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  تاريخ غلق الموسم  تاريخ فتح الموسم  الوالية

  2015 جانفي 31  2014 نوفمبر 15  القصرين
  2015 مارس 15  2014 نوفمبر 10  سيدي بوزيد

  2015 فيفري 28  2014 نوفمبر 9  صفاقس
  2015 فيفري 28  2014 أكتوبر 21  قفصة
  2015 فيفري 28  2014 نوفمبر 15  قابس
  2015 جانفي 1  2014 نوفمبر 1  مدنين
  2015 جانفي 2  2014 نوفمبر 3  تطاوين

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 3الفصل 
  .التونسية

  .2015ي  جانف28تونس في 
  الفالحةوزير 

  األسعد األشعل
   الصناعة والطاقة والمناجموزير

  اصرن نكمال ب
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
  مهدي جمعة

 

 يتعلق 2015 جانفي 28من وزير الفالحة مؤرخ في قرار 
بضبط قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي 

  .2014لألصناف النباتية لسنة 
  ،إن وزير الفالحة

 المؤرخ 2011 لسنة 6بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 
 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية 2011 ديسمبر 16في 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها لقانون األساسي 
  ، 2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999 لسنة 42وعلى القانون عدد 
المتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه 

  ،2000 جويلية 3 المؤرخ في 2000 لسنة 66بالقانون عدد 
 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 102وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور 2000

ة كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة والشتالت والمستنبطات النباتي
  ،2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 403وآخرها األمر عدد 

 جوان 13 المؤرخ في 2000 لسنة 1282وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي لألصناف النباتية 2000

وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتالت 
   منه، 6 بقائمة االنتظار وخاصة الفصل المستنبطة حديثا

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات 
  ، 2014 سبتمبر 30النباتية المؤرخ في 

  .2014وعلى تقرير السلطة المختصة لسنة 
   :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل 
 وفق القائمة المصاحبة لهذا 2014الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

  .القرار
 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 

  .التونسية
  .2015 جانفي 28تونس في 

  الفالحةوزير 
  األسعد األشعل

  اطلع عليه
  رئيس الحكومة

   جمعةمهدي
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  2014قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

 المستنبط والمسؤول عن االستنباط تعريف الصنف
تواريخ 

 الترسيم

    خاصيات الزراعة  النوع  التسمية  رقم التسجيل

 الخضروات

 الطماطم

  طماطم مستديرة

 2014 ستوكود/  أس أجي آس سمونس  ةيلآخر فص  هجين  فابيوال  1192

 ماطم مستطيلةط

  2014 أس أو بي سي أم/ فيلموران  آخر فصلية  هجين  أقميال  1165

  2014  أس أو ب سي أم/فيلموران  آخر فصلية  هجين  325في   1166

  زيةرطماطم ك

  2014 نوتريبالنت/ تو هوالند بي فينمونس  آخر فصلية  هجين  سونيو  1169

  2014 نوتريبالنت/ تو هوالند بي فينمونس  آخر فصلية  هجين  سنتاواست  1170

 تي 0594أس في   1171

  سي

  2014 نوتريبالنت/ تو هوالند بي فينمونس  آخر فصلية  هجين

  البذنجان

  2014  بروتاقري/ إساسم  آخر فصلي  هجين  كليليا  1286

 الخس

  نوع رومان

 2014     الفضاء األخضر/ جي أس أن سمونس   شتوي  هجين  نرتا  1321

  نوع بور

  2014  الفضاء األخضر/ جي أس أن سمونس   شتوي  هجين  نوقارو  1322

  نوع ايس بورق

  2014  كوتوقران أورتيماق/ ل يتو فيجتانمونس  شتوي  هجين  بلمورال  1326

 البصل

 2014      أقرو سيستام/ سكاطا فجيتابلز أوروب  شتوي  هجين  راد كريول  1303

    الجزر  

  2014  الفضاء األخضر/ نس جي أس أن سمو  شتوي  هجين  نتاشا  1320

  2014  كوتوقران إمباكس/ مونسنتو فيجتابل إي بي  شتوي  هجين  كارفجو  1324
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 البسباس

 2014  كوتوقران إمباكس/ سيمينيس فجيتابل سيدس  شتوي  هجين  تيبيريو  1317

  2014  كوتوقران إمباكس/ سيمينيس فجيتابل سيدس  شتوي  هجين  بيتاقورا  1318

  2014  كوتوقران إمباكس/ سيمينيس فجيتابل سيدس  يشتو  هجين  بومبيو  1319

  2014  كوتوقران أورتيماق/ تابل إي بييجمونسنتو ف  شتوي  هجين  تورو  1325

 البطاطا

 بطاطا تحويل

  2014  حافظ واناس/ بروتاني بالنت  فصلي  هجين  دنيا  1100

 بطاطا استهالك

  2014  حافظ واناس/ بروتاني بالنت  فصلي  هجين  كنزا  1101

 عالفاأل

  الترتيكال

  2014  إنرات/ إنرات  شتوي  غير هجين  أور  1193

  القصيبة

  2014  إنرات/ إنرات  شتوي  هجين  زرقا  1208

  المنجور الحولي

  2014  الفضاء األخضر/ كوساد سومنس   خريف-ربيع   هجين  قاب   بيس1216

 يتعلق 2015 جانفي 28من وزير الفالحة مؤرخ في قرار 
 إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية بالمصادقة على مثال

من معتمدية ذهيبة ) القسط األول(العمومية بسهل الرومان 
  .بوالية تطاوين

  ،إن وزير الفالحة

   منه،148على الدستور وخاصة الفصل وبعد االطالع 

 16 المؤرخ في 2011 لسنة 6على القانون التأسيسي عدد و
قت للسلط العمومية وعلى  والمتعلق بالتنظيم المؤ2011ديسمبر 

لقانون األساسي اجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها 
   ،2014 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4عدد 

 ماي 27 المؤرخ في 1963 لسنة 18وعلى القانون عدد 
 المتعلق باإلصالح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما 1963

 30حقة وآخرها القانون عدد تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الال
   منه،16 وخاصة الفصل 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000لسنة 

 مارس 16 المؤرخ في 1977 لسنة 17وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فالحية كما هو منقح ومتمم 1977

 2000 مارس 6 المؤرخ في 2000 لسنة 29بالقانون عدد 
  ، منه14 و13وخاصة الفصلين 

 أوت 31 المؤرخ في 1999 لسنة 1877وعلى األمر عدد 
 المتعلق بتغيير تسمية وكالة اإلصالح الزراعي بالمناطق 1999

  العمومية السقوية،

 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 
  علق بضبط مشموالت وزارة الفالحة، المت2001

ي  ما3 المؤرخ في 2001 لسنة 977وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة 2001

بالنظر في الشكايات والمالحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم 
  األراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفالحية،

 أكتوبر 25 المؤرخ في 2010 لسنة 2766وعلى األمر عدد 
ومية ببعض معتمديات  المتعلق بإحداث مناطق سقوية عم2010

  والية تطاوين،

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014

 المتعلق بفتح 2011 جويلية 19وعلى القرار المؤرخ في 
عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بسهل 

  ن،الرومان من معتمدية ذهيبة بوالية تطاوي




