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 املديرالعام افتتاحية .1

خالت الفالحية املّد  يسعد إلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية أن تضع بين أيدي املتابعين واملختصين في مجال الصحة النباتية و

يونيو لسنة /أيار وجوان/ماي -نيسان /رطة أفريلخالت الفالحية بالبالد التونسية للثالث أشهر الفاالعدد الخامس من نشرية الصحة النباتية و املّد 

عرض ألهم ألانشطة املنجزة، ملحة حول وضع الجراد الصحراوي باملنطقة الغربية واملناطق املجاورة لها وكذلك  لىيحتوي هذا العدد باإلضافة ا. 1312

كبير ال هذا باإلضافة لالرتفاعDatura innoxia    -atura stramoniumDنبتة الداتورة كيفية التعامل مع آلافات الغازية التي دخلت للبالد التونسية مثل 

كما شهد شهر جوان احتفال إلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت .و تأثيرها علي آفات الغابات بالبحر ألابيض املتوسط في دراجات الحرارة

مت ورشة عمل بعنوان  ،  بالتعاون 1313الفالحية بالسنة الدولية للصحة النباتية 
ّ
الوضع الحالي للصحة "مع منظمة ألاغذية والزراعة حيث  نظ

و خالل الورشة تمت بلورة . بأحد النزل بالحمامات .  1312جوان  10و 11وذلك يومي " النباتية ومراقبة املّدخالت الفالحية وآلافاق املستقبلية 

 .املتوسط والبعيدمخرجات، سيتم وضعها حيز التنفيذ على املدى القريب و 

لضمان حول إلاجراءات الواجب اتخاذها بوزارة الفالحة و الصيد البحري و املوارد املائية  1313مارس  12الجلسة الوزارية التي انعقدت يوم منذ 

 :العديد من ألانشطة مثلوم على تأمين حرصت إلادارة العامة الي غاية الي ،جائحة الكوفيد التي تمر بها البالد التونسية ظلسير العمل بمصالح الوزارة في 

 السير العادي ملراقبة حقول إلاكثار واملنابت 

  إجراء التحاليلفي  السير العادي للمخابر املختصة. 

  (مراقبة ورفع عينات وتحاليل مخبرية) السير العادي للمراقبة الفنية عند التوريد 

 عمليات التوريد والتصدير للمنتجات النباتية. 

 امليدانية لآلفات وألامراض املراقبة 

 رفع العينات والقيام بالتحاليل املخبرية 

 القيام بالتدخالت امليدانية 

 

  الصحراوي  للجراد الحالي الوضع -0

   ،ال تزال حالة الجراد الصحراوي هادئة  باملنطقة الغربية التي تنتمي لها بالدنا

وعات بالساحل وبعض املجممع تسجيل تكاثر ضئيل لبعض ألاعداد املنعزلة 

والجزائر واملغرب  اثر تهاطل ألامطار ( موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد)إلافريقي 

  الوضع هذاوُيحتمل أن يبقى . هك بالجزائر   01كما تّمت مداواة . املوسمية 

 .املقبلة القليلة ألايام وخالل الراهن الوقت في الغربية نطقةهادئا بامل

  واليمن والعربية   إلافريقي بالقرن  وخاصة وسطىال باملنطقة ضعتمّيز الو

بتراجع أعداد آلافة وأسرابها مقارنة بنفس الفترة خالل السنة السعودية 

فة
ّ
ع أن تتكّون مجموعات   .الفارطة وذلك بعد عمليات املداواة املكث

ّ
من املتوق

الحوريات وبعض ألاسراب الصغيرة بشرق أثيوبيا وشمال الصومال وكينيا 

 .يام القليلة املقبلةخالل ألا 

 

 
 الزراعي الحجر وأمراض آفات -3

 بالتنسيق مع مؤسسات البحث واملنظمات الدوليةآفات وأمراض الحجر الزراعي  من والتوقي املكافحة خطط متابعة مواصلة 

  ي لدعم مخرجات الخطة الوطنية ملكافحة والذي يأت متعلق بمرض اللفحة النارية  مشروع في مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي التنسيق مع

 . السليمة املناطق والحفاظ على( على مستوى املستغالت واملنابت)تحديد املناطق املتضررة  اللفحة النارية خاصة في

  مشروع التنسيق مع الاتحاد ألاوروبي من خاللEuphresco  روتوكول التشخيص فطروضع بإلى  الذي يهدف .Phyllosticta 

citricarpa على العينات الغير حاملة لألعراض. 

 تواصل وضع حيز التنفيذ مشروع دعم مصالح املراقبة الرسميةASCO)  (  الذي يمّوله الاتحاد ألاوروبي وتشرف عليه منظمة ألاغذية والزراعة لألمم

 املتحدة ، 
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   الوطنية الحمالت -4

  الحملة الوطنية ملكافحة آلافات الضارة بغراسات الزيتون 

مليون أصل ضد حشرتي العسيلة والعثة في جيلها الزهري بواليات صفاقس واملنستير واملهدية  1,385إلاعالن عن مداواة حوالي خالل املوسم الحالي، تم 

س واملهدية حيث وانطلقت عملية املداواة ضد العثة في جيلها الثمري بكل من املنستير وصفاق .97  %أصل أي بنسبة انجاز 757705وسوسة  وتمت مداواة 

كما انطلقت عملية املداواة ضد ذبابة الزيتون منذ منتصف شهر  .   % 83,4أصل أي بنسبة انجاز   1,202 عالجةمليون أصل وم  1,440تم الاعالن عن مداواة 

وذلك إلى غاية  %  55أي بنسبة انجاز ألف أصل  992ومداواة  أصلمليون  1,200جوان الحالي بواليات مدنين وقابس وصفاقس حيث تّم إلاعالن عن مداواة 

 .والعملية مازالت متواصلة.  1312جوان  18

 دودة الخروب بغراسات الرماناليولوجية لمكافحة لالحملة الوطنية ل 

قابس ) ةوالي 20 املوسم هذا خالل الحملة شملت. مكافحة دودة الخروب بغراسات الرمان عن طريق نثر طفيل التريكوقرام في ثالث مناسبات تتم

 ألاولى النثر عملية انطلقت.  هك 1533 مساحة لتغطي(  وجندوبة وبنزرت وأريانة عروس وبن ومنوبة   ونابل وزغوان وباجة وصفاقس وسوسة واملنستير والقيروان

ت 1312 ماي شهر أواخر منذ التريكوقرام لطفيل
ّ
ت 1312 جوان 28 منذ الثانية النثر عملّية انطلقت كما والية 22 وغط

ّ
 موفىخمس واليات وذلك إلى غاية  وغط

 .وال تزال العملية متواصلة 1312جوان  شهر 

 بالواحات" بوفروة" الغبار عنكبوت ملكافحة الوطنية الحملة 

اجيات الحملة من وقد قّدرت ح 1312 لسنة بالنسبةباستعمال الكبريت املائي   بالواحات الغبار عنكبوت مكافحة برنامجيضبط تنفيذ  الذياصدار املنشور  تّم 

 .طن بكّل من واليات توزر وقبلي وقفصة وقابس 28,8هذا املبيد خالل املوسم الحالي بـ 

  ألامراض الفطرية بمزارع الحبوبمكافحة حملة 

ل أي سجلت بها أعراض ألامراض  ألف هك 192من  هكألف  130بلغت املساحة الجملية للحبوب املعالجة ضد ألامراض الفطرية 
ّ
 ،% 67,5ما يمث

 : موزعة كاآلتي

 %103ألف هك  أي بنسبة  81,8هك من القمح تّمت مداواتها ضد التبقع السبتوري من  84221 -

 % 65,5ألف هك أي بنسبة  25تّمت مداواتها ضد الصدأ التاجي من هك من القصيبة ألف  16,4 -

 % 133,1هك أي بنسبة  4083تّمت مداواتها ضد الصدأ البني  من هك من القمح  5433 -

 % 17,6هك أي بنسبة  18400تّمت مداواتها ضد التبقع الشبكي  من هك من الشعير  3250 -

 % 25,5 هك أي بنسبة  12372مداواتها ضد لسعة الشعير  من هك من الشعير تّمت  3160 -

 % 21,6هك أي بنسبة  18568مداواتها ضد البياض الدقيقي  من هك من الشعير تّمت  4013 -

 % 19,3هك أي بنسبة  17718مداواتها ضد البياض الدقيقي  من ت هك من القمح تّم  3413 -

 %98 بنسبة هك أي  9825هك بمزارع القمح والتريتكال ضد مرض الصدأ ألاصفر من  9605 -

  بمزارع الحبوب ألاعشاب الضارةمكافحة حملة 

( قمح صلب ولين وشعير وتريتيكال وقصيبة)نتاج الحبوب بمختلف مناطق إ 1313/1312انطلقت عملية مكافحة ألاعشاب الضارة خالل املوسم الفالحي 

كما تم التدخل في طور مبكر باملداواة العشبية ما بعد البذر وما قبل إلانبات خاصة بواليات بنزرت وباجة و جندوبة وتواصلت  1312بداية من شهر جانفي

ألف هك   531ال املبيدات العشبية ذات املفعول املزدوج وذات املفعول الواحد بلغت املساحة الجملية للمداواة باستعم. 1312أفريل  10العملية إلى غاية 

كما تم التدخل بالوسائل الجوية .  خالل املوسم الفارط %  50 في حين لم تتجاوز هذه النسبة  %83ي بنسبة انجاز تناهز أألف هك مبرمجة  973من جملة  

 .ك بوالية منوبةه 017للشركة الوطنية لحماية النباتات على مساحة 

 اصدار دعائم ارشادية  -5
 حالة في به املنصوح التمش ي تتضمن كما  وقائية بصفة  الطماطم  حقول  حماية حول   تحث افريل شهر بداية منذ فالحية إنذارات 31 عدد  إصدار -

 الغرض، في عليها  املصادق املبيدات بقائمة  مرفوقا العالجي التدخل

 الوضع لتحليل   ببرنامج  املباشر  التدخل إلى باإلضافة ، البحري  والصيد حةللفال   التونس ي لالتحاد التابعة  الفالح إذاعة على  تحسيسية ومضة بث -

 .للمنتجين مباشرة الفنية التوصيات  وتقديم الصحي

 الطماطم حافرة حشرة مكافحة حول  فنية مذكرة اصدار -

 .الكروم حشرات مكافحة حول  فنية مذكرة إصدار -

 



 0202 جوان / يونيو                                                                                                                      5عدد  بتونس نشرية الصحة النباتية والمدخالت الفالحية
 

 

3  

 

 

  والغراسات للزراعات الصحية الحالة متابعة -6

 

 :التين غراسات الكروم غراسة الفصلية الطماطم زراعة

تميزت نهاية فصل الربيع بظروف مناخية 

استثنائية  من حيث الاعتدال في درجات الحرارة 

توفر عنصر الرطوبة  في شكل ترسبات  مع 

ج الخضروات خالل متفاوتة ألاهمية بمناطق انتا

بداية شهر  افريل  مما تسبب  في ظهور البؤر 

للمرض الشبه الفطري امليلديو  الذي   ألاولى

بحقول    Phytophthora infestansيسببه 

قربة ومنزل )الطماطم الفصلية بالوطن القبلي 

تّولت   لذلك .املركزة بصفة مبكرة( تميم وامليدة

مراقبة املدخالت إلادارة العامة للصحة النباتية و 

فريق عمل متعدد ألاطراف  تكوينالفالحية 

إلادارة العامة لإلنتاج الفالحي وإلاتحاد التونس ي )

للفالحة والصيد البحري واملجمع املنهي املشترك 

للخضر  واملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

وتقييمها معاينة الحالة الصحّية قام أوال ب( بنابل

تحّسن حيث تبين  1312ان خالل شهر جو الحقا 

الوضع الصحي بعد تطبيق الحزمة الفنية 

 .  املنصوح بها

 

ساهمت  نفس الظروف املناخية  الاستثنائية 

لشهر ماي  بحصول إصابات    بمرض امليلديو 

 Plasmopara viticolaشبه فطر    هالذي يسبب

  .على غراسات الكروم   من والية  بن عروس

لألصناف  املتأخرة   ر إلازهاوقد تزامنت مع فترة 

الثانية لألصناف الفصلية مما انجر  ر وفترة إلازها

عنه تيبس العناقيد  الزهرية  ووصلت نسبة 

 نتيجة  املستغالت ببعض ب  %   233الاصابة  إلى 

باملبيدات املناسبة  رغم في إلابان عدم التدخل 

ا   قامت بإصدار  إنذار مصالح إلادارة العامة أن 

كما تمت . في الغرض بصفة استباقية   فالحي

زيارة غراسات الكروم بمعتمديتي بوعرقوب 

وقرنبالية من والية نابل خالل أواخر شهر ماي  

 .لتقييم الوضع الصحي الذي يعتبر حسن

 

في إطار متابعة الحالة الصحية للغراسات والزراعات 

وظهور آلافات وألامراض املستجّدة، قامت املصالح 

باإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة  املخّتصة

املدخالت الفالحية بزيارة ميدانية ملناطق إلانتاج 

تعتبر الحالة و بمعتمدية الوردانين بوالية املنستير، 

الصحّية جّيدة مع تسجيل تواجد بعض إلاصابات 

بذبابة الفواكه وذبابة التين السوداء وظهور الحشرة 

وقد . Hypocryphallus scabricollisالناخرة للخشب 

تّم اسداء النصائح الالزمة للحد من انتشار هذه 

 .آلافات وتقليص إلاصابات بها

 

 

 مثبتة وشتالت بذور  انتاج -7
 

  :إكثار وإنتاج بذور الحبوب املثبتة

، وقد 1312ة موفى شهرجوان مارس إلى غاي  27بداية من  1313/1312تمت املراقبة الحقلية ملزارع إكثار بذور الحبوب املمتازة ملوسم 

إلنتاج ( %72.1)هك 21179منها . SMCSPS, SMCOSEME;SOSEM; TUNIFERT:شركات إنتاج 37هك مبرمجة من قبل 27759شملت حوالي 

 :وأفضت املراقبة إلى النتائج التالية.  إلنتاج الشعير( %5)هك 717و( %0.8)هك إلنتاج القمح اللين 102القمح الصلب، 
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 0201 – 0202موسم  ةألاساسيبذور الحبوب بة الحقلية إلنتاج نتائج املراق

 تقديرات إلانتاج

 (ق)

 املساحة املرفوضة

 (هك)

املساحة املصادق عليها 

 (هك)

 (هك) املساحة املراقبة

 

 املؤسسة املكثرة

38405 93 1072 1165 SMCOSEM 

21244 65 655 720 SMCSPS 

10800 7 265 272 SOSEM 

21533 6 514 520 TUNIFERT 

91982  )  املجموع 2677 2506 171) 9.0 %

 هك/ق 36:  املعدل العام إلنتاج البذور ألاساسية 

 

 نتائج املراقبة الحقلية إلنتاج بذور الحبوب املثبتة موسم 0202 –  0201 

 املكثرة املؤسسة (هك)املساحة املراقبة  (هك)املساحة املصادق عليها  (هك)املساحة املرفوضة  (ق) تقديرات إلانتاج

259453 786 7993 8779 SMCOSEM 

66372 541 2092 2633 SMCSPS 

111994 444 2929 3373 SOSEM 

57208 348 1646 1994 TUNIFERT 

 املجموع 16779 14660 2119 (12.6 %(   495027

 هك/ ق 33: اج البذور املثبتة املعدل العام إلنت

بسبب تلوث الحقول بالشوائب املتمثلة أساسا في عشب البروم، حيث  % 21ر حبوب املثبتة بلغت نسبة رفض املساحات املعدة إلنتاج بذو 

 .في املقابل كانت الحالة الصحية العامة لحقول إلاكثار جيدة. تعذر على املكثرين تنقية الحقول 

 : إكثار وإنتاج بذور البطاطا

وقد أفرزت املراقبة . مقارنة باملوسم املنقض ي من إنتاج بذور البطاطا  املثبتة % 08تم تسجيل تراجع بحوالي  1312- 1313خالل موسم 

ىالحقلية   هكتار لعدم إستجاتها للمواصفات الفنية الجاري بها العمل  83رفض  إل

 :املراقبة الالحقة لبذور البطاطا املوردة

ختصة التابعة لإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت في إطار متابعة الحالة الصحية لبذور البطاطا املوردة، تولت املصالح امل

حصة موردة، للتثبت من مطابقتها للمواصفات الصحية املتعلقة  211عينة من بذور البطاطا تم رفعها من  211الفالحية، بزراعة 

ملنهي للخضر، إلى إستجابة كل الحصص وقد أثبتت النتائج املسجلة بمحطة الدعم بمنوبة التابعة للمجمع ا. باألمراض الفيروسية

 % 2و  3مواصفات ، حيث تراوحت نسبة إلاصابة بالفيروسات بين لل

 :مراقبة منابت إنتاج شتالت ألاشجار املثمرة 

بت شتلة قوارص كم تم الشروع في عملية املراقبة عند التركيز للمنا 1533مراقبة وتثبيت مايقارب  1312تم خالل الثالثي الثاني من سنة

 :إنتاج بعدد من واليات الجمهورية حيث أفضت عملية املراقبة إلى

 حامالت طعوم مخبرية حامالت طعوم العنب أشجار مثمرة زيتون  قوارص

127333 7183333 737333 033333 2513333 

 

  (هك) املساحات املراقبة (هك) املساحات املقبولة (هك) املساحات املرفوضة  (طن) الكميات املجمعة

 0217-0216موسم  710 722 21 7103

 0218-0217موسم  071 092 03 7973

 0219-0218موسم  751 087 98 7595

 0202-0219موسم  781 791 25 1297

 0201-0202موسم  522 702 83  7533
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 الفالحي إلاستعمال ذات املبيدات -8
 الفالحي الاستعمالاملصادقة على املبيدات ذات 

 25املؤرخ في  1323لسنة  2973سنوات طبقا لألمر عدد( 23)املصادقة إلادارية  على املبيدات والتي بلغت فترة صلوحيتها العشر في إطار تجديد 

املصادقة عليها نوفمبر الذي يضبط شروط املصادقة على املبيدات ذات الاستعمال الفالحي، تم قبول ملفات املبيدات ذات الاستعمال الفالحي املزمع تجديد 

 :،وهي موزعة كاآلتي1312على أن يتم النظر فيها خالل السداسية الثانية لسنة 

 200 : مبيدات حشرية -

 298 : مبيدات فطرية -

 17 : مبيدات عشبية -

 03 : مواد اخــــرى  -

 ملف 723 : املـــــجمـوع -

 

 عدد امللفات املودعة والتجارب املطلوب إنجازها

 :مبيدا حشريا موزعين كاآلتي 72طلب وتوسيع املصادقة على تم إيداع امللفات الفنية املتعلقة ب

 

 عدد التجارب عدد املبيدات 

 71 00 :مبيدات حشرية  كيمائية -

 %)15)27 %)25) 39 :مبيدات حشرية بيولوجية -

ـــــــــــــرى  -  31 31 :مواد اخـــــــــ

 90 72 املجمـــــــــــــــــــــــوع -

   

 

 متفرقات-9

 
تأوي  الفالحية املدخالت بةومراق النباتية للصحة العامة إلادارة

فريق مشروع دعم قدرات املراقبة الرسمية للصحة النباتية 

 .مرحبا بكم.  والحيوانية
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 Projet GCP/TUN/042/EC والنباتيةابة الرسمية للمنتجات الحيوانية برنامج دعم خدمات الرق

انطلق  جودتها،و تحسين  دعم القدرة التنافسية للصادرات الفالحيةو  العالميو  الاوروبي في اطار ادماج القطاع الفالحي في الفضاء الاقتصادي

ومن ضمنها إلادارة العامة والصيد البحري  املائيةالفالحة واملوارد  ارةوز هياكل لفائدة  الحيوانية والنباتية شروع دعم خدمات الرقابة الرسمية للمنتجاتم

يتواصل الى موفى سنة ل  1327 يمتد املشروع من سنةو دوالر من طرف الاتحاد الاوروبي  9.1 بحوالي تمويل اليقدر  .للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية

 ".فاوال“والزراعة  لألغذيةف منظمة الامم املتحدة وتحت اشرا 1310

الغالل ضمن قاعدة بيانات معلوماتية والقيام بالزيارات ل وحدات الانتاج الاولية للخضر و ا البرنامج تحديد وتسجياملحورية لهذ نشطةالامن بين  

التعاقد مع وفي نفس السياق تم  .إلانتاجملتابعة مختلف املراحل في سلسة املصدرة للمنتجات النباتية لالتحاد الاوروبي الاولية امليدانية لوحدات الانتاج 

إعداد كراس شروط لوضع قاعدة بيانات لتسجيل قصد  املتداخلة وإلاطراف التشاورية مع نقاط الاتصال وتنظيم سلسلة من الاجتماعات مكتب ايطالي

الحجرية معلومات ملراقبة آلافات  إلى شبكةللمراكز الحدودية للصحة النباتية ملراقبة املدخالت الفالحية إضافة و  وحدات إلانتاج ألاولية للخضر والغالل

 .ة لألغذيةالصحي والسالمة

تحليل املخاطر آلافات تم  مبدأمنهجية مراقبة لوحدات إلانتاج ألاولية تعتمد على  وإرساءية املختصة في عمليات املراقبة ضمن تعزيز قدرات املصالح الرسمو  

وبرامج  مجال تحليل املخاطر  في وتنظيم دورات تكوينية 1312من جانفى  ابتداءالتعاقد مع خبيرة دولية مختصة في تحليل مخاطر آلافات في الصحة النباتية 

للصادرات الفالحية من و ( Xylella fastidiosa, Erwinia amylovora et Citrus black spot le charançon rouge) املراقبة الصحية النباتية الهم آلافات الحجرية

 تركيز وحدة لتحليل مخاطر الصحة النباتية طار املرجعي  لالا اضافة الى اعداد  الخضرو الغالل 

املخابر  رؤساءمع والتعاون  بالتنسيقتم  فقد ISO/CEI 17025حسب املعيار في الصحة النباتية املختصة لمخابر الرسمية اما بالنسبة لدفع اعتماد ل  

للوضعية الراهنة مقارنة بمواصفات  إعداد تقرير يشمل تحليال و تشخيص املخابر الرسمية املرتبطة باملراقبة الرسمية للصحة النباتية من طرف خبيرة دولية 

ساهم  كما .ومرافقتهاتأطيرها  قصدالرسمية دراسة استدامة املخابر و  املخابر لالعتماد في املجاالت املختارة زمني لتهيئةاملعيار وإعداد برنامج عمل حسب جدول 

 اتتتعزيز القدرات في معدات التحليل الخاصة باملخابر حيث تم اقتناء املستلزمات الاستهالكية وألامصال وآلة الستخراج الحمض النووي للنبا البرنامج في

 .بعةللمخابر ألار برمجة دفعة الثانية من الشراءات و لفائدة مخبر الحجر الزراعي 

التعاقد مع خبير قانوني للقيام بجرد لقوانين الصحة النباتية وتشخيص للنقائص املوجودة في النصوص القانونية طبقا تم نعحية أخري من 

 .املتكاملة لآلفات واملكافحةخاصة باملبيدات نصوص قانونية  وإعدادللمعايير الدولية للصحة النباتية 

فقد تولى مكتب دراسات  عند نقاط العبور  النباتية للمصالح املختصة للقيام باملراقبة الصحية واللوجستيةاما على مستوى دعم القدرات الفنية 

 . توجيهات لتطوير املراقبة الصحية النباتية اعداد استراتيجية و  بهدف 21313القيام بتشخيص املراكز الحدودية و فقا ملوصفات املعيار

 

   :0202 النباتية للصحة الدولية بالسنة تحتفل  الفالحية املدخالت ومراقبة النباتية للصحة العامة إلادارة

،  تّولت  إلادارة العامة 1313ة في إطار إلاحتفال بالسنة الدولية للصحة النباتي

للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية بالتعاون مع منظمة ألاغذية والزراعة 

الوضع الحالي للصحة النباتية ومراقبة املّدخالت الفالحية "تنظيم ورشة عمل بعنوان 

رشة شارك في فعليات هذه الو . 1312جوان  10و 11وذلك يومي " وآلافاق املستقبلية 

مشارك من إلادارة العامة للصحة النباتية ومن مختلف الهياكل ذات العالقة  03

كما تّم توجيه الدعوة .....( . البحث والتعليم العالي الفالحي، املهنة ، املجامع املهنية ، )

تم على هامش الورشة  وقد. مشارك للحضور عن بعد عبر تطبيقة زوم 213لحوالي 

 :  التالية  ر حول املواضيعتفكي ثالثة فرق  تكوين 

 تثبيت البذور والشتالت، -

 ألاصناف الغريبة الغازية،   -

 الطرق البديلة للمكافحة والتصرف في املبيدات ذات الاستعمال الفالحي  -

 

 

وتّم من خالل الورشة املذكورة بلورة مخرجات في شكل توصيات 

 .يديمكن وضعها حيز التنفيذ على املدى القريب واملتوسط والبع
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ما  - بسبب تغير املناخ يشهد شمال إفريقيا ارتفاع كبير في دراجات الحرارة

 هو تأثيره علي آفات الغابات بالبحر ألابيض املتوسط؟

أثبتت الدراسة اختفاء دودة الصنوبر الجرار من الجنوب التونس ي، التي كانت 

درجات ، وذلك نتيجة ارتفاع 1320متواجدة علي الصنوبر الحلبي الي غاية 

فعت تحيث ار . 1327-2783والدنيا خالل الفترة  القصوى الحرارة املحلية 

 .الوفايات في طور اليرقات حديثة الفقستقلص مبيض إلاناث و نسبة 

 

 

 

 

 عشبة سامة و خطيرة  تهّدد حقولنا  Datura innoxia    -Datura stramoniumنبتة الداتورة 

 ارة الفرعية للحماية و املراقبة بالوسطإلاد –مهندس رئيس  –نزيهة نصيرة  

يرجع . األراض ي القاحلةبتنمو تلقائًيا في املناطق املهجورة و  /Solanaceae) ( F هي نبات حولي  من عائلة الباذنجانيات (Datura commune ) عشبة الداتورة  

كما سجل ظهورها (. اليونان  و في غرب املحيط ألاطلس ي)في أوروبا موطنها بأمريكا الوسطى، حيث وجدت ألول مرة في املكسيك،  ثم إنتشرت بشكل خاص 

 .بعدة مناطق بالشرق ألاوسط و  خاصة بدولة العراق

هذا و قد سجلنا تواجد . في تونس، أصبحت عشبة الداتورة تشكل خطر حقيقيا ألنها تنمو و تتكاثر باملناطق الفالحية و باملناطق السكنية  و على حافة الطريق 

و هناك خطر كبير أن تنتشر ...(. باجة  –سيدي بوزيد  –املهدية  -سوسة  –سليانة  –القيروان ) بعدة واليات    ( Datura innoxia)ات تلقائية  من نوع نبات

 .هذه النبتات و تصل إلى أراض زراعية وغير زراعية أخرى و قد تختلط بذورها مع النباتات ألاخرى 
 

إال أن العديد منها، و . أنواع ، منها نباتات  لها استخدامات طبية الحتوائه على نسبة عالية من القلويدات( 23) ةثر من عشر على أك" الداتورة"يشتمل صنف 

 املسمية   (Datura stramonium) داتورة استرامونيوم:  و من أكثرهن خطورة نذكر. بل قاتلة" ساّمةنباتات " التي تبهر الناظر بجمال أزهارها هي 

ومة"أو " " وخرةبالك" 
ّ
 .  ( Datura innoxia) داتورة إنيوكسيا؛  و "عشبة الشيطان واملن

لى البرية مثاال حّيا على ألاضرار الصّحية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها الكائنات الغازية باإلضافة إلى أضرارها عنباتات الداتورة د وتعّ 

في  ظهور طفح جلدي   كما تتسبب هذه النبتة  .على وجه الخطأ  للهلوسة و الهذيان( أوراق أو بذور )إذ يودي  تناولهما  ،"(ّمةسا"البرية هي النباتات )البيئة

  .مباشرة أو بعد فترة تراكم املواد السامة في أنسجة الحيوانات العاشبة مصحوبة بتهيج ونوبات عصبية 
 

 Datura innoxia( Pomme épineuse duveteuse  (داتورة إنيوكسيا    Datura stramonium  du diableHerbeداتورة استرامونيوم 
 

 نبتة سريعة النمو . 

  (.م 1.5 -م1)يمتد ارتفاعها من متر  إلى متر ونصف  

 جذعها قوي وينقسم إلى قسمين عند كل شوكة . 

  أوراقها كبيرة مع حافة مسننة ، لونها أخضر داكن ، وتنبعث منها

 .د تجعدهارائحة كريهة عن

  صم  13أزهارها البيضاء الجميلة مع شكل قمع يصل طوله إلى

 .منتصبة وتزهر منفردة عند كل تشعب من السيقان

  ا كبيرة و أربعة
ً
صمامات تحتوي على بذور ( 37)الثمار تحمل أشواك

 .سوداء مسطحة

 

  تتمتع هذه النبتة بجهاز جذري قوي جدا، يصل عمقه في ألارض إلى

  .صعب التخلص منها بسهولةمتر و من ال

 تتميز بساق خضراء داكنة قائمة ملساء . 

  صم 02-20منأوراقها بيضاوية طولها. 

 ل كاس أنبوبي
ّ
 .أزهارها بيضاء أو صفراء في شك

  مغطاة بأشواك صم 5الثمرة عبارة عن كبسولة يبلغ قطرها حوالي ،

 . حاّدة

  تحتوي  الثمار على عدة بذور  صغيرة بنية اللون. 

 (.ة بذرة في الثمرة الواحد02معدل  )          
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 أخبار املخابر-12
 مخبر تحاليل البذور و الشتالت 

عينات بذور لحصص بذور ُمراقبة  191، وردت على املخبر (2021الثالثي الثاني لسنة )في إطار النشاط العادي ملخبر تحاليل البذور والشتالت 

وفي ذات إلاطار، انطلقت حملة مراقبة البذور عند الاتجار من قبل مصالح إدارة . لتحليل جودتها( الحون ومنتجون ف)من قبل الخواص  88عند التوريد و

عينة من املصالح املركزية للمراقبة واملندوبية الجهوية  213املصادقة ومراقبة جودة املدخالت الفالحية، حيث ورد على املخبر إلى حد نهاية شهر جوان 

 . ية بسوسة، بغاية التثبت من جودة انبات هذه البذور للتنمية الفالح

عينة  715عينة بذور بطاطا مثبتة و 81 على كما قام املخبر بالتحاليل الصحية املطلوبة للكشف عن النيماتودا في بذور البطاطا لدى املكثرين

 .من مختلف ألاصناف ألاخرى 

تقى السنوي للمنظمة الدولية لتجارب البذور، حيث تّم استعراض تقارير أنشطة شارك املخبر في فعاليات املل 1312ومع انطالق شهر جوان 

جان الفنية للمنظمة وعددها 
ّ
القواعد الدولية لتجارب "لجنة كما تّم التصويت على مقترحات التعديل املقدمة من لجنة تحيين وتعديل  11مختلف الل

عتمد في مختلف تحاليل جودة البذور وهي وثيقة مرجعية ملخابر تجارب الب"  1311البذور لسنة 
ُ
 .ذور ت

 مخبر تحليل املبيدات

 تحليل تركيبة املبيدات 

عينة من املبيدات الزراعية للتحليل في نطاق املراقبة عند التوريد و بطلب  289استقبل مخبر تحليل املبيدات  1312خالل الثالثي الثاني من سنة 

 :وتتوزع العينات كاآلتي

 عدد العينات النوع

 اخرى  مبيدات عشبية مبيدات فطرية مبيدات حشرية

 3 28 97 10 مراقبة عند التوريد

 2 2 27 25 تحليل بطلب

 2 27 18 88 الجملة

               تحليل رواسب املبيدات 

قصد عينة من املنتجات الفالحية املعدة للتصدير و املياه و التربة  87استقبل مخبر تحليل رواسب  املبيدات  1312خالل الثالثي الثاني من سنة 

 :وزع العينات كاآلتيتتقص ي رواسب املبيدات فيها وت

 7 تحليل بمقابل

 01 تحليل في نطاق خطط وطنية

 25 عمل بحثي اتفاقيةتحليل في نطاق 

 00 تحليل في نطاق مشاريع ختم الدروس

 87 الجملة

 .في نطاق تربص  صيفي 7دروس و طلبة في نطاق مشاريع ختم  5،  1312كما استقبل املخبر خالل الثالثي الثاني من سنة 
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 الحجر الزراعيمخبر 

بلغ عدد العينات عند كما . عينة مصابة بأفة حجرية 192تحليل كشفت عن  9711عينة تطلبت   9937مراقبة  1312تم خالل الثالثي الثاني من سنة

عينة تطلبت  9937و بلغت  العينات الخاصة بالخطط الوطنية ة املراقبة الداخلي في حين شملتعينة عند التصدير  17تحليل و  2851تطلبت  2519التوريد 

 : تحليل كما يبينه الرسم التالي  9711

 
 : كما شملت املراقبة عند التويد النباتات و املواد النباتية املبية بالرسم التالي

 
 

تمت مراقبة  حيثلقوارص بالنسة ملرض التدهور السريع بالنسبة للمراقبة الداخلية فقد تواصلت خالل الفترة ألاولى من الربيع مراقبة حقول ا

 228 عن تسجيل إصابة عينة أسفرت 779في إطار خطة مكافحة اللفحة النارية مراقبة  كما تم  .عينة 77 تسجيل إصابة عينة أسفرت عن 7537

 :عينة حسب الجدول التالي

  عدد العينات عدد العينات املصابة

 تفاح 179 31

 إجاص 263 86

 أشجار من عائلة 4 1

 الجملة 446  118

و املراقبة مابعد التوريد  Xylella fastidiosa و تجري إلاستعدادات حثيثة للشروع في املسح امليداني بالنسبة لخطة التوقي من تسرب بكتيريا                     

 .خالل السنة الجارية و العائلة لهذه البكتيريا ردة و للنباتات امل

على  ون املهندسين املشرفختصاصات كما تولى دفعة من طلبة املعهد العالي بالكاف حيث تم تقديم أنشطة املخبر في جل إلا  إلاشارة إلى أنه تم استقبال وتجدر 

 .يفيتربص صنطاق  وآخرين فياستقبل املخبر طلبة في نطاق مشاريع ختم دروس الخطط الوطنية تقديم وشرح الخطط وأهدافها وفي نفس إلاطار 
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  القادمة الثالثية خالل املبرمجة ألانشطة -11 
 

 ، للمزروعات العامة لحالة الصحية ل يدانيةامل تابعةامل -

  .الفالحية للتنمية الجهوية املندوبيات مع بالتنسيقوالقيام بأيام تحسيسية  الصفراء الشويكة لنبتة الوضع الحالي  قييمت -

 ، الحملة وتقييم بالزيتون  رةالضا الحشرات دينامكية متابعة مواصلة -

 الرمان، بغراسات الخروب دودة ضد التريكوقرام لطفيل والثالثة الثانية بالنثرة القيام مواصلة -

 القوارص، بغراسات للفواكه طيةاملتوس الذبابة ملكافحة الوطنية للحملة الاستعداد -

 .الكبرى  بالزراعات املنجور  عشب في التحكم حول  فنية مذكرة إصدار -

 

 

 


