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مة  يتعلق بضبط قائمة األصناف النباتية المرس2020فيفري  12مؤرخ في  قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
  .2019بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

  إن وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  بعد االطالع على الدستور،

 المتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999 لسنة 42وعلى القانون عدد 
  ،2000 جويلية 3المؤرخ في  2000 لسنة 66بالقانون عدد 

 المتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبذور والشتالت 2000 جانفي 18 المؤرخ في 2000 لسنة 102وعلى األمر عدد 
  ،2007 فيفري 26 المؤرخ في 2007 لسنة 403والمستنبطات النباتية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وآخرها األمر عدد 

 المتعلق بضبط شكل السجل الرسمي لألصناف النباتية وإجراءات 2000 جوان 13 المؤرخ في 2000 لسنة 1282 عدد وعلى األمر
   منه،6 المستنبطة حديثا بقائمة االنتظار وخاصة الفصل الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتالت

  ضبط مشموالت وزارة الفالحة، المتعلق ب2001 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 419وعلى األمر عدد 

 المتعلق بتنظيم وزارة الفالحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص 2001 فيفري 13 المؤرخ في 2001 لسنة 420وعلى األمر عدد 
  ،2018 ماي 31 المؤرخ في 2018 لسنة 503الالحقة وآخرها األمر الحكومي عدد 

   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016  أوت 27  المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي  عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018 نوفمبر 14المؤرخ في  2018 لسنة 125ي عدد سى األمر الرئالوع

  ،2019 أوت 6وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتالت والمستنبطات النباتية المؤرخ في 

  .2019ي األول لسنة وعلى تقرير السلطة المختصة للسداس

  :قرر ما يلي

  . وفق القائمة المصاحبة لهذا القرار2019الفصل األول ـ تضبط قائمة األصناف المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

  . ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية2الفصل 

  .2020 فيفري 12تونس في 
  

  

   اطلع عليه

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

وزير الفالحة والموارد المائية             

  والصيد البحري
سمير الطيب                  



  655صفحـة   2020 مارس 3 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   18عــدد 

  2019قائمة األصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي لألصناف النباتية لسنة 

  

  تعريف الصنف

رقم 
  التسجيل

  النوع  التسمية
صيات اخ

  الزراعة
  المستنبط والمسؤول عن االستنباط

تاريخ 
  الترسيم

  الخضروات

  الطماطم

  طماطم مستديرة

  2019  نيتريبالنت/ ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  بدري  هجين   ت هاش4129س ف   1829

  2019  نيتريبالنت/ ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  بدري  هجين   ت هاش4224س ف   1827

  طماطم مستطيلة

  2019  إنيسام/ هاش أم كلوز  بدري  هجين  مافيري  1862

  2019  أس أو ب سي أم/ فيلموران  بدري  هجين  تروجيلو  1850

ساكاتا فيجيتابل اوروب / ساكاتا فيجيتابل اوروب ساس  بدري  هجين  1870تومو   1836
  ساس

2019  

  2019  ريبالنتنيت/  ف .مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  بدري  هجين   ت ج4401س ف   1830

  2019  نيتريبالنت/  ف .مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  بدري  هجين  4935س ف ت ج   1828

  2019  نيتريبالنت/  ف .مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  بدري  هجين   ت ج0141س ف   1820

  الفلفل الفصلي

  الفلفل الحار

كوتوقران /  ف .مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  فصلي  هجين  ريموندو  1784
  إمباكس

2019  

  ولةالفرا

خريف   هجين  0955بالراد   1819
  شتاء

  بالنتس دي نافارا إسبانيا/ بالنتس دي نافارا إسبانيا 
2019  

  البسباس

كوتوقران /ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  شتوي  هجين  أرشيماد  1925
  إمباكس

2019  

  2019  اقريبروتاك/بيجو زاد آن ب ف   شتوي  هجين  جيميني  1913

  البيذنجان

  2019  اورتيفيفا/ نوفو سيدس   شتوي  هجين   أسمر  1935

  البروكلو

كوتوقران /  ف.مونسنتو فيجيتوبول إي ب ماندجمنت ب  شتوي  هجين  سيلو بالنكو  1926
  إمباكس

2019  
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  تعريف الصنف

رقم 
  التسجيل

  النوع  التسمية
صيات اخ

  الزراعة
  المستنبط والمسؤول عن االستنباط

تاريخ 
  الترسيم

  حامالت طعوم الباذنجنيات

  فلفل

  2019  ساكاتا سيد سيد أمريكا/ ساكاتا فيجيتابل اوروب ساس  -  نهجي  أنتينيما  1837

  حامالت طعوم قرعيات

  دالع وبطيخ

  2019  أقروترايد/يوكسل تهوم  -  هجين  أزمان  2004

  زراعات البقوليات

  الجلبانة البروتينية

غير   نجمة  1861
  هجين

المعهد الوطني / المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس  شتوي
   الزراعية بتونسللبحوث

2019  

  العدس

غير   كريب  1868
  هجين

المعهد الوطني / المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس  شتوي
  للبحوث الزراعية بتونس

2019  




