكهــا أكثــر مــن 

150.000 منتــج.

يبلــغ معــدل اإلنتــاج الوطنــي حوالــي 550.000 طــن لكــن هــذا اإلنتــاج يعــرف تذبذبــا مــن موســم إلــى آخــر بســبب التغيــرات 
المناخيــة و خاصــة الجفــاف الــذي يؤثــر ســلبا علــى الطاقــة اإلنتاجيــة.

ــى ــة إل ــي باإلضاف ــاج الوطن ــي فــي 45 % و39 % مــن اإلنت ــى التوال ــن وتســاهمان عل ــروان و القصري ــاج القي  أهــم مناطــق اإلنت
مناطــق اإلنتــاج الجديــدة علــى غــرار نابــل وســليانة وباجــة.

توزيع إنتاج غراسات الهندي حسب الواليات لسنة 
2021 )اإلنتاج الجملي 539 ألف طن(

المصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي 

أمــا إجمالــي اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــت بــذور الهنــدي فهــو يعــادل حوالــي 15000لتــر ســنويا وفــي هــذا الســياق، تجــدر اإلشــارة إلــى 
ارتفــاع عــدد المؤسســات المشــتغلة فــي مجــال تحويــل التيــن الشــوكي مــن 5 مؤسســات ســنة 2014 إلــى 42 مؤسســة ســنة 

2020 منهــا أكثــر مــن 20 مؤسســة مصــدرة.

توزيع كبار منتجي التين الشوكي حسب الكميات المنتجة المعدة 
للتسويق2018 )الطن(
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األهمية االقتصادية واالجتماعية:

ــد مــن  ــا بطريقــة مكثفــة وحديثــة فــي العدي ُتمــارس زراعــة التيــن الشــوكي حالًي
ــاج  ــة. ومــع ذلــك ، يظــل إنت ــدان، إمــا لالســتهالك البشــري أو كمــادة علفي البل
الفاكهــة هــو الجانــب األكثــر طلًبــا واألكثــر تطوًرا.وتكمــن األهميــة االقتصاديــة 

ــة للقطــاع فــي:  و االجتماعي

- أن النبــات يتكيــف بشــكل مثالــي مــع ظــروف الجفــاف فــي المنطقــة وخاصــة 
عندمــا يتعلــق األمــر بالميــاه فمعــدل ُهطــول األمطــار الســنوي الــذي ال 

يتجــاوز 100 مــم تنبــت وتثمــر الغراســة  بشــكل طبيعــي.

- اســتهالك الثمــار بطــرق مختلفــة :طــازج، مجفــف، أومحــول. وتوفــر عمليــة 
بيــع وتســويق ثمــار التيــن الشــوكي العديــد مــن الفــرص لأليــدي العاملــة 

ــر احتياجاتهــم المعيشــية  ممــن يعملــون فــي تســويقه، خاصــة الباعــة البســطاء الذيــن يعتمــدون علــى بيــع ثمــاره فــي توفي
خــالل موســم إنتاجيتــه الــذي يســتمر فــي األغلــب ألكثــر مــن خمســة أشــهر خــالل العــام وكذلــك فــي الطلبــات المتزايــدة علــى 

المنتــج مــن بعــض الــدول المــوردة خاصــة دول الخليــج.

-الفوائــد الغذائيــة والصحيــة المتنوعــة للتيــن الشــوكي الُملقــب فــي المــوروث الشــعبي التونســي بـ»ســلطان الغلــة«، إذ 
تحتــوي نبتــة »الهنــدي« وثمارهــا علــى مجموعــة مهمــة مــن األليــاف النباتيــة والفيتامينــات والبروتينــات ومضــادات األكســدة 

ــة والنافعــة. والســكريات المغذي

أكبــر  ثانــي  يعتبــر  الــذي  العلــف  إنتــاج   -
تــم  حيــث  الشــوكي  للتيــن  اســتخدام 
واألصنــاف  األنــواع  مــن  العديــد  اختيــار 
لهــذا الغــرض فــي أمريــكا الالتينية.ففــي 
المناطــق الجافــة أو فــي ســنوات الجفــاف 
التيــن الشــوكي  المزارعــون علــى  يعتمــد 
علــى مــدار الســنة لتكملــة الوجبــة الغذائيــة 
يمثــل  والــذي  بالمــاء(  )غنــي  لمواشــيهم 
خيــاًرا فّعــااًل مــن حيــث التكلفــة لســقي 

الماشــية حيــث يتــم جمــع الكفــوف وإعطاؤهــا للحيوانــات بمعــدل عشــرة كفــوف فــي اليــوم لألبقــار، و 3 إلــى 4 فــي اليــوم 
لألغنــام وكــف واحــد إلــى 2 فــي اليــوم للماعــز.

االستعماالت المتعددة :

فإلــى جانــب الثمــار الطازجــة هنــاك مجموعــة مــن المنتجــات الُمحولــة علــى غــرار 
زيــت بــذور التيــن الشــوكي والخــل والتــي لهــا قيمــة إضافيــة عاليــة حيــث ُتوفــر 
أنشــطة اســتخالص زيــت التيــن الشــوكي حوالــي ألــف فرصــة عمــل ممــا يعنــي 
مــورد رزق أللــف عائلــة مــن الطبقــات االجتماعيــة المتوســطة والفقيــرة. وتجــدر 

اإلشــارة إلــى أن 90 %  مــن عمــال هــذا القطــاع مــن النســاء.
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- التيــن الشــوكي يلعــب أيضــا دوًرا مهًمــا جــًدا فــي تثبيــت التربــة، حيــث تنجــح 
زراعتــه فــي المناطــق المهــددة بالتعريــة و االنجــراف والتــي ال يمكــن أن تنجــح 

فيهــا أي غراســات أخــرى.

األصناف و موعد النضج :

ــن الشــوكي  ــب التي ــى جان ــى حــدود شــهر ديســمبر فإل ــا إل ــر و أحيان ــى نوفمب ــن الشــوكي فــي األســواق مــن أوت حت يتوفــر التي
التقليــدي المتوفــر والنــوع األملــس يوجــد في تونس أيضــا نــوع ثالــث مــن الهنــدي ُيطلــق عليــه »التيــن المخصــي« الــذي يقــوم 
المنتجــون بقطــف الثمــرة فــور بروزهــا فــي ورقــة الثمــرة الشــوكية وتســمى هــذه التقنيــة بالســكولوزاتورا)مصطلح ايطالــي(  التــي 
تمتــد حســب الجهــات مــن شــهر مــاي إلــى غايــة شــهر جــوان لكــي تتأخــر عمليــة نضجهــا إلــى أكتوبــر لتصبــح الثمــرة أكبــر حجمــا 
ــرة  ــد فت ــة ُتمكــن الشــجرة مــن تمدي ــن الشــوكي الخريفــي« نســبة إلــى فصــل الخريــف. هــذه العملي ولُيطلــق عليهــا أيضــا »التي

اإلنتــاج واالســتفادة مــن أفضــل األســعار فــي الســوق.

تقنية السكولوزاتورا

 »la Gialla«و »la bianca« ومــن األصنــاف المزروعــة فــي الزراعــة المكثفــة هــي
و»Rossa« بالنســبة للنــوع األملــس وعــدة أصنــاف أخــرى شــوكية.

أصناف الهندي األملس المزروعة في تونس:

اسم الصنف

 %السكرموعد النضجخاصيات الثمار

البذرةالوزناللون

15أوت-نوفمبر12368أبيضبيانكا*

13أوت- نوفمبر12565أصفرجياال*

15أوت- نوفمبر12763أحمر داكن أوحباريروسا*



المشاكل الصحية لغراسات الهندي: 

ــة وبكتيريــا  مــن أهــم المشــاكل الصحيــة التــي يتعــرض لهــا التيــن الشــوكي هــي ذبابــة الغالل،الحشــرة القرمزّي
ايروينــا وتعتبــر الحشــرة القرمزّيــة » Dactylopiusopuntua« واحــدة مــن اآلفــات الخطيــرة للتيــن الشــوكي ألنهــا 
تســبب أضــراًرا جســيمة لهــذا النبــات نتيجــة المتصــاص النســغ أو عصيــر النبات.هــذه اآلفــة موجــودة حالًيــا فــي 
بعــض مناطــق العالــم لكــن وجودهــا فــي المغــرب منــذ ســنة 2014 واكتشــافها مؤخــًرا فــي تلمســان )الجزائــر( 
ســنة 2021  أصبــح تهديــًدا خطيــًرا لتونــس، نظــًرا للصلــة الجغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن هــذه الــدول 
ــى آخــر كمــا يمكــن أن تنتقــل  ــاح مــن مــكان إل ــا الري ــث تحمله ــرة حي خاصــة ســرعة انتشــار هــذه الحشــرات كبي

بااللتصــاق بــاآلالت الزراعيــة والشــاحنات وصــوف األغنــام وعلــف »التبــن« مــن المناطــق الموبــوءة.
كما يمكن أن تسبب بعض العوامل المناخية على غرار الجليدة و حجر البرد أضرارا بغراسات التين الشوكي

-إذ يمكــن أن يكــون للضــرر الناتــج عــن الجليــدة تأثيــر خطيــر علــى النبــات بأكملــه أو فقــط علــى جــزء مــن أنســجة 
الغراســة، ممــا يقلــل مــن المحصــول أو جــودة الثمــار وتختلــف الحساســية تجــاه الجليــدة باختــالف العمــر 

ــف، ــك الصن ــات وكذل ــة للنب ــة الفيزيولوجي والمرحل
- كمــا يمكــن أن تتأثــر غراســات الهنــدي بحجــر البــرد إذ تعتمــد درجــة الضــرر الناجــم عــن ذلــك علــى مــدة وشــدة 
التســاقط و أيضــا علــى مرحلــة تطــور النبــات. وتســبب إصابــات حجــر الَبــَرد جروًحــا عنــد نقطــة االرتطــام ممــا 

يجعلها ُعرضة للتقّرحات و ظهور بعض الفطريات. 

مشاريع متعلقة بتنمية قطاع التين الشوكي:
:PAMPAT المشروع التونسي السويسري

المشــروع التونســي السويســري لتعزيــز نفــاذ المنتجــات الغذائيــة والمحليــة لألســواقPAMPAT2)d( تحــت 
إشــراف منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )UNIDO( بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة ووزارة الفالحــة 
) SECO( والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري بتمويــل مــن كتابــة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة السويســرية
يهــدف إلــى ترويــج وتســويق المنتجــات المحليــة مــن خــالل نهــج قطاعــي لعــدة قطاعــات و مــن بينهــا قطــاع 
التيــن الشــوكي وذلــك بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي )b)DGPAالمجمــع المهنــي المشــترك 
للغــالل )GIFruits( ومركــز النهــوض بالصــادرات  )b،)CEPEXويــدوم هــذا المشــروع خمســة ســنوات بدايــة مــن 
ســنة 2020 ويتواصــل لغايــة 2024.  و يهــدف المشــروع إلــى تقديــم الدعــم الفنــي للهيــاكل المكلفــة بمســاعدة 
المؤسســات الناشــطة فــي قطــاع الهنــدي وتوفيــر الدعــم الفنــي للشــركات الصغــرى والمتوســطة العاملــة فــي 

هــذا القطــاع لتمكينهــا مــن تحســين اإلنتاجيــة والنفــاذ إلــى أســواق جديــدة.

 IESS مشروع التكامل االقتصادي واالجتماعي والتضامني بوالية القيروان

يتــم تنفيــذ هــذا المشــروع بالمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفالحيــة بالقيــروان تحــت إشــراف الصنــدوق الدولــي 
للتنميــة الفالحيــة )FIDA( والدولــة التونســية والمســتفيدين مــن القطــاع الخــاص وســوف يســتهدف مــا يقــارب 

عــن 16800 أســرة فــي 35 عمــادة.
كمــا يهــدف هــذا المشــروع إلــى المســاهمة فــي زيــادة مؤشــر التنميــة الجهويــة  بواليــة القيــروان، ال ســيما مــن 
خــالل تنفيــذ قانــون االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي )ESS( الخــاص بالقطــاع الفالحــي وزيــادة القــدرة علــى 
الصمــود االجتماعــي واالقتصــادي  للعائــالت المعــوزة وذات الدخــل المحــدود ومــن صغــار المزارعيــن وصغــار 
المربيــن فــي المناطــق الجبليــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى النســاء والشــباب.  ويــدوم هــذا المشــروع ســتة 

ســنوات.
النهــج المعتمــد لهــذا المشــروع هــو نمــوذج تطويــر قطاعــات شــاملة ومســتدامة مــن خــالل التشــاور بيــن 
الشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص وفــي هــذا اإلطــار تــم اختيــار سالســل القيمــة لمنتــج التيــن الشــوكي 

والعســل..
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التقنيات الزراعية لغراسة التين الشوكي
إعداد : ريم الدريدي )المجمع المهني المشترك للغالل(

محاسن قماطي)اإلدارة العامة لالنتاج الفالحي(

                          

     
 الظروف المناخية المالئمة لغراسة التين الشوكي :	. 

1( المناخ:

يتأقلــم التيــن الشــوكي مــع الجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة لعــدة أشــهر ، لكنــه يعطــي منتًجــا جيــًدا فــي األماكــن التــي تتميــز 
بشــتاء دافــئ ومتوســط، وعندمــا تكــون درجــات الحــرارة فــي الصيــف بيــن )20-35 درجــة مئويــة(.

بينمــا يتأثــر التيــن الشــوكي بانخفــاض درجــات الحــرارة خاصــة فــي فتــرات نمــو البراعــم حيــث تتســبب البــرودة فــي إبطــاء نمــو 
الثمــار وزيــادة ســمك قشــر الثمــرة.

2( التربة:

يتكّيــف التيــن الشــوكي مــع أنــواع مختلفــة للتربــة، وُيفضــل خاصــة التربــة الخفيفــة والعميقــة التــي تحتــوي علــى أقــل مــن 15 
فــي المائــة مــن الطيــن و 30 إلــى 50 فــي المائــة  مــن الكلــس. 

طرق الزراعة: . 		

1( تحضيــر التربــة : ال يتطلــب أي تحضيــر محــدد ولكــن ُيفضــل أن نبــدأ بالحــرث 
وفــي  المــاء  وامتصــاص  الجــذور  نمــو  لتســهيل  الّطينيــة  التربــة  فــي  العميــق 
التربــة الخفيفــة و تعتبــر الزراعــة العميقــة عبــر الصفــوف مفيــدة ألنهــا تســاهم 

فــي مقاومــة التيــن الشــوكي للجفــاف .

2( الزراعــة : تتــم زراعــة التيــن الشــوكي فــي فصــل الخريــف أو الربيــع ولكــن ُيفضــل 
فــي فصــل الربيــع حيــث تظــل التربــة رطبــة قليــاًل فــي هــذا الوقــت ممــا ُيســهل نمــو 

الجذور.
بالنســبة للكثافــة الزراعيــة يختلــف التباعــد بيــن النباتــات حســب الموقــع الجغرافــي 
ــى نطــاق  ــة عل ــا الزراع ــن للغراســة إم ــن اعتمــاد طريقتي ــف و يمك ــة و الصن و البيئ
مكثــف بحســاب 1.5*4 )1666 نبتة/هــك ( أو الزراعــة حســب مســافات عريضــة 

تتراوح بين 4×6 و 6×6 )416-278 نبتة/هك(.
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يتــم اســتخدام فســائل األلــواح المفــردة أو المتعــددة مــن أجــل إنتــاج البســاتين. ينبغــي أن تبلــغ الفســائل المفــردة مــن العمــر 
ســنة أو ســنتين وأن تكــون ناضجــة وكبيــرة وطرفيــة ذات شــكل موحــد وخاليــة مــن أّيــة ُعيــوب وحشــرات وأمــراض. ُيوصــى 
بوضــع فســيلتين متوازيتيــن متباعدتيــن بمســافة 40 صــم فــي حفــرة الزراعــة الواحــدة أو بشــكل بديــل 3 إلــى 4 فســائل مفــردة 

موضوعــة فــي مثلــث أو مربــع مباعــد بينهمــا بمســافة 30 صــم.
ــواح ناضجــة ُملحقــة تبلــغ مــن العمــر 2 إلــى 3 ســنوات ويتــم وضــع ُمعظــم  بالنســبة للفســائل المتعــددة، يتــم اســتخدام أل

ــات وتســمح هــذه الطريقــة بنمــو ســريع و إثمــار مبكــر. ــات النب ــة تحــت األرض لضمــان ثب ــة القاعدّي ــاق الورقّي الّس
و ُيوصى بالزراعة في الخريف لضمان تجّذر ُمترّسخ جّيد في الشتاء وُنمو قوّي في الصيف وإثمار مبكر. 

3( التسميد :

 تختلــف نباتــات التيــن الشــوكي عــن معظــم النباتــات األخــرى مــن الناحيــة الفيزيولوجيــة ومــن ناحيــة الشــكل والبنيــة علــى حــد 
الســواء. ولهــذا الســبب فــإن التوصيــات المتعلقــة بالتســميد والُمطبقــة علــى الغراســات األخــرى ليســت ذات فائــدة ُتذكــر. لكــن 

ُمعظــم التجــارب التــي ُأجريــت عــام 1990 ُتظهــر أهميــة تســميد التربــة بالكميــات التاليــة :

التسميد األساسي :
- من 15 إلى 20 طن من السماد وقت الزراعة لتسهيل تسميد التربة.

- 60 كغ أمونيتر )33(
- 50 كغ من سلفات البوتاس )50(

- 70 كغ سوبر فوسفاط )45(

تسميد العناية :
- 100 كغ من األمونيتر

- 80 كغ من البوتاس
- 100 كغ من الفوسفاط

فــي حالــة التســميد بالــرّي ُينصــح باســتخدام حمــض الفوســفوريك 54 % بــداًل مــن ســوبر فوســفاط ونتــرات البوتــاس بــداًل 
مــن كبريتــات البوتــاس. لكــن بالمقارنــة مــع األســمدة النيتروجينيــة، فهــي تســتخدم فــي جزأيــن خــالل شــهر فيفــري للمســاعدة 
فــي نمــو التيــن الشــوكي وخــالل شــهري جويليــة وأوت للمســاعدة علــى نضــوج ثمــار الخريــف مــع احتياطــات االســتخدام ألن 

فائــض هــذه المــادة ُيضعــف اإلخصــاب وُيؤخــر اإلنتــاج.
4( الري: 

إن قــدرة التحمــل االســتثنائية للجفــاف و فعاليــة اســتخدام المــاء المرتفعــة لنباتــات التيــن الشــوكي هــي مــا جعــل أغلــب 
ــد  ــة دورا أساســيا فــي تحدي ــوع الترب ــا يلعــب ن ــة ومرتبطــة بنســبة هطــول األمطــار. كم ــة غراســات بعلي غراســات هــذه النبت
الحاجيــات الفعليــة مــن المــاء للنباتــات. ولهــذا يمكــن اللجــوء إلــى عمليــة الــرّي التكميلــي خــالل مراحــل ُمعّينــة مــن نمــو النبتــة 

عنــد فتــرات نقــص األمطــار. 

ــر مــن  ــى نســبة أكب ــوي عل ــر وتحت ــار ذات حجــم كبي ــى ثم ــن مــن الحصــول عل ــي ُيمّك ــري التكميل ــارب أن ال ــرت التج ــد أظه فق
العصيــر، فــي حيــن الزراعــات العشــوائية ُتعطــي ثمــارا ذات حجــم صغيــر ونســبة عصيــر أقــل.

وهــذا هــو الســبب فــي ضــرورة زيــادة الــرّي فــي المناطــق التــي تقــل فيهــا نســبة هطــول األمطــار عــن 300 مــم / ســنة لتحســين 
اإلخصاب.

ُيعتبــر نبــات التيــن الشــوكي مــن النباتــات الحّساســة لألمــالح المعدنيــة لميــاه الــرّي، حيــث أن اســتخدام الميــاه 
التــي تحتــوي علــى نســبة 12.5 غ/لتــر ُيقلــل مــن نمــو الجــذور بنســبة 80 فــي المائــة فــي التربــة و 50 فــي المائــة 

مــن النمــو الخضــري لأللــواح.

ملحوظة:



 10 

5( التقليم: 

ــا حتــى تلتئــم الجــروح  يتــم التقليــم فــي الربيــع عندمــا يكــون المنــاخ دافًئ
ويمــر التقليــم بعــدة مراحــل :

أ  تقليم التكوين:

يتــم التقليــم فــي الســنة األولــى مــن إنشــاء المســتغلة والهــدف منــه هــو 
توجيــه النمــو الخضــري للشــكل الُمــراد للنبــات. 

فــي الغراســات ذات الكثافــة المرتفعــة يتــم التقليــم فــي شــكل هرمــي 
وفــي شــكل مزهريــة أو كــرة بالنســبة لنظــم الزراعــة المربعــة ذات التباعــد 

األوســع. وينصــح بـــ :

- ترك لوحين على اللوحة األم،
- تحديد الطول بين 2 و 2.5 م لتسهيل طرق سكولوزاتورا والجني،

- القضاء على األزهار والفواكه لتسهيل النمو الخضري.

ب  تقليم اإلنتاج:

يتــم اســتخدام تقليــم اإلنتــاج للحفــاظ علــى تــوازن جيــد بيــن النمــو الخضــري والنمــو التكاثــري مــع عــدد كاف مــن األلــواح 
ــة. وُينصــح بـــ : ــة مــن أجــل إزهــار الســنة التالي الطرفي

- تقليم األلواح الُموجهة لألسفل ووضعها الرأسي واألقرب إلى األرض.
- إزالة األلواح العالقة لتهوئة النبات وتسهيل العمل الزراعي.

ث  تقليم التشبيب :

يتــم إجــراء هــذا التقليــم علــى الغراســات التــي يزيــد عمرهــا عــن 25-30 عاًمــا مــن خــالل قطــع النبتــة إلــى ارتفــاع يبلــغ 0,5 م فــوق 
مســتوى التربــة وينبغــي تــرك 3 أو 4 جــذوع رئيســية فقــط متباعــدة بشــكل جيــد.

بعــد هــذه العمليــة مــن الضــروري إضافــة كميــة مــن الســماد الطبيعــي أو األســمدة النيتروجينيــة لتســهيل هــذا النمــو الخضــري 
الجديد.

ج  عملية اإلخصاء أو عملية سكوزوالتورا » Scozzolature« )مصطلح إيطالي(:

مــن أجــل إنتــاج ثمــار خــارج الموســم، نمــارس ابتــداء مــن الســنة الرابعــة، التقليــم األخضــر الــذي يتمثــل فــي القضــاء بشــكل 
منهجــي علــى كل األزهــار وفــروع الربيــع. تظهــر موجــة جديــدة مــن األزهــار واللوحــات بعــد 15-20 يوًمــا وتنتــج جيــاًل ثانًيــا مــن 
ــا. الثمــار التــي تنضــج فــي الخريــف. تســمى هــذه العمليــة »Scozzolatura« وهــي تقنيــة مســتعملة بشــكل واســع بإيطالي

تتمثــل ميــزة هــذه التقنيــة فــي أنهــا تمكــن مــن تمديــد فتــرة إنتــاج الثمــار إلــى مــا بعــد موســم اإلنتــاج المعتــاد للتيــن الشــوكي 
وبالتالــي االســتفادة مــن أفضــل أســعار الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ثمــار الجيــل الثانــي هــي ذات جــودة أفضــل: فهــي 

أكبــر حجمــا وأكثــر نكهــة وحــالوة وتحتــوي علــى بــذور أقــل. 

ومــع ذلــك ، تجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التدخــل تؤثــر علــى 
معــدل اإلزهــار الثانــي وكذلــك فتــرة النضــج وخصائــص الثمــار.

فــي تونــس، أفضــل فتــرة لممارســة هــذه التقنيــة  تكــون حســب 
المناطــق مــن شــهر مــاي إلــى شــهر جــوان..
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تــؤدي اإلزالــة )أكثــر مــن 80 %(  لجميــع البراعــم واأللــواح الناميــة حديثــا إلزهــار الربيــع )أثنــاء تغيــر لــون الزهــرة مــن األصفــر 
إلــى المرقــش والبنــي( إلــى إعــادة إزهــار ثانيــة بعــد 12 إلــى 16 يومــا تقريبــا ممــا يجعــل الثمــار تنضــج خــالل فتــرة 6 إلــى 8 

أســابيع بعــد إزهــار الربيــع.

للنجاح في هذه العملية يجب اتباع الخطوات التالية:

القضاء على الثمار األولى مع إزالة عدد من اللوحات الجديدة.	 
تقليل عدد البراعم ، ترك  25 % فقط من البراعم التي ستتطور إلى مضارب جديدة العام المقبل.	 
القيام بإجراء العملية  على عدة مراحل متتالية دون تجاوز نهاية جوان. )20-25 جوان.(.	 

ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة إنجــاز تقنيــة »Scozzolatura« تؤثــر علــى معــدل اإلزهــار الثانــي وكذلــك فتــرة النضــج 
وخصائــص الثمــار وجودتهــا كمــا يلــي:

التبديــر: يســمح إجــراء عمليــة اإلخصــاء خــالل شــهر مــاي بتكاثــر اإلزهــار وإنتــاج أكثــر بــروز علــى الصفائــح التــي يبلــغ 	 
عمرهــا عــام واحــد.

الــوزن: كلمــا تأخــرت العمليــة وعندمــا يتــم اإلخصــاء فــي نهايــة شــهر جــوان يزيــد الــوزن ويصــل إلــى 33 فــي المائــة 	 
مــن الــوزن المعتــاد.

الجودة:	 
-  انخفاض اللب بسبب التغُيرات في درجة الحرارة أثناء النضج.

»ROSSA« انخفاض في نسبة الجلوكوز باستثناء نوع  -
.»ROSSA« انخفاض أكبر في عدد الحبوب بين 15 و 30 بالمائة من  -

6( الجني والتخزين: 

يتــم دخــول إنتــاج التيــن الشــوكي فــي بدايــة الســنة الثانيــة أو الثالثــة ولكــن الحــد األقصــى لإلنتــاج هــو مــن الســنة الخامســة 
أو السادســة حتــى العــام العشــرين ، 

ــن  ــن الشــوكي الخرفــي مــا بي ــاج التي ــرة إنت ــر موســمها، حيــث تكــون فت ــن الشــوكي فــي غي ــاج فاكهــة التي ــم إنت عــادة مــا يت
شــهر ســبتمبر وحتــى شــهر فيفــري وينتــج التيــن الشــوكي 

ــار حســب المنطقــة ، مــا بيــن 10 و 25 طــن / هكت

 يجــب أن يتــم الجنــي فــي الوقــت المناســب فــي بدايــة 
نضــج الثمــار )تغييــر اللــون(، وذلــك لضمان النقــل والتعبئة 

والتخزيــن فــي حالــة جيــدة.

يجــب أن يتــم الجنــي فــي جــو هــادئ وخــال مــن الريــاح. يتــم 
ــدة، دون جــرح  ــة وفــق الممارســات الجي جنــي الثمــار بعناي

الثمــار. 
قفــازات   : التاليــة  األدوات  باســتخدام  يدوًيــا  الجنــي  يتــم 
للحمايــة مــن األشــواك، ســلم المنيــوم )خفيــف( لبلــوغ 
نظــارات  النصــل،  رفيــع  ســكين  ســلة،  العاليــة،  الفــروع 

طبيــة، بمجــرد قطــع الثمــار بالجــزء الرفيــع مــن النصــل، توضــع بعنايــة فــي الســلة، ثــم تنقــل بعنايــة فــي صناديــق مناســبة.
لتجنب خطر التعفن واألمراض األخرى، يتم معالجة الثمار بخليط بوردو 1 %.
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يتــم تنظيــف الثمــار يدوًيــا أو باســتخدام اآلالت ويتــم معايرتهــا وتعبئتهــا فــي عبــوات 
يمكــن أن تكــون علــى شــكل خليــة نحــل، ثــم تخزينهــا فــي درجــة حــرارة 5 درجــات.  
يمكــن أن تســتمر مــدة التخزيــن تحــت درجــة الحــرارة هــذه مــن 30 إلــى 45 يوًمــا حتــى 

ال تفقــد وزنهــا وقيمتهــا الغذائيــة. 

المراجع :

Manuel technique de culture de Figue de Barbarie en mode conventionnel-Projet  CQ )Projet Tuni-
so-italien(
Guide de BP de plantation et de conduite technique du cactus en culture pluviale dans les zones 
arides )ONUDI Maroc(

FAO/ ICARDA .نبات الصبار : بيئته، زراعته واستخداماته

رزنامة األشغال الزراعية للتين الشوكي

العمل الزراعي الفترة

 - تحضير األرض
-  الغراسة الخريفية

-  بداية الجني
 - التسميد

-  مكافحة األمراض
-  مكافحة ذبابة الفاكهة

سبتمبر/ أكتوبر

تواصل مدة الجني نوفمبر/ ديسمبر

-  استمرار الجني
 - إعداد حفر الغراسة 

-  اللوحات المراد غرسها تحضير
-  مكافحة الحشرات القشرية

جانفي / فيفري

- الحفر
- الغراسة في الربيع

-التقليم
مارس / أفريل

- التقليم مستمر
- الري

- مكافحة األعشاب الطفيلية
- سكوزوالتورا

- مكافحة األمراض

ماي /جوان

- الحرث العميق
- الري المستمر

- التسميد
جويلية / أوت
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تحتــل معتمديــة بوعرقــوب الصــدارة فــي إنتــاج  الهنــدي األملــس الخرفي حيث ناهزت المســاحة المغروســة هنــدي الـ900هك. 
و تتــوزع هــذه الغراســات علــى 5 مناطــق رئيســية لإلنتاج :

1 . منطقة بني وايل، هنشير لسود 

2 . منطقة الخرابشية، هنشير حمادي

3 . منطقة بوسهم  والعامرة

4 .منطقة الحجارة و هنشير قرط

5 . منطقة برج حفيظ

و تنقسم هذه الغراسات لـ 3أصناف :

variété rossa 1  -  صنف األحمر الداكن أو الحباري المسمى بـروسا

variété Gialla 2 -  صنف األصفر المسمى بجياال

 variété Bianca 3  -  صنف األبيض المسمى ببينكا

ويتميز هذا القطاع الواعد  بمنتوج آخر فصلي  بمذاق جيد و طعم حلو ولون أحمر  داكن  و أصفر.

واقع و آفاق قطاع الهندي األملس الخرفي  بمعتمدية بوعرقوب

إعداد : محمد الحبيب بن جمعة )رئيس خلية اإلرشاد الفالحي 
ببوعرقوب(

عبد القادر التايب )رئيس خلية األشعاع الفالحي ببوعرقوب  (
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ــاوز  ــن ال تتج ــة الـــ1500 مــن بينهــم 70 %  مــن الفالحي ــة بوعرقــوب قراب ــدي بمعتمدي ــغ عــدد المســتغلين فــي قطــاع الهن بل
مســاحتهم  الـ0.8هــك .

هــذا و تجــدر اإلشــارة إلــى أن  إنتــاج الهنــدي الخرفــي األملــس بمعتمديــة بوعرقــوب يبلــغ قـرابـــة الـــ 7000 طـــن ســنويا باعتمــاد 
ــية الـــخصى» Castration ou Scozzolature « حيــث تســاعد هــذه التقنيــة  علــى إعــادة ظهــور أزهــار كثيــرة جديــدة مــن  تقــنـ
ناحيــة مــع ضمــان الحصــول علــى حجــم كبيــرة للثمــار المتأخــرة مــن ناحيــة أخــرى و بالتالــي يمتــد موســم  جنــي المحصــول علــى 

فتــرة تتــراوح مــن 4 إلــى  6 أشــهر) مــن شــهر ســبتمبر حتــى شــهر فيفــري ( 

و يوّجــه  60 % مــن المحصــول لالســتهالك الطــازج  المحلــي بســوق الجملــة  ببئــر القصعــة و 15 % للتحويــل و  10 % للتصديــر 
فــي حيــن أن بقيــة الكميــة يقــع بيعهــا مباشــرة علــى قارعــة الطرقــات.

ــة و يوفــر مداخيــل محترمــة  ــد العامل ــد مــن الي ــاز و يمكــن مــن اســتقطاب العدي ورغــم أن هــذا القطــاع هــو قطــاع واعــد بامتي
ــات  و التــي تتلخــص فــي مــا يلــي : ــد مــن العراقيــل والصعوب ــه مــا زال يشــكو العدي ــه إال أن ألصحاب

ارتفاع كلفة اإلنتاج نتيجة غالء أسعار المستلزمات الفالحية، 		

تشتت وصغر حجم المستغالت الفالحية، 		

صعوبة ترويج المحصول في فترات ذروة اإلنتاج، 		

ضعف نسبة كميات الثمار المصدرة للخارج، 		

نقص و ضعف  التعريف بالمنتج خارجيا، 		

ضعف  خطوط التمويل و التشجيع،  		

ظهور أمراض حشرية تهدد القطاع، 		

الظروف المناخية المتقلبة نتيجة االنحباس الحراري. 		

رغم العراقيل و الصعوبات السالف ذكرها يمكن النهوض بهذا القطاع الواعد من خالل جملة من اإلجراءات التالية :

تدعيم المكافحة المندمجة لمقاومة الحشرات الضارة،  	 	

المزيد من اإلحاطة بهذا القطاع من خالل توفير الدعم  الفني والمالي للمنتجين، 	 	

تطوير أساليب التسويق وتعميم نظام التصنيف ومواكبة الطرق الحديثة للف، 	 	

التعريف بالمنتوج خارجيا و بالتالي رفع نسق التصدير، 	 	

توفير المستلزمات الفالحية و تحديد كلفة اإلنتاج، 	 	

التشجيع على بعث شركات تعاونية للخدمات الفالحية تجمع صغار الفالحين وتضمن ترويج المنتوج، 	 	

تثمين المنتوج والعمل على إسناده عالمة جغرافية »هندي بوعرقوب«. 	 	



 15 

ُيمثــل التيــن الشــوكي قطاعــا هامــا وواعــدا لمــا 
ُيميــزه مــن تأقلــم مــع الظــروف المناخيــة الصعبــة 
وتنــوع  القيمــة  سلســلة  مســتوى  علــى  ثــراء  و 
الشــوكي  التيــن  مســاحات  تبلــغ  االســتعماالت. 
علــى المســتوى الوطنــي حوالــي 600 ألــف هــك 
منهــا  118 ألــف هــك معــدة لالســتهالك البشــري 
(Les plantations commerciales( مــع معــدل 
إنتــاج يتــراوح بيــن 3 و 5 طن للهكتار وتســتوعب 
الســوق الداخليـــة حوالــي 75  % مــن اإلنتــاج تتــوزع 
بين االســتهالك البشــــري و االســتهالك الحيواني.

ُيعتبــر التيــن الشــوكي »ســلطان الغلــة« و ُيقبــل 
عليــه المســتهلك لمــا لــه مــن منافــع وباعتبــاره منتوجــا طبيعيــا بيولوجيــا خــال مــن المبيــدات و لكــون ســعره غالبــا مــا يكــون 
الغذائيــة و  الصناعيــة  االســتعماالت  و  للتحويــل  فــي متنــاول المســتهلك.  كمــا يتــم توجيــه جــزء هــام مــن اإلنتــاج 
ــن الشــوكي الطــازج خــالل  ــغ معــدل صــادرات التي ــث يبل ــر حي ــب التصدي ــى جان ــة. هــذا إل ــى لصناعــات األدوي ــة وحت التجميلي

حوالــي   )2021-2015( األخيــرة  ســنوات  الســبع 
700 طــن مــع تحقيــق رقــم قياســي ســنة 2019 

ُيناهــز 1000 طــن. 

تتــوزع صــادرات التيــن الشــوكي علــى أكثــر مــن 12 
ســوق  أهمهــا الســوق الليبيــة التــي تســتقطب 
البلــدان  أســواق  تليهــا  الصــادرات  مــن   % 63
الخليجيــة )اإلمــارات - الســعودية -قطــر- الكويــت( 
حيــث تســتقطب مــا يقــارب عــن 55% كمــا يتــم 
توجيــه كميــات مــن التيــن الشــوكي التونســي إلــى 
األســواق األوروبيــة )فرنســا –إيطاليــا –هولنــدا...( 

ــة. و الســوق الكندي

كما عرف التين الشوكي التونسي تواجدا بسوق إفريقيا جنوب الصحراء حيث تم توجيه كميات منه إلى عديد البلدان بهذه 
المنطقة على غرار غينيا و كينيا.

أمــا علــى مســتوى األســعار فــإن معــدل ســعر التيــن الشــوكي عنــد التصديــر يعتبــر ُمجزيــا و هامــا مقارنــة بأســعار األصنــاف 
األخــرى مــن الغــالل حيــث يفــوق 3,5 دوالر/للكلــغ. أمــا بخصــوص التصنيــع فــإن عــدد الشــركات الناشــطة فــي مجــال تحويــل 
التيــن الشــوكي بلــغ 46 مؤسســة ســنة 2021 ينشـــط أغلبهــا فــي مجــال اســتخراج زيــت بــذور التيــن الشــوكي البيولوجــي و 
تصديــره، و قــد كانــت تونــس ســّباقة فــي هــذا المجــال حيــث أصــدرت الجمهوريــة التونســية ســنة 2021 أول مواصفــة فــي 

.)NT : 118.152 )2021 INNORPI(   العالــم لزيــت بــذور التيــن الشــوكي

 و حســب دراســة تمــت ســنة 2021 فــي إطــار مشــروع تعزيــز نفــاد المنتجــات الغذائيــة و المحليــة لألســواق خصصــت لتحديــد

ترويج التين الشوكي

التطور السنوي لصادرات التين الشوكي: طن
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 Identification des marchés cibles pour la filière figue deاألفــاق التصديريــة لقطــاع التيــن الشــوكي التونســي 
barbarie tunisienne )PAMPAT 2021(تليهــا ثــم    فــإن 44 % مــن مســاحات التيــن الشــوكي تتواجــد فــي البرازيــل 

ــا و المغــرب ثــم تونــس التــي تحتــل المرتبــة الرابعــة بنســبة  9 % . أمــا علــى مســتوى اإلنتــاج فتحتــل  المكســيك وأثيوبي
تونــس المرتبــة األولــى عالميــا حيــث تســاهم بنســبة  31 % مــن اإلنتــاج العالمــي للتيــن الشــوكي.

أمــا علــى مســتوى المبــادالت فــي العالــم فتحتــل المكســيك المرتبــة األولــى فــي قائمــة البلــدان المصــدرة للتيــن الشــوكي 
فــي العالــم بنســبة  80,7 % تليهــا إيطاليــا و األرجنتيــن ثــم تونــس بنســبة  1,6 % .

 

و تمثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة أهــم مــورد للتين الشــوكي بنســبة  81 %  ثــم ألمانيا و كندا و فرنســا.

هــذا و قــد أفــرزت هــذه الدراســة،على اعتبــار العــرض و الطلــب العالمــي و مختلــف  المعطيــات باألســواق،إمكانية تحقيــق 
ــبة علــى مســتوى التصديــر وإمكانيــة تعزيــز مكانتــه مــن حيــث الكميــة خاصــة.  ـّ التيــن الشــوكي الطــازج التونســي نتائــج طي
و تعتبــر الســوق األلمانيــة و الســوق الفرنســية وأســواق البلــدان اإلســكندنافية أهــم الوجهــات التــي مــن الممكــن العمــل 

عليهــا.

.)RAPPORT-FINAL-FILIERE-FIGUE-DE-BARBARIE-Nov2021.pdf)

                                                                           إعداد:                نجاح بن عمار
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التــي  الغراســات  أهــم  مــن  الشــوكي  التيــن  غراســة  تعتبــر 
شــهدت تطــورا كبيــرا خــالل العشــرية األخيــرة بالبــالد التونســية 
حيــث بلغــت مســاحته الجمليــة حوالــي 600 ألــف هكتار)ســنة 
2021( و ذلــك لعــدة أســباب. إذ يقــوم الســكان فــي عديــد 
المناطــق بغراســة هــذه النبتــة كحواجز حماية حــول ممتلكاتهم 
ــا  ــام ألواحه وفــي ذات الوقــت لالســتفادة مــن ثمارهــا وإطع
الحــل األنجــع و األقــل كلفــة  للحيوانــات  و هــو مــا يعتبــر 
ــرات الجفاف.هــذا  ــع خاصــة خــالل فت ــى القطي للمحافظــة عل
باإلضافــة  إلــى تطــورو ازدهــار الصناعــات التحويليــة للتيــن 
الشــوكي و مشــتقاته علــى غــرار زيــت التيــن الشــوكي الــذي 
أصبــح يمثــل واحــدا مــن  أجــود و أثمــن  مكونــات المــواد 

التجميليــة. 

و نتيجــة لألهميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لهــذه الغراســة 
ــة لهــذا القطــاع و ذلــك باعتمــاد  ــد مــن العناي وجــب إيــالء مزي
الحزمــة الفنيــة المنصــوح بهــا فــي غراســة التيــن الشــوكي 
ــات و األمــراص مــن  ــف اآلف ــه مــن مختل ــة و حمايت مــن ناحي
ناحيــة أخرى.مــع وجــوب  رصــد و مراقبــة آفــات الحجــر الزراعــي 
التــي ُتمّثــل خطــرا داهمــا علــى هــذه الغراســة خاصــة بالمناطــق 
ــة منأخطــر آفــات  ــة. و تعتبرالحشــرة القشــرّية القرمزّي الحدودي
ــن الشــوكي الســيما  ــي تهــدد غراســات التي الحجــر الزراعــي الت
و أنــه تــم إعــالن ىاإلصابــة بهــذه اآلفــة بالجمهوريــة الجزائريــة.

Dactylopiusopun� ــة  )مــا هــي الحشــرة القرمزّي
tiae(؟

بشــكلها  منهــا  اإلنــاث  تمتــاز  رخــوة  قشــرّية  حشــرة  هــي 
البيضــوي و جســمها المغطــى بإفــرازات ُقطنيــة بيضــاء اللــون 

و عنــد إزالــة هــذه اإلفــرازات الُقطنيــة ُيصبــح لــون الحشــرة قرمــزّي ُمحمــر. بينمــا يتمّيــز ذكورهــا بأجنحــة و ُيعتبــر حجمهــا صغيــر 
مقارنــة بإناثهــا .

الدورة الحياتية لآلفة:

ُتعتبر الحشرة القرمزّية من أخطر آفات التين الشوكي بسبب خاصياتها البيولوجية حيث تمتاز بـ:

ُخصوبة مرتفعة للحشرة حيث يمكن لألنثى الواحدة وضع حوالي 570 بيضة،	 
ُيمكن لآلفة تكوين من 4 إلى 5 أجيال في السنة ،	 
ل الدرجات الُمرتفعة للحرارة بفضل إفرازاتها القطنية ،	  تحمُّ
ُسرعة انتشار العدوى لآلفة خاصة بواسطة الرياح و القطيع.	 

الحشرة القشرّية القرمزّية على نبات الصبار

 )غراسات الّتين الشوكي(
إعداد : يسرى مليكي
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أعراض اإلصابة :

تتســبب اإلنــاث و اليرقــات فــي  خســائر ُمهّمــة 
ُعصــارة  علــى  تتغــّذى  لكونهــا  اإلنتــاج  فــي 
ممــا  ســوائله  تمتــص  حيــث  الصّبــار  نبــات 
يــؤدي إلــى جفافــه. تظهــر اإلصابــة علــى ألــواح 
التيــن الشــوكي عبــر مناطــق ُمصفــّرة تتســع 
شــيئا فشــيئا وتــؤدي فــي النهايــة إلــى ســقوط 
األلــواح المصابــة وإلــى مــوت الجذعفــي حالــة 

اإلصابــة الشــديدة.

المكافحة:

ُتعــد الُطــرق الوقائيــة مــن األســاليب الناجعــة لتفــادي انتشــار مختلــف آفــات الحجــر الزراعــي عامــة و الحشــرة القرمزّيــة بصفــة 
خاصــة وذلــك بـ:

إزالــة األلــواح المصابــة و ردمهــا أو حرقهــا مــع ضــرورة اإلســراع بإعــالم خلّيــة اإلرشــاد الفالحــي أو المندوبيــة الجهويــة 	 
للتنميــة الفالحيــة التابعــة للجهــة فــي حالــة مالحظــة وجــود ُكتــل ُقطنيــة علــى ألــواح التيــن الشــوكي كمــا هــو ُمبيــن 

بالصــورة المواليــة وذلــك ألخــذ التدابيــر الضروريــة فــي الغــرض،

`

- عدم نقل ألواح الصّبار ألجل زرعها من المناطق الُمصابة إلى المناطق السليمة،

- عدم ترويج فاكهة الصّبار من المناطق الُمصابة بالحشرة بالمناطق السليمة،

-  منع رعي األغنام بالمناطق الموبوءة ،

-أخــذ التدابيــر الاّلزمــة للحــد مــن انتشــار الحشــرة وذلــك بُمعالجــة الصّبــار الُمصــاب أو التخلــص منــه عــن طريــق حرقــه أو ردمــه 
عنــد ظهــور اإلصابــة و ذلــك وفقــا للتوصيــات التــي تنصــح بهــا المصالــح المختصــة التابعــة لــوزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة 

والصيــد البحــري .
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تقــدر المســاحة الجمليــة الحاليــة لغراســات الهنــدي األملــس والشــوكي بالبــالد التونســية بحوالــي 600 ألــف هكتــار وتتواجــد 
بنســبة 55% بمناطــق الوســط وعلــى وجــه الخصــوص بواليــات القصريــن وســيدي بوزيــد وقفصــة والقيــروان وســليانة 

والــكاف.

ــاه والتربــة والحــد مــن  ــّم التوســع فــي غراســة الهنــدي الشــوكي مــع بدايــة االســتقالل أساســا بغايــة المحافظــة علــى المي ت
ــة للتشــجير  ــذ الخطــة الوطني ــدي األملــس مــع انطــالق تنفي ــام بغراســة الهن ــرع فــي التدخــل اله ظاهــرة االنجــراف. وقــد ُش
الغابــي والرعــوي والمحافظــة علــى الميــاه والتربــة ســنة 1990 مــن قبــل اإلدارة العامــة للغابــات وديــوان تربيــة الماشــية 
ــر المرعــى واإلدارة العامــة للتهيئــة والمحافظــة علــى األراضــي الفالحيــة وديــوان تنميــة الغابــات والمراعــي بالشــمال  وتوفي

ــي. الغرب

وخــالل الفتــرات األولــى لتنفيــذ الخطــة تــّم اعتبــار المســاحات المنجــزة مــن الهنــدي األملــس باألســاس كُمّدخــر علفــي احتياطــي 
لتغذيــة الماشــية خــالل فتــرات الجفــاف. وتبعــا لمــا شــهدته غراســة الهنــدي األملــس عبــر الســنين مــن تطــور علــى مســتوى 
المســاحات المهّيــأة واالســتعمال المكّثــف فــي التغذيــة الحيوانيــة، أصبــح يتصــّدر مكانــة بالغــة علــى مســتوى أنظمــة اإلنتــاج 

بمختلــف مناطــق انتشــاره.

هــذا، وقــد بلغــت المســاحة الجمليــة مــن الهنــدي األملــس المنجــزة بأراضــي المراعــي الخاصــة مــن قبــل الديــوان منــذ ســنة 
ــار وهــو مــا يعــادل 50  %  مــن المســاحة الجمليــة المنجــزة إلــى حــد هــذا التاريــخ مــن قبــل كل  1990حوالــي 150 ألــف هكت

الهيــاكل الوطنيــة المتدخلــة فــي المجــال.

يعتمــد ديــوان تربيــة الماشــية وتوفيــر المرعــى فــي تدخالتــه لغراســة الهنــدي األملــس مقاربــة تشــاركية وتختلــف طــرق 
ومقاييــس غراســة الهنــدي باختــالف مواصفــات المســتغلة وعوامــل التربــة والمنــاخ وصبغــة األرض وفقــا لمــا يلــي:

أرض ذات صبغة رعويةأرض ذات صبغة زراعية - رعوية

استصالح المراعيإحداث مدخرات علفية

)4000 كــف مضاعــف/ هنــدي أملــس فــي شــكل أشــرطة 
ــن  ــن الفــالح مــن اســتغالل الفضــاءات بي ــة تمك هــك(: طريق

األشــرطة ألغــراض فالحيــة متعــّددة

- غراســة الهنــدي األملــس علــى كامــل المســاحة )4000 
كــف مضاعف/هــك(

إعداد لمياء بن سالم:
) ديوان تربية الماشية و توفير المرعى(

 )Opuntia ficus indica f.inermis( استعماالت الهندي األملس
في الموارد العلفية و تحسين المراعي 
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هنــدي أملــس مكثــف )في شــكل خشــة: 8000 كــف مضاعف/
هك(:تعتمــد مــن قبــل المســتغالت الصغــرى والمتوســطة 

بإخضــاع مســاحات محــدودة مــن المراعــي للتهيئــة

كــف   8000 خشــة:  شــكل  )فــي  مكثــف  أملــس  هنــدي 
مضاعف/هــك(

هنــدي فــي شــكل مجموعات أو حفــر)4000 كف مضاعف/هندي أملس لتثبيت طوابي)1000 كف مضاعف/هك(
هــك(: تعتمــد هذه الطريقة بالمناطق الشــبه الباردة

تراوحــت المســاحات المنجــزة خــالل العشــر ســنوات األخيــرة بيــن حوالــي 950 هــك ســنة 2021 و2400 هــك ســنة 2013  ومــن 
خــالل تدخالتــه لتحســين المراعــي بغراســة الهنــدي األملــس، يوفــر الديــوان للمربيــن المنتفعيــن بالبرنامــج، التأطيــر واإلحاطــة 

الفنيــة الالزمــة فــي شــأن تقنيــات ومقاييــس الغراســة، صيانــة المغروســات وطــرق اســتغاللها.

ونظرا لما يتميز به الهندي من خاصيات غذائية هامة وفريدة من أهمها:

إنتــاج علفــي هــام )يتــراوح مــن 30 طــن إلــى 120 طــن( ذو جــودة عاليــة )حوالــي 0,7 وحــدة علفية/كــغ مــادة جافــة( وبتكلفــة 	 
مناسبة.

استساغة عالية من قبل كل الحيوانات المجترة واإلبل 	 

االحتــواء علــى نســب هامــة مــن الســكريات ســريعة االمتصــاص )مصــدر هــام للطاقــة(، مــن المــاء ) 90 %( ومــن األمــالح 	 
ومن الكلســيوم.

ــاج  ــة اإلنت ــزة بمحدودي ــة بالمناطــق الجافــة والشــبه الجافــة المتمي ــل العلفي ــا مــن ضمــن أنســب البدائ ــدي حالي ــف الهن ُيصّن
العلفــي.

وباإلضافــة إلــى دوره العلفــي الهــام خاصــة فــي الفتــرات الحاليــة مــع االرتفــاع الغيــر مســبوق ألســعار األعــالف، تتميــز غراســات 
ــون مــن الغــالف الجــوي ومقاومــة الجفــاف والتصحــر  ــي أكســيد الكرب ــة ثان ــون وإزال ــا الهامــة لخــزن الكرب ــدي بإمكانياته الهن

واالنجــراف حيــث ُتعــد مــن ضمــن أهــم الغراســات لمجابهــة التغيــرات المناخيــة.

ولمزيــد تطويــر تدخالتــه فــي المجــال، تــم بالتعــاون مــع مؤسســات البحــث فــي نطــاق برامــج البحــث التنمــوي العمــل خــالل 
الســنوات األخيــرة علــى إدراج التقنيــات التاليــة:

إكثــار أصنــاف جديــدة مــن الهنــدي األملــس تتميــز بعديــد الخاصيــات المحّبــذة، مــن أهمهــا اإلنتاجيــة العاليــة، تحمــل 	 
الجفــاف، تحمــل درجــات الحــرارة المنخفضــة، االحتــواء علــى نســب أرفــع مــن المــواد اآلزوطيــة، إلــخ...
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مزيــد تكثيــف الغراســة بالترفيــع المتواصــل فــي برمجــة المســاحات المنجزة في شــكل ُخشــة )بكثافــة 8000 كف مضاعف 	 
ــار( لمــا تمكنــه هــذه الطريقــة مــن مضاعفــة المــردود العلفــي وفــي تركيــز قطــع نموذجيــة بكثافــة 16000 كــف  بالهكت
مضاعــف بالهكتــار، أســفرت مــن حيــث المنتــوج العلفــي علــى نتائــج جــد مشــجعة بمختلــف المناطــق المعنيــة بالتجربــة 

)القصريــن، ســيدي بوزيــد، الــكاف، ســليانة وضيعــة صــّواف التابعــة لديــوان تربيــة الماشــية وتوفيــر المرعــى(.

إدراج الميكنــة الصغيــرة المتمثلــة فــي آلــة ميكانيكيــة محليــة الصنــع لرحــي وتقطيــع مختلــف أنــواع األعــالف. مــن ضمــن 	 
ــاء القــص اليــدوي للظلــف، ربــح الوقــت  الوظائــف المتعــددة لهــذه اآللــة تقطيــع ظلــف الهنــدي وبالتالــي تخفيــف أعب

واعتمــاد العليقــة المتكاملــة. 

   

التقنيــة األخيــرة أدت إلــى إقبــال عديــد المربيــن علــى الترفيــع مــن كثافــة الغراســة وبالتالــي إلــى مزيــد االســتفادة مــن تأثيــرات 
الغراســات إقتصاديــا وإجتماعيــا وبيئيــا. وقــد كان لعديــد التقنيــات المعتمــدة األثــر اإليجابــي لمزيــد تثميــن مختلــف المــوارد 

العلفيــة البديلــة المتاحــة بالمســتغلة بمــا فــي ذلــك ظلــف الهنــدي األملــس والشــوكي وثمــار الهنــدي المســتبعدة.

هــذا، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن األهميــة االقتصاديــة البالغــة لغراســات الهنــدي تكمــن باإلضافــة إلــى مــا ســبق ذكــره كذلــك فــي 
إســتعماالته وإمكاناتــه المتعــددة األخــرى. هــذه اإلســتعماالت تتســم حاليــا بمحدوديــة االســتغالل للمنتــوج الوطنــي الجملــي 

لغراســات الهنــدي ممــا يتطلــب مســتقبال تضافــر كل الجهــود لمزيــد التكثيــف واالســتغالل والتثميــن لمختلــف منتجاتــه. 
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حوار العدد
النخلي البوغديري

اخترنــا لكــم فــي هــذا العــدد المخصــص لقطــاع ُلّقــب دون منــازع ب »ســلطان الغلــة« مســتثمرا فــي المجــال نشــأ وترعــرع وســط 
ضيعــات المنتــوج فــكان ملمــا بــأدق تفاصيلــه منــذ نعومــة أظافــره واختــار مــن بيــن جميــع الشــعب العلميــة الجامعيــة الهندســة 

الفالحيــة لينتــج مــن األرض مــا لــذ وطــاب مــن أنــواع التيــن. فــكان لنــا معــه هــذا الحــوار.

كيف تقدم لنا نفسك؟

النخلي  البوغديري مهندس وصاحب فكرة بيوزلفان.

هل تعرفنا بمشروعك؟

يوزلفــان هــي وحــدة  لتحويــل  الغالل وتثمينهــا بالمنطقــة المحليــة زلفــان .  تأسســت ســنة 2017 واختصــت  فــي  تثميــن التيــن 
الشــوكي وتحويلــه إلــی منتوجــات  غذائيــة وأخــری تجميليــة.

وتجدون في هذه المطوية كل التفاصيل.

كيف خطر بخلدك االستثمار في هذا القطاع بالذات؟

كان المشــروع فــي البدايــة مجــرد فكــرة دارت  ببالــي منــذ ســنة 2005 عندمــا كنــت أشــاهد   أمــي وهــي بصــدد إعــداد »رب التيــن 
الشــوكي«  كــي تقدمــه  دواء  لمعــدة أحــد إخوتــي . إذ كنــا فــي منطقتنــا نعتبــره خيــر دواء لــكل داء وهــذا ليــس كالم  محــض أو 
روايــة  بــل هــو مجــرب ومتعــود عليــه وعــن درايــة . فكــرت وقتهــا فــي تطويــر هــذه العمليــة اليدوية وتســريعها  ألننــي الحظــت أنهــا 
كانــت  صعبــة وشــاقة  واســتغرقت يومــا  بأســره كــي تعــد  لتــرا واحــدا فقــط  مــن هــذا » الــرب «.  والحمــد للــه  إننــا اآلن أمســينا 
بفضــل اليــد العاملــة النســوية الناشــطة فــي هــذا المجــال وبفضــل تطويــر بعــض التقنيــات  قادريــن علــی  إعــداد كميــات كبيــرة 

منــه فــي ســاعات معــدودة.

ماهي  أبرز نقاط قوة تعتبرها بمشروعك ونقاط الضعف؟

أبــرز اإليجابيــات التــي أعتقــد أنهــا شــجعتني وكانــت مرتكــزات انطلقــت منهــا واعتمــدت عليهــا وكانــت خيــر حافــز لــي  هــو إننــي فــالح 
بطبعــي أب عــن جــد  ترعرعــت علــى إنتــاج الثمــار لذلــك  أسســت وحــدة إنتــاج مشــروعي علــى عيــن المــكان  وســط  ضيعــات  التيــن 
الشــوكي أيــن تتوفــر  المــواد األوليــة و تنشــط اليــد العاملــة الريفيــة بــكل حــب رغــم األشــواك وضيــق اإلمكانيــات لتعيــل صغارهــا 
نظــرا للبطالــة الضاربــة أطنابهــا  فــي المنطقــة ولبنيتهــا التحتيــة الصعبــة التــي ال تــزال إلــى اآلن تفتقــر إلــى أبســط الضروريــات مــن 

مرافــق الحيــاة.

وفــي الحقيقــة إن تطــور  أنظمــة اإلنتــاج فــي قطــاع التيــن ال يحجــب بعــض التحديــات والهشاشــة  إذ يالحــظ  فــي فتــرات الســنة 
الممطــرة أضــرارا كبيــرة فــي العديــد مــن المناطــق، ومثــل هــذه النتائــج ليســت جديــدة لــكل منتجــي القطــاع الفالحــي وفــي قطــاع 
الغــالل خصوصــا  ونفــس الشــيء  لســلطة اإلشــراف وللهيــاكل المعنيــة. وال يخفــى علــى أحــد أيضــا الضــرر كبيــر خــالل ســنوات 

الجفــاف

هل أنت مع تكثيف اإلرشاد الفالحي للنهوض بالقطاع ؟

نعــم  أنــا مــع تكثييــف اإلرشــاد الفالحــي بالقطــاع  ومســتعد  للعمــل مــع فريــق  عمــل  متطــوع ســواء علــى عيــن المــكان لمرافقــة 
المنتجيــن أو حتــى لتصميــم مطويــات تعــرف بالمنتــوج وللمشــاركة فــي أيــام تحسيســية إعالميــة حتــى للمســتهلكين. واليــوم هــا 
إنكــم قــد وفرتــم مشــكورين صفحــات مــن مجلتكــم حتــى أدلــو بدلــوي فــي هــذا المجــال وأرجــو أن يطلــع عليهــا كالمعتــاد الكثيــر 

مــن القــراء.
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هل أنت مع برنامج التوسع في زراعة التين الشوكي؟

نعــم  أنــا  مــع  التوصيــة ببرنامــج  تحسيســي للتكثيــف منــه فهــو مطلــوب داخليــا وخارجيــا باعتبــار تطــور المســتوى التعليمــي 
وأهميــة المنتوجــات البيولوجيــة ككل بالرغــم مــن أنهــا أثمــن مــن المنتوجــات األخــرى مــن الغــالل غيــر البيولوجيــة. و فــي هــذا 

الصــدد أقتــرح علــى الســلطات المعنيــة إدراج  منحــة اســتثمار لــكل  منتــج أو مســتثمر أراد التوســع  فــي زراعتــه.

هــل مــن تكويــن هــادف تقترحــه فــي مجــال تكويــن تقنيــات التحويــل لفائــدة الفالحــات وأصحــاب المشــاريع الصغــرى فــي 
هــذا المجــال؟

 نعم   بالرغم من أن هناك  تكوين هادف في  مجال تقنيات  التحويل لفائدة الفالحات وأصحاب المشاريع الصغری   في 
عديد  المجاالت إال إنني أقترح المزيد  من البرامج المدروسة والمتبوعة بتطبيقات على عين المكان تكون محافظة على 

البيئة والمحيط والموارد الطبيعية في اآلن نفسه.

ماهي أهم  اإلشكاليات التي اعترضتك في مشروعك ؟

أهــم  اإلشــكاليات  هــي البنيــة التحتيــة للبــالد التونســية التــي مــن الممكــن أن تضمــن حيــاة أفضــل لألجيــال القادمــة مــن 
طريــق  ومــاء وكهربــاء  وأمــن وتجهيــز هــذا فضــال عــن   بعــد المؤسســات الضروريــة التــي تعيــق المنتجيــن والباعــة المتجوليــن 

الذيــن يضطــرون لبيــع مــا يجنونــه علــى قارعــة الطريــق صيفــا تحــت أشــعة الشــمس المحرقــة.

ماهي أبرز الحلول التي ترونها مناسبة لتطوير إنتاج التين الشوكي البيولوجي؟

الحلول  المناسبة لتطوير إنتاج  التين  الشوكي  هي  التشجيع  علی  الزراعة  والتحويل فال معنى أن نكثف من الغراسات 
دون حلول مسبقة للتحويل على عين المكان ودون مصانع ودون تكوينات عصرية تنهض بالقطاع وتسهل العمل.

لذا من األفضل توخي التكنولوجيات الجديدة والتي تراعي  في ذات الوقت الحفاظ على الموارد الطبيعية و اعتماد 
أساليب تراعي أبجديات استعمال الفالحة المستدامة ومستلزماتها.

ماذا عن تجربتك في التصدير للتين أو إلحدى مشتقاته؟

تجربتي  في التصدير ال تزال في بدايتها.

هل من اقتراحات للنهوض بالتصدير في هذا القطاع ؟

 نعم من اقتراحاتي  للنهوض بالتصدير  التنظم المهني في  جمعيات أو شركات كبری في هذا المجال سواء أكان ذلك 
داخل الوالية الواحدة أو خارجها أيضا يأخذ باالعتبار خصوصيات الجهات والتكامل بينها في إطار برنامج موحد.

 وال بد من مزيد التسويق للمواصفة التونسية األولى في العالم لزيت بذور التين التي تمت منذ سنة 2021. وال بد من 
التفكير في صنع الفتات عبر تصميم معتمد على شعار يعرف بهذا الحدث الذي يجهله الكثير من التونسيين أنفسهم.

h)NT : 118.152 2021( : وهذه المواصفة هي

 و أنصــح بالعمــل أكثــر علــى اســتقطاب الســوق الفرنســية واأللمانيــة  للتعريــف أكثــر فيهــا بالهنــدي التونســي وخاصــة قطــر 
حيــث يبــاع الكلــغ الواحــد هنــاك بقرابــة أربعيــن دينــار تونســية وهــذا مــا أســر لــي بــه صديــق تونســي مقيــم هنــاك ويعمــل منــذ 

ســنوات فــي مجــال ترويــج المنتوجــات الفالحيــة.

هل أنت مع عقود إنتاج تين بيولوجي معد خصيصا للتصدير؟

نعــم  أنــا  مــع  عقــود إنتــاج تيــن  بيولوجــي  معــد خصيصــا للتصديــر وقــد  بــدأت فــي العمــل  بتحضيــر  مــا يقــارب عشــرة 
هكتــارات  وبئــر عميقــة للــري.

فالفالحــة وجــب أن تكــون  ضامنــة للســيادة الغذائيــة حتــى  تســاهم أكثــر فأكثــر وباســتمرار فــي الميــزان التجــاري عبــر الحضــور 
الفعلــي فــي األســواق العالميــة.

سنية تومية إعداد
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ــة و  ــو و لتعــدد فوائدهــا الغذائي ــار لطعمهــا الحل ــزة يحبهــا  الصغــار والكب ــة  ممي ــدي« هــو فاكهــة صيفي ــن الشــوكي أو »الهن التي
الصحيــة. وقــد صــار مــن الممكــن إثــراء األطبــاق  الحلــوة والمالحــة بهــذه الثمــرة التــي تســتحق بالتأكيــد أن تصنــف كغـــذاء ممتـــاز.  
و فــي مــا يلــي نمدكــم ببعــض الوصفــات الســهلة والمبتكــرة للتيــن الشــوكي مــن خــالل مقتطفــات مــن الطبــخ المتوســطي، 

الشــرقي واألوربــي :

بانا كوتا مع التين الشوكي

حلوى لذيذة وسريعة التحضير	 
مكوناتها بالنسبة  لـ 4 أشخاص :  	 
400 غ تين شوكي	 
1 ورقة ريحان )حبق(	 
30 صل من الحليب المخمر	 
10 صل من الكريمة السائلة	 
200 غ حليب مكثف و محلى	 
4 شرائح جيالتين	 

أما تحضيرها فهو  كاآلتي :
انقع شرائح الجيالتين في ماء بارد.

فــي قــدر ، تســخن الكريمــة وأوراق الريحــان برفــق. عندمــا تبــدأ الكريمــة  فــي الغليــان علــى نــار هادئــة ، ُتطفــأ النــار وُيضــاف الحليــب 
المكثــف ثــم بعــد عشــر دقائــق يتــم نــزع أوراق الريحــان. وتضــاف صفائــح الجيالتيــن وتقلــب حتــى الذوبــان. ثــم يضــاف الحليــب 
المخمــر ويقلــب جيــدًا وفــي األخيــر تقســم هــذه الكريمــة فــي كــؤوس وتوضــع مباشــرة فــي الثالجــة لمــدة ســاعتين حتــى تصبــح 
متماســكة. قبــل التقديــم أخــرج لــب التيــن الشــوكي واهرســه وقســمه علــى الكريمــة فــي كــؤوس أو أطبــاق الحلــوى ليتــم تقديمهــا 

بعــد أن تكــون مبــردة جيــدًا.

جرانيتا التين الشوكي 

يقشــر التيــن الشــوكي ثــم يمــرر لبــه مــن خــالل غربــال إلزالــة جميــع الحبــوب. 
ــة   ــًا فــي الثالج ــاء الســلطة ويوضــع جانب ــب فــي وع ــك ُيســكب الل ــد ذل بع

مغطــى بغشــاء.

يتــم تحضيــر الشــراب فــي قــدر، ُبســكب الســكر والمــاء ثــم ُيغلــى كل شــيء 
ــر ُيبعــد عــن  ــج . وفــي األخي وُيطهــى لمــدة 10 دقائــق حتــى يتكاثــف المزي

الحــرارة حتــى يبــرد.

ــس أال  ــر متجان ــى تحضي ــا للحصــول عل ــة مًع ــب الفاكه يخفــق الشــراب ول
وهــو »جرانيتــا التيــن الشــوكي«  يتــم وضعــه فــي  وعــاء كبيــر بغطــاء ويخــزن 
فــي الثالحــة لمــدة ســاعتين علــى األقــل ليتــم   تقديمــه  الحقــا طازجــا 

ــردا. ومب

فن الطهو بالتين الشوكي

لطيفة بوشريط  إعداد
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La figue de barbarie est aujourd’hui reconnue comme 
une source de croissance socioéconomique inclu-
sive. Depuis 2013 le développement de la filière figue 
de barbarie a été encouragé au niveau agricole et 
agroindustriel par le «Projet d’accès aux marchés des 
produits agroalimentaires et de terroir» (PAMPAT), 
qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en 
étroite collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, 
le CEPEX et le GIFRUTS avec un financement du 
SECO suisse. Quand le projet PAMPAT 1 a commen-
cé, la filière de la figue de barbarie peinait à se dé-
velopper. Le secteur comptait seulement cinq entre-
prises de transformation et les espoirs mis sur cette 
filière étaient très limités. Aujourd’hui le dynamisme 
du secteur semble loin d’avoir atteint le sommet de 
la courbe.

Les femmes contribuent largement au développe-
ment de la production primaire et travaillent égale-
ment dans les unités de transformation industrielle 
pour la diversification de la gamme de produits. Elles 
se positionnent aussi comme jeunes entrepreneurs 
leader du secteur. Aujourd’hui la moitié des entre-
prises qui ont vu le jour depuis 2016 sont gérées par 
les femmes. Au cours des dernières années, plu-
sieurs consécrations sont venues récompenser les 
efforts fournis par les jeunes chefs d’entreprises de 
la filière. Les femmes propriétaires des start-up de 
production d’huile de pépins de figue de barbarie ont 
remporté plusieurs prix tel que le trophée du secteur 
agrobusiness, le prix de jeune pousse et même la 
reconnaissance comme « Femme Entrepreneure de 
l’Année ». 

Ces trophées témoignent du grand dynamisme et de 
la capacité d’innovation du secteur en Tunisie. En pa-
rallèle avec l’augmentation des opérateurs, la filière 
a également connu une grande diversification de la 
gamme de produits. Au démarrage, les entreprises 
se focalisait presque exclusivement sur l’huile de pé-
pins de figue de barbarie biologique, mais aujourd’hui 
elles ont développé une large gamme de produits 
cosmétiques à base de figue de barbarie à savoir 
des gels, des crèmes, des savons, des sérums, des 
shampooings et bien d’autres. En plus, la gamme de 
produits agroalimentaires et diététiques est égale-
ment en train de s’élargir. Le vinaigre amincissant, le 
sirop sans sucre ajouté, le miel, le jus, les infusions 
ou encore lespates enrichies en fibres sont en train 
de trouver leur place sur les marchés.

Pour initier ces développements, les entreprises ont 
réalisé au cours des cinq dernières années des inves-
tissements qui dépassent les 15 millions de dinars tu-
nisiens.Cela a permis de créer environ 1000 emplois 
permanents et occasionnels, dont 700 au profit des 
femmes. Les ouvrières agricoles, qui sont souvent les 
grandes oubliées du modèle agricole ont également 
pu profiter indirectement du développement entrepre-
neurial. Ainsi, la diversification des produits transfor-
més, la montée progressive en gamme et l’orienta-
tion vers les marchés de niche a fait augmenter la 
demande pour différents types de produits agricoles 
issus du cactus biologique (fleurs, raquettes, figue 
de barbarie) qui doivent être conformes à des exi-
gences de qualité chaque fois plus élevées. La tech-
nicité du travail agricole requise et l’augmentation de 
la demande sur le marché du travail pour dévelop-
per un nombre grandissant d’activités agricoles et 
de post-récolte, a fait augmenter le salaire journalier 
des ouvrières agricoles à Kasserine, qui représente 
le centre de production nationale des plantations du 
cactus conduit en mode biologique, de 50% entre 
2015 et 2019. 

L’huile de pépins de figue de Barbarie biologique – 
Le produit phare de la chaine de valeur – est consi-
dérée comme la Sultane indiscutable de la nouvelle 
cosmétique tunisienne. Les ventes de ce produit sont 
en nette croissance. Au cours des dernières années, 
le chiffre d’affaires du secteur s’est multiplié par six et 
le nombre d’entreprises exportatrices par sept. L’huile 
tunisienne s’exporte sur plusieurs continents y com-
pris l’Océanie. 

Sachant qu’aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, 
la principale clientèle du produit est féminine, il est 
important de rendre hommage au rôle que joue la 
femme dans toutes les étapes de production de cette 
huile afin de tirer tout le secteur vers le haut.

En 2021, les études cliniques qui ont été  réalisées 
dans du  projet PAMPAT, ont confirmé que l’huile de 
pépins de figue de barbarie certifiée biologique est 
effectivement un véritable élixir de beauté qui mé-
rite d’être valorisé à grande échelle. Ces études ont 
confirmé les effets antitaches, anticernes, antirides et 
raffermissant de l’huile de pépins de figue de barbarie 
tunisienne. 

Les études cliniques réalisées parun laboratoire in-
ternational de renomméese sont déroulées sur une 

LA FILIÈRE FIGUE DE BARBARIE TUNISIENNE :
un modèle d’entrepreneuriat sociale avec une empreinte 
typiquement féminine.
PAMPAT
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période de 28 jours et ont concerné une population 
de femmes âgées entre 45 et 65 ans, qui ont appli-
qué le protocole d’utilisation pour déterminer l’effica-
cité de l’huile tunisienne. 97% des volontaires ayant 
suivi le protocole d’application de l’huile lors de l’étude 
clinique ont confirmé leur satisfaction par rapport aux 
caractéristiques et à l’efficacité du produit  et ont expri-
mé leur intention de  poursuivre son utilisation.

Autant de signaux qui laissent présager un futur ra-
dieux à la Sultane de la nouvelle cosmétique tuni-
sienne. La touche féminine aura eu son effet pour va-
loriser des produits issus d’une filière agricole avec un 
potentiel auparavant insoupçonné.

Une vision stratégique des autorités Tunisiennes 
pour lapromotion et le développement de la chaine 
de valeur figue de barbarie :

L’intérêt stratégique que les institutions tunisiennes 
accordent à cette filière ne se limite plus seulement 
au domaine de la transformation industrielle et aux ex-
portations cosmétiques. Aujourd’hui les gigantesques 
étendues de cactus que compte la Tunisie sont recon-
nues comme une véritable source de richesse par les 
autorités et la valorisation agronomique du figuier de 
Barbarie est devenue une priorité déclarée. 

Pour cette raison, l’Agence de Vulgarisation et de 
la Formation Agricole (AVFA) a initié les démarches 
pour inclure les formations sur la filière figue de Bar-
barie dans son portfolio de services qui ciblent les 
producteurs et les jeunes porteurs de projets d’in-
vestissements. L’AVFA est une agence publique qui 
à travers ses 39 centres de formation professionnelle 
agricoles (CFPA) offre des cours dans presque tous 
les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’aqua-
culture. La filière du cactus ne figurait pas encore sur 
la liste, mais cela vient de changer. 

Douze formateurs de l’AVFA représentant les CFPA de 
Kasserine, Sidi Bouzid, Monastir, Nabeul, Kairouan et 
Arianaont obtenu leurs diplômes de participation à la 
formation de formateurs sur les bonnes pratiques de 
production et le fonctionnement de la chaîne de va-
leur de la figue de barbarie. Cette formation de forma-
teurs, qui a commencé fin 2020 et a été clôturée fin 
décembre 2021, a été organisée par le PAMPAT2 en 
étroite collaboration avec L’AVFA, le Ministère de 
l’Agriculture (DGPA) et le GIFRUITS.

Pour les participants à la formation, cette expérience 
a été riche en enseignement et en découvertes : «J’ai 
constaté que je ne connaissais pas la culture du fi-
guier de barbarie..... C’est un véritable trésor mécon-
nu» a affirmé M. Abdelmalek Selmi, vulgarisateur de 
l’AVFA à Kasserine. Même le professeur de l’INAT Dr. 

Karim Ounallah, qui enseigne depuis des années les 
sujets relatifs au cactus et qui a formé les formateurs 
de l’AVFA, ne cesse d’être étonné par les potentialités 
de cette filière : «Les terres du cactus ont toujours été 
considérées comme synonymes de pauvreté. C’est 
extraordinaire comme en quelques années cette filière 
oubliée a pu se positionner en Tunisie et sur les mar-
chés d’exportation.» De son côté, M. KaisRommani, 
formateur du CFPA de Barrouta à Kairouan a déclaré : 
« Après cette formation, j’ai compris que la mise en 
place d’une formation continue pour la filière figue de 
barbarie est une priorité et doit être considérée comme 
une activité stratégique ».

En effet, la Tunisie avec ses 600 000 hectares de fi-
guiers de Barbarie est classée 5ème au monde en 
terme de surface cultivée et figure parmi les trois pre-
miers pays en terme de production de figues de Bar-
barie issues des plantations commerciales. En ce qui 
concerne la production certifiée biologique de figues 
de Barbarie, la Tunisie est même placée première au 
monde selon l’Agence Bio française. Il est estimé que 
la filière compte environ 39 000 petits producteurs 
concentrés surtout à Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid 
et Siliana. 

En vue d’améliorer les services d’assistance au profit 
de cette filière,  et suite à  la clôture de la formation 
de formateurs, un comité technique restreint compo-
sé de représentants de l’AVFA, du Ministère de l’Agri-
culture (DGPA), de l’Institut National Agronomique de 
Tunis (INAT), de l’Institut National Pédagogique et 
de Formation Continue Agricole de Sidi Thabet et du 
PAMPAT a développé un projet  de cursus pour un 
programme de formation continue sur les techniques 
de production et de valorisation du figuier de barba-
rie qui est aujourd’hui à sa phase finale de validation ; 
ce programme de formation continue sera enseigné 
dans les centres de formation professionnels agricoles 
(CFPA) de l’AVFA aux profit des différents producteurs 
et jeunes porteurs de projets d’investissements dans 
le secteur du cactus.

Pour le directeur général de l’AVFA M. KhemaisZayani 
la mise en place d’une formation continue autour du 
cactus est primordiale : «Le figuier de barbarie est une 
plante peu exigeante, mais elle joue un rôle écono-
mique, social et environnemental absolument fonda-
mental. C’est pour cette raison que l’AFVA s’engage à 
contribuer au développement et à la durabilité de cette 
filière à travers la formation des producteurs.» 

La filière du cactus continue à avoir le vent en poupe 
et franchira bientôt un nouveau palier avec l’institution-
nalisation d’un programme de formation spécifique-
ment développé pour ce secteur émergent qui semble 
loin d’avoir livré tous ses secrets. 



Plusieurs événements et activités promotionnelles 
ont été réalisées depuis fin 2020, afin de présenter 
les résultats de l’étude clinique qui a été réalisée pour 
prouver les bienfaits cosmétiques de l’huile de pépins 
de figue de barbarie tunisienne et renforcer ainsi 
l’image de marque du produit national. Ces études 
ont été réalisées dans le cadre du projet PAMPAT 
II financé par le Secrétariat d’Etat à l’Économie 
Suisse (SECO) et mis en œuvre par l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) en étroite collaboration avec le Ministère de 
l’Agriculture et le CEPEX.

Les études cliniques ont révélé des résultats très 
prometteurs : les allégations anti-taches, anti cernes, 
anti-rides et raffermissante de l’huile de pépins de 
figue de barbarie tunisienne ont été confirmées. 
D’ailleurs, l’étude a démontré que l’huile de pépins 
de figue de barbarie est bien tolérée et qu’elle ne 
provoque aucun effet indésirable.

L’étude clinique s’est déroulée sur une période de 28 
jours et a concerné une population de femmes âgées 
entre 45 et 65 ans, qui ont appliqué le protocole 
d’utilisation pour déterminer l’efficacité de l’huile 
tunisienne. Les tests cliniques ont été réalisés en 
utilisant des outils et techniques scientifiques.

97% des volontaires ayant suivi le protocole 
d’application de l’huile lors de l’étude clinique 
ont confirmé  leur satisfaction par rapport aux 
caractéristiques et à l’efficacité du produit  et ont 
exprimé leur intention de  poursuivre son utilisation. 
Les résultats des études cliniques ont été synthétisés 
dans une brochure promotionnelle disponible en 
français et anglais : https://pampat.tn/wp-content/
uploads/2019/03/FR.Cactus-Seed-Oil-Br-2022.pdf 

Toute cette démarche vise à appuyer les entreprises 
tunisiennes de la filière figue de barbarie afin de leur 
faciliter l’accès aux marchés et à les doter d’avantages 
concurrentiels et permettre ainsi le renforcement de 
l’image de marque du produit tunisien.

Le projet PAMPAT appuie la filière de la figue de 
barbarie depuis 2013. A l’époque, les entreprises 
d’huile de pépins de figue de barbarie pouvaient se 
compter sur les doigts de la main. Aujourd’hui ce 
secteur très dynamique compte déjà 55 opérateurs, 

ce qui a permis la création de 1000 emplois. La filière 
économique autour de l’huile de pépins de figue 
de barbarie, représente aujourd’hui une véritable 
source de développement socioéconomique. Avec 
des exportations qui ont évolué de 50% entre 2019 
et 2021 grâce à une forte demande sur les marchés 
mondiaux, l’industrie de l’huile de pépins de figue 
de barbarie tunisienne connait une progression très 
importante.  

Le rayonnement du produit tunisien sur les marchés 
a été possible grâce à la collaboration entre les 
différents intervenants du secteur qui s’est mise en 
place sous le logo «Organic Cactus Seed Oil – Origin 
Tunisia». Ce programme de promotion national et 
international, qui reçoit l’appui du projet PAMPAT, est 
porté par le Ministère de l’Agriculture, le CEPEX et 
l’Association Nationale de Développement du Cactus 
(ANADEC www.anadectunisie.com) qui regroupe les 
entreprises du secteur. 

En vue de positionner la Tunisie comme pays leader 
de la production d’huile de pépins de figue de barbarie 
et afin de garantir une qualité standardisée optimale 
de ce produit cosmétique très prisé, l’Institut national 
de la normalisation et de la propriété industrielle 
(INNORPI) a publié la norme tunisienne relative à 
l’huile de pépins de figue de barbarie sous le code 
NT: 118.152 (2021). 

La Tunisie est devenue ainsi le premier et seul pays 
au monde à standardiser les caractéristiques de 
cette huile précieuse, ce qui traduit toute l’importance 
accordée à ce secteur stratégique.

Dans les années à venir, l’huile de pépins de figue de 
barbarie tunisienne continuera certainement à faire 
parler d’elle tout en s’imposant sur les marchés à 
l’international. L’huile de pépins de figue de barbarie 
est considérée aujourd’hui comme la Sultane de 
la nouvelle cosmétique tunisienne. L’expérience 
de l’huile de pépins de figue de barbarie est la 
meilleure preuve que la Tunisie dispose de richesses 
insoupçonnées et peut conquérir les marchés 
internationaux en valorisant des produits de terroir 
auparavant négligés. 
Site web : www.pampat.tn
E-mail : pampattunis@unido.org 

L’HUILE DE PÉPINS DE FIGUE DE BARBARIE TUNISIENNE :  
efficacité prouvée 
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Un botaniste italien Pierandrea Mattioli a décrit 
le figuier de Barbarie comme étant « une plante 
qui doit être incluse dans les miracles de la 
nature » du fait de ses multiples bénéfices, dont 
certains étaient peu connus avant aujourd’hui. 
L’étude des potentialités biologiques des produits 
du figuier de Barbarie est un sujet d’actualité. 
En effet,cette plante est une source inépuisable 
de substances dotées d’activités biologiques 
importantes. La phytochimie s’affine sans cesse 
avec l’amélioration des techniques analytiques 
mettant en évidence que « le don d’une plante 
utile est plus précieux que la découverte d’une 
mine d’or, et un monument plus durable qu’une 
pyramide ».

La figue de Barbarie : un fruit miraculeux aux vertus 
thérapeutiques 

La figue de barbarie, ce trésor caché sous les 
épines,est parmi les fruits les plus demandés par 
les consommateurs pendant la période estivale. 
Elle est très appréciée pour sa qualité gustative.
Produit diététique et agroalimentaire, ce fruit 
répond au besoin de manger bon et sain. Derrière 
ses épines, ce fruit est une source de constituants 
aux multiples bienfaits pour la santé. Côté 
nutrition, la figue de Barbarie a tous les atouts 
dont il serait dommage de se priver.La figue de 
Barbarie fournit des apports vitaminiques variés.  
Elle est riche en vitamines (vitamine C, vitamine A, 
vitamine B…), en minéraux (potassium…) et elle 
renferme des taux parmi les plus élevés pour un 
fruit frais de calcium et de magnésium. De par son 
profil nutritionnel atypique, la figue de Barbarie 
est un allié santé qui mérite toute sa place dans 
l’alimentation.

Un fruit à potentialités antioxydantes

La figue de Barbarie est un fruit qui contient 
une teneur élevéeencomposés phénoliques et 
en vitamines. Particulièrement efficaces pour 

prendre soin de notre santé, ces constituants sont 
très recherchés, notamment en raison de leurs 
propriétés antioxydantes. 

Un fruitpour la prévention et lalutte contre le dia-
bète

La figue de Barbarie stabilise le taux d’insuline 
dans le sang et protège contre l’hyperglycémie 
postprandiale.

Un fruit pour stimuler le système immunitaire

Une seule figue de Barbarie contient à peu près 
plus du tiers de l’ensemble des besoins quotidiens 
en vitamine C. Elle joue un rôle important au 
niveau du système immunitaire, stimulant la 
production des globules blancs et agissant comme 
un stimulateur du système immunitaire.

Un fruit pour renforcer les os et les dents 

Les figues de Barbarie contiennent une quantité 
importante de calcium. Cette source de calcium 
permet de prévenir divers problèmes dentaires, 
ainsi que les maladies osseuses liées à l’âge, 
comme l’ostéoporose.

Un fruit pour protéger le système cardiovasculaire 

Les fibres de ce fruit peuvent aider à réduire le 
taux du « mauvais » cholestérol dans le sang.Le 
niveau élevé de potassium peut aider à diminuer 
la pression artérielle. Ce fruit permet de prévenir 
l’athérosclérose, les maladies coronariennes et les 
accidents cardiovasculaires en réduisant le taux 
dumauvais cholestérol, en diminuant la tension 
artérielle et en renforçant les vaisseaux sanguins.

Un fruit pour la prévention du cancer 

Ce fruit a un niveau élevé de flavonoïdes, de 
polyphénols et de bétalaïnes qui agissent comme 
des antioxydants en neutralisant les radicaux 
libres, propulseurs de la mutation de cellules 
saines en cellules cancéreuses. 

Un fruit à potentialités amincissantes

La figue de Barbarie est la reine à inclure dans 
les régimes alimentaires. Sa teneur en sucres (un 
peu moins que la moyenne des fruits classiques) 
fait de la figue de Barbarie, un fruit modérément 
énergétique.

Les pépins de la figue de Barbarie et le nouvel or vert 
de la Tunisie

LES PRODUITS DU FIGUIER DE BARBARIE : 
précieux alliés de la santé humaine !

 A. M. Maazoun & M. K. Aounallah
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Le fruit est aussi plébiscité pour ses graines. 
Extraites et pressées, elles produisent une huile 
à l’odeur fruitée et agréable. Cette huile est 
devenue très célèbre pour ses vertus apaisantes, 
hydratantes et antioxydantes. Riche en vitamine E 
et en acides gras essentiels, c’est l’une des huiles 
végétales les plus actives pour le ralentissement 
des signes de l’âge. Cette huile précieuse est 
recommandée pour traiter les rides, tonifier la peau 
et lui redonner son éclat. Cette nouvelle star de 
l’industrie cosmétiques’utilise aussi sur les cheveux 
pour favoriser la résistance de la chevelure et 
participer à son hydratation.Pourquoi multiplier 
alors les produits chimiques aux formules souvent 
incompréhensibles, parfois néfastes pour la santé, 
quand on peut profiter des bienfaits de la nature? et 
si on se débarrassait de nos produits cosmétiques 
au profit cet élixir qui possède de multiples vertus 
et qui s’utilise partout, du visage aux cheveux en 
passant par les ongles et les mains ?

La poudre de pépins de figue de Barbarie : des vertus 
étonnantes pour la santé

Grâce à sa richesse en acides gras essentiels, 
en stérols et en vitamine E, cette poudre et 
utilisée comme anti-âge et antioxydante.Elle est 
aussi utilisée dans la formulation des produits 
cosmétiques.

Les cladodes et ses mille et une vertus

La dénomination « cladodes » désigne les feuilles 
du cactus qui sont communément appelées « 
raquettes».Particulièrement riche en fibres, les 
cladodes consistent une alliée de taille pour prendre 
soin de son microbiote intestinal. Ces raquettes 
pourront lutter contre la constipation et éviter les 
douleurs gastro-intestinales. C’est d’ailleurs la force 
des cladodes : leurs propriétés prébiotiques. Ces 
derniers peuvent être consommés crus, grillés au 
barbecue, découpés en lamelles et pressés sous 
forme d’un jus ou déshydratés, broyés et filtrés 

pour l’obtention d’une poudre. Cette poudre peut 
être utilisée dans la production de compléments 
alimentaires (comprimés, gélules).

Les fleurs séchées : bienfaits et potentialités biolo-
giques

Les fleurs séchées sont très riches en vitamine 
C, en potassium, en calcium, en magnésium, en 
fer eten zinc. Sous forme d’une infusion ou d’un 
décocté, les fleurs séchées sont utilisées pour 
lutter contre les troubles digestifs et comme un 
remède contre les ulcères. Les fleurs séchées sont 
utilisées pour des raisons cosmétiquessous forme 
d’un macérât huileux ou sous forme d’une poudre 
à incorporer dans la formulation des produits 
cosmétiques pour leurs potentialités hydratantes, 
nourrissantes et régénérantes.
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Le figuier de Barbarie (Opuntia ficus indica L.) 
commence à rompre avec les anciennes pratiques 
de consommation pour s’affirmer comme 
créneau porteur pour l’industrie agroalimentaire. 
Surprenant et satisfaisant à la fois, les produits 
du figuier de Barbarie viennent d’entrer par la 
grande porte dans l’univers des industries de 
transformation. En effet, notre « Hendi », le sultan 
des fruits, peut se décliner de diverses manières, 
aussi bien culinaires que relative aux produits 
agroalimentaires. Néanmoins, la filière est loin 
de mettre à profit tout son potentiel surtout en 
matière de transformation agroalimentaire.
Quelques projets ont vu le jour en Tunisie pour 
accompagner ce nouvel essor du figuier de 
Barbarie dont chaque produit semble pouvoir 
être impliqué dans un procédé de transformation 
bien déterminé et avoir une destination bien 
définie. Actuellement, un intérêt stratégique, 
qui ne se limite plus uniquement au domaine 
cosmétique, est accordé à cette filière par les 
industries tunisiennes. En effet, le secteur de la 
transformation agroalimentaire offre d’énormes 
possibilités de valorisation des produits du 
figuier de Barbarie, qui lui permettraient de 
cibler des marchés potentiels avec des produits 
agroalimentaires innovants et de qualité.

Le fruit du figuier de Barbarie : le produit phare du 
figuier, un pur délice

Le sultan des fruits est caractérisé parune 
saveur douce et sucrée, légèrement acidulée. Sa 
richesse en eau lui confère sa jutosité et son effet 
rafraîchissant. Ce fruit, au cœur délicatement 
sucré,aune texture douce et un arôme floral 
irrésistible. Cette douceur est un fruit à multiples 
destinations et une large gamme de produits 
peuvent en être dérivés grâce à l’industrie 
agroalimentaire.

Produits agroalimentaires qui peuvent être obtenus 
à partir des matières premières issus du figuier de 
Barbarie

À partir du figuier de Barbarie, y compris 
ses cladodes, il est possible de produire de 
multiplesdenrées alimentaires grâce aux 
technologies de transformation. En effet, le figuier 
de Barbarie présente de nombreuses alternatives 
pour la transformation alimentaire, qui permettra 
de répondre à un besoin d’améliorer la valeur 
ajoutée des productions agricoles.

Les rouleaux de pulpe déshydratés

La déshydratation en fines lamelles de la pulpe 
permet de préparer des rouleaux de fruit. Ils sont 
également connus sous le nom de « feuilles de 
fruit », « cuirs de fruit » ou encore « barres de fruit 
».Ces délices sont faits de pulpes de fruits frais, 
et cette pulpe est ensuite déshydratée et roulée 
en bouchées.

Les concentrés de figue de Barbarie 

La gamme des produits concentrés dérivés 
des figues de Barbarie inclue les jus à base 
de concentré, les sirops, les confitures et les 
marmelades.La confiture est obtenue en portant 
en ébullition la pulpe du fruit avec du sucre,de 
l’acide citrique et de la pectine pourassurer une 
gélification suffisante.Une confiture qui a du « 
peps » grâce à la réunion de la saveur acidulée 
de la figue cuite, de la douceur du sucre et de 
l’arôme floral de la figue de Barbarie.

FIGUIER DE BARBARIE : 
la transformation pour valoriser ses produits !

 A. M. Maazoun & M. K. Aounallah
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La production des glaces, des crèmes glacées et 
des sorbets, produits phares de l’été, est une autre 
forme de la valorisation de la figue de Barbarie. 
Même si la demande est saisonnière, pour les 
industriels elle peut représenter une opportunité de 
diversification à forte valeur ajoutée.

Les produits de confiserie

Les bonbons gélifiéssont obtenus par évaporation 
de la pulpe et l’addition de gélifiants. Il s’agit de 
confiseries à base de pulpe, de sucre et de gélifiants 
roulés ou non dans du sucre.

Des bonbons durs ou des bonbons à sucer peuvent 
être fabriqués. Ces confiseriessont fabriquées 
principalementà partir du sirop de glucose, du 
sucre, de l’eau et du jus de fruit.

Les nopalitos ou cactus légume

Les jeunes raquettes sont l’équivalent de légumes 
frais et rafraichissants. Les jeunes cladodes sont 
très recherchés surtout au Mexique et en Sicile où 
ils font partie intégrante de la cuisine traditionnelle. 
Les cladodes sont une source valeureuse pour les 
industries agroalimentaires. Quand ils sont tendres, 
ils peuvent être utilisés comme légume(nopalitos). 
Plus lignifiés, ils peuvent être utilisés pour la 
production de poudres et d’autres produits 
agroalimentaires.

Les nopalitos en conserve 

Les cladodes tendres (nopalitos) sont conservés en 
saumure.Ils peuvent être marinés dans du vinaigre 
ou dans des sauces et mis en conserve. 

Le jus de cladodes

Le jus de cladodes est extrait par broyage et 
pressage. Cette transformation consiste à broyer 
les cladodes après avoir enlevé les épines et coupé 
les cladodes en petits morceaux. De l’eau est 
ajoutée lors du pressage pour faciliter la libération 
du jusqui doit être filtré pour éliminer les matières 
solides en suspension.

La confiture de cladodes 

La confiture de cladodes est préparée à partir 
de cladodes broyés et cuits avec des quantités 
variables de sucre, de pectine auxquels des agents 
de conservation sont ajoutées pour prolonger la 
durée de vie de la confiture.

Les produits de confiserie à base de cladodes

Un autre type de produit à base de cladodes, les 
bonbons aux cladodes, peut être produit.
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La production des glaces est une autre forme de 
valorisation des cladodes du figuier de Barbarie.

La poudre de cladodes

Les cladodes sont déshydratés et transformés 
en poudres de cladodes, caractérisées par une 
teneur élevée en fibres alimentaires. Cette poudre 
peut être incorporéelors de production des biscuits 
(en la mélangeant avec de la farine de blé), 
des desserts lactés et - dans certains pays, en 
particulier le Mexique -du pain ou des tortillasfait 
maison...

Les produits du figuier de Barbarie : ingrédients 
phares pour une pâtisserie et une cuisine innovantes 
et créatives

La figue de barbarie de son côté suscite de plus 
en plus l’intérêt des pâtissiers qui l’intègrent 
dans leurs recettes sous formes de sirop, de 
confitureou encore de gelée. Elle apporte une 
touche de typicité, de créativité et d’innovation 
très recherchée.  Enrestauration, la figue de 
Barbarie offre une multitude de possibilités et se 
marie à merveille avec les préparations salées. Un 
avantage de taille pour ce fruit étonnant qui peut 
se glisser facilement dans nos menus. Un fruit 

polyvalent que l’on pourra retrouver en confiture, 
mais aussi confite, en accompagnement d’une 
viande rôtie.Sa grande adaptation lui permet de 
s’accommoder dans des recettes de desserts 
comme dans des mets salés. Les jeunes raquettes 
de cactus, nettoyées, grattées et lissées,sont 
découpées en cubes ou en lamelles et sont 
utilisées comme légume, au même titre que les 
cucurbitacées dans la sauce d’un couscous. 




