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 املديرالعام افتتاحية -1
السليمة  حيث تعتبر البذرة والشتلة النباتية في تأمين إلانتاج وضمان جودة املنتجات   دورا هاما ومراقبة املدخالت الفالحية  الصحة النباتية قطاع  يلعب

الرفع من مستوى إلانتاج وبالتالي آلافات وألامراض املتعددة  الجيدة الركيزة ألاساسية لتوفير إلانتاج في حين تساهم حماية النباتات في الحد من أضرار و 

العابرة املستجدة و حماية البالد من غزو آلافات  على  تساعدفات الحجر الزراعي الحدودية ل راقبة املكما أن . وضمان النوعية والجودة للمحاصيل الزراعية

 .ديمومة منظومات إلانتاج على املحافظة بالتالي للحدود و 

وما ينجر عنه من ظرا ملا يكتسيه هذا القطاع من أهمية في ضمان ألامن الغذائي خاصة في عصر التحوالت والتكتالت الاقتصادية وتحرير املبادالت التجارية ون

هيكال جديدا  1332انعكاسات على مستوى القدرة التنافسية واكتساح ألاسواق الداخلية والخارجية، فقد حظي بعناية خاصة حيث تم إحداث منذ سنة 

تحتوي على و  (سابقا -إلادارة العامة لحماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية ) إلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية تحت تسمية 

 . املدخالت الفالحية إدارتين، ألاولى تعنى بحماية النباتات والثانية تعني باملصادقة ومراقبة جودة

 هاملتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات ولنصوص 2771أوت  30املؤرخ في  2771لسنة  11نشطة حماية النباتات للقانون عدد  تخضع أ 

دارة تتكون إألانشطة الخاصة بالحجر الزراعي ومراقبة الاتجار في املبيدات ذات الاستعمال الفالحي وتوزيعها واستعمالها هذا القانون  ينظم. التطبيقية

إلادارة الفرعية وهي على املستوى املركزي  ، إدارتين فرعيتين من خمسة ادارات فرعية( سابقا إلادارة الفــرعية لحمــاية النبــاتــات)حماية النبــاتات حاليا 

ألاولى بالشمال  بالحماية واملراقبة جهوية ي أخر ثالثة و  عند نقاط العبور الصحية النباتية الداخلية و إلادارة الفرعية للرقابة واليقظة للمراقبة الصحية 

بمكاتب جهوية وشبكة للمراكز الحدودية للمراقبة  الجهوية للتنمية الفالحية والثانية بالوسط والثالثة بالجنوب كما أنها ممثلة على مستوى املندوبيات

 :مكنت هذه إلاجراءات 2712باتات منذ سنة كما انخرطت تونس في املعاهدة الدولية لحماية الن. عند التوريد والتصدير الصحية

إلاستراتجية من آلافات وألامراض ذات الجدوى الاقتصادية عبر وضع استراتجيات  القطاعات من حماية  ،الداخليةواليقظة بالنسبة للمراقبة الصحية 

على غرار الحملة الوطنية ملكافحة الذبابة املتوسطية ويتم تجسيم عنصر الحماية عن طريق حمالت وطنية ملكافحة آلافات . مكافحة متكاملة وتنفيذها

وعن طريق مراقبة الحالة الصحّية للزراعات .... للفواكه والحملة الوطنية ملكافحة آلافات الضارة بالزياتين والحملة الوطنية ملكافحة آفات النخيل  

ل في الوقت املناسب لتالفي الخسائر
ّ
عنى بالجانب إلار .  قصد التدخ

ُ
شادي والتوعوي في مجال الصحة النباتية بإصدار إلانذارات الفالحية واملذكرات كما ت

 .ام إلاعالمية والدورات التكوينيةوتنظيم ألاي...( مطويات فنية ومعلقات وكتيب ومضات تحسيسية و)الفنية واملساهمة في إعداد الدعائم إلارشادية 

وضع البرامج تشديد املراقبة و ذلك عبر أفات الحجر الزراعي و  العديد من لتصدي لدخول من ا، لرقابة الصحية النباتية عند نقاط العبور فيما يخص ا

وإصدار شهادات الصحة النباتية  بشان إرساليات النباتات واملنتجات النباتية طبقا  .ملقاومتها والحد من انتشارها وإجراء التحاليل املخبرية الستكشافها

بعمليات املراقبة والتفتيش على إلارساليات النباتية في النقل الدولي، إضافة إلى متابعة الحالة الصحية للغراسات ذات للوائح الصحة النباتية والقيام 

لقيام بتحاليل مخاطر آلافات واتخاذ وتطبيق التدابير وإلاجراءات املالئمة لضمان الصحة النباتية بما في ذلك التفتيش واملراقبة ول ألاهمية الاقتصادية  

تحيين التشاريع الجاري بها العمل ومتابعة التشاريع الدولية في مجالي التجارة العاملية واملراقبة الصحية النباتية ومراجعة  و ملعالجة والحجز وإلاتالف وا

قتصادية والبيئية لهذه  وتطبيق املعايير الدولية وتنظيم أيام إعالمية وتحسيسية للتعريف بآفات الحجر الزراعي ورفع الوعي العام حول املخاطر الا

  . آلافات

 املتعلق بالبذور والشتالت واملستنبطات النباتية، ثم بعد ذلك تم إصدار  2777لسنة  71عدد  إصدار القانون  البذور والشتالت تم قطاع نظرا ألهمية

يد البذور والشتالت والاتجار فيها واملواصفات من ذلك كراس ي الشروط الخاصين بالبذور والشتالت وإكثارها وبتور  النصوص التطبيقية لهذا القانون 

كأول بلد عربي  1330كما انخرطت تونس في الاتحاد الدولي لحماية املستنبطات النباتية سنة . الفنية لالنتاج والتثبيت والاتجار في البذور والشتالت

وتتكون إدارة . ثبتة وبروز عدة منابت متطورة قادرة على مزيد تأهيل القطاعكما تم تطوير البنية واملقومات ألاساسية إلنتاج املشاتل امل. وثالث بلد إفريقي

 على املستوى املركزي ( سابقا إلادارة الفرعية ملراقبة البذور واملشاتل ومصلحة مراقبة املدخالت الفالحية) املدخالت الفالحية املصادقة ومراقبة جودة

يسهر على قطاع مراقبة البذور والشتالت بأغلب املندوبيات  كما.  وإلادارة الفرعية للمدخالت والشتالت وهما إلادارة الفرعية للبذور  من إدارتين فرعيتين

 :كللت هذه الجهود بــ .الجهوية للتنمية الفالحية مكتب في صلب دائرة إلانتاج النباتي تعهد له كل ألانشطة املتعلقة بهذا املجال

وألاشجار ( صنف 22)والخضر( اصناف 12) وألاعالف( صنف11) والبقول الجافة( صنف 211) بوبالح: صنف نباتي جديد  122استنباط وتسجيل  -

 . صنف 31أصناف والزراعات الصناعية  1والزيتون ( صنفا 21)املثمرة

بذور الحبوب والقصيبة تحقيق الاكتفاء الذاتي في جل البذور والشتالت، خاصة منها املتعلقة باملنتوجات ألاساسية وتكوين مخزونات إستراتيجية من  -

 .والشعير

  .شتلة وهي كافية لتلبية جميع الطلبات مليون   22 تطور الطاقة الانتاجية لشتالت ألاشجار املثمرة حيث بلغ الانتاج الجملي -
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  الصحراوي  للجراد الحالي الوضع -0

  ال تزال حالة الجراد الصحراوي هادئة  باملنطقة

ا بالدنا،  مع تسجيل تكاثر ضئيل الغربية التي تنتمي له

وبعض املجموعات التي تّمت لبعض ألاعداد املنعزلة 

موريتانيا والنيجر والتشاد مداواتها وذلك بكل من 

 .والجزائر

  إلافريقي بالقرن  وخاصة الوسطى باملنطقة ضعتمّيز الو  

بتراجع أعداد آلافة واليمن والعربية السعودية 

فةوأسرابها وذلك بعد عمليات ا
ّ
وُيحتمل  .ملداواة املكث

 الوقت في الغربية نطقةبامل هادئا  الوضع هذاأن يبقى 

 .املقبلة القليلة ألايام وخالل الراهن

 
 التكاثر بمناطق الصحراوي  الجراد وضع تطور 

 

 الزراعي الحجر وأمراض آفات -3
 221مطلب واملراقبة عند التصدير  21توزعت ما بين املراقبة الداخلية  مطلب تحليل 012استقبل مخبر الحجر الزراعي  1312خالل الثالثي ألاول لسنة 

 .131مطلب واملراقبة عند التوريد 

 :عينة مصابة موزعة حسب املجاالت في الجدول التالي 81وتم رصد  1872وعدد التحاليل  1131وبلغ عدد العينات 

 عدد العينات املصابة عدد التحاليل عدد العينات 

 11 2010 2201 عند التوريد

 02 130 011 عند التصدير

 17 7721 7131 املراقبة الداخلية

 86 6933 6026 الجملة 

 
 :ووزعت التحاليل والعينات املصابة حسب الاختصاص في الجدول التالي

 الفيروسات النيماتودا الفطريات النباتات الضارة الحشرات البكتيريا 

 7181 171 172 7 231 712 عدد العينات

 2218 001 172 7 271 281 عدد التحاليل

 03 10 01 3 1 2 عدد العينات املصابة

 

كما شملت  .حيث لم يرد على املخبر سوى أربع مطالب تحليل ومطلبان لتوريد بطاطا معدة لالستهالكضعيفة موسم توريد بذور البطاطا بنسبة تواصل 

 .ضروات وأهم ما ميز هذه الثالثية استيراد شتالت العنب من اليوناناملراقبة عند التوريد بنسبة كبيرة تحاليل بذور الخ

حيث اضافة للمراقبة ألاولى لحقول البرتقال في إطار الخطة الوطنية ملكافحة مرض البقع السوداء على القوارص وتواصل موسم تصدير البرتقال بنسق متواتر 

 .صابة بمرض البقع السوداءمنها كانت م 22تحليل  228بلغ عدد التحاليل عند التصدير 

 .عينة من القوارص في إطار خطة مكافحة مرض التدهور السريع على القوارص 7718ورد على املخبر كما 

 .وأهم ما ميز هذه الثالثية مراقبة زراعة الفلفل تحت البيوت الحامية بجهة الوسط
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   الوطنية الحمالت -4

 ات الزيتون الحملة الوطنية ملكافحة آلافات الضارة بغراس 

التعاون مع املندوبيات مكنت املتابعة امليدانية التي تقوم بها املصالح املختصة لإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية مركزيا وجهويا ب

 خالل منتصف شهر مارس املنقض ي فاقسألف أصل ضد حشرة العسيلة بوالية ص 123مداواة على عالن إلا من ومعهد الزيتونة الجهوية للتنمية الفالحية 

 .%233بنسبة انجاز قّدرت بـ  من طرف الديوان الوطني للزيت  وقد  تم استكمال  انجازها

ستويات الحشرة في جيلها الوريي مل ُيحتمل طبقابلوغ العتبة الاقتصادية حيث  عندوتتواصل حاليا متابعة حشرة العثة في جيلها الزهري إلعالن املداواة  

 .إصابات هامة خالل الجيلين الزهري والثمري جيل تس

 الحملة الوطنية ملكافحة دودة الخروب بغراسات الرمان 

قابس وباجة وسوسة ومنوبة :  والية 20هك موزعة على  1333لحملة املكافحة البيولوجية لدودة الخروب بغراسات الرمان على مساحة يتم حاليا إلاعداد 

وستشرع املصالح املختصة باإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية .  نستير وصفاقس وبن عروس وجندوبةونابل والقيروان وبنزرت وامل

ة إضافة إلى تنظيم بالتعاون مع املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية  خالل العشرية ألاولى من شهر أفريل في تركيز شبكة املصائد ملتابعة مستويات الحشر 

 .ألايام إلاعالمية لفائدة فالحي الجهات املنتفعة بالحملة

  ألامراض الفطرية بمزارع الحبوبمكافحة حملة 

الف  278حوالي  (  لسعة الشعيرو التبقع الشبكي و البياض الدقيقي و  صداءألا امراض و التبقع السبتوري ) فطرية المراض األ بلغت مساحة الحبوب  املصابة ب

 .1312 ف هك الى حدود اواخر شهر مارسال 80هك  تمت مداواة  

خالل املوسمين الفارطين لحشرة الدودة البيضاء بمزارع الحبوب من تصنيف الحشرة بدقة  ومتابعة جزء من دورتها  املجراة مكنت املتابعة امليدانية كما 

 .الفالحيالحياتية وهو ما أفض ى إلى إصدار  مطوية إرشادية بالتنسيق مع وكالة  إلارشاد والتكوين 

  بمزارع الحبوب ألاعشاب الضارةمكافحة حملة 

وقد تم التدخل في طور مبكر  1312بداية شهر جانفيمنذ مختلف مناطق إنتاج الحبوب ب 1312-1313خالل املوسم انطلقت عملية مكافحة ألاعشاب الضارة 

 .وجندوبةباملداواة العشبية ما بعد البذر وما قبل إلانبات خاصة بواليات بنزرت و باجة 

انجاز املداواة  نسبة لتبلغ من موفى شهر فيفري  بمزارع الحبوب بنسق تصاعدي حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ  الضارةتواصلت عملية مقاومة ألاعشاب   

 .للغرض  ألف هك مساحة جملية مبرمجة 102من ( 1312-0-02إلى )  %17 العشبية

هك بوالية منوبة  لفائدة املزارعين واملركب الفالحي لديوان  013ضد ألاعشاب الضارة حوالي  عالجة، فقد بلغت املساحة املالتدخل الجوي  أّما بخصوص

 . SONAPROVطرف الشركة الوطنية لحماية النباتات وقد انجزت املداواة الجوية من . هك مبرمجة  1333ألاراض ي الدولية ببرج العامري من مساحة 

 

 السجل الرسمي لألنواع النباتية -5
أنواع نباتية وهي الفراولة والقمح الصلب واللين وكروم  32صنف موزعة على  27النباتي لــ الاستنباطإصدار شهائد  1312م خالل الثالثي ألاول من سنة ت

 .العنب والخوخ

وكذلك جودة املعنية تتميز هذه الفترة من املوسم الفالحي بكثافة الزيارات امليدانية ملواقع التجارب لإلطالع على النمو الخضري والحالة الصحية لألصناف 

 . الثمار بالنسبة للخضروات املحمية و الفراولة و البطاطا

 

 مثبتة وشتالت بذور  انتاج -6
، انطلقت عملية مراقبة شتالت  القوارص  بداية  شهر مارس وذلك برفع عينات من السريع للقوارص  ر كافحة مرض التدهو في إطار تجسيم الخطة الوطنية مل

تدهور السريع جذور الشتالت للقيام بالتحاليل النيماتودية وعينات من أوراق الشتالت للقيام بالتحاليل املخبرية للتقص ي عن الفيروس املسبب  ملرض ال

 . عينة إلى حدود هذا التاريخ 1233تم رفع  للقوارص وقد 

ادي بعض وفي إطار متابعة برنامج إنتاج شتالت القوارص املثبتة  تمت مراقبة حقل طعوم أصول القوارص حيث تم تقديم جملة من التوصيات الفنية لتف

آالف شتلة قوارص من  23للقيام بالتحاليل الفيروسية لعدد  كما تمت مراقبة إنتاج شتالت القوارص املثبتة ورفع العينات. إلاخالالت التي تم تسجيلها

 .مختلف ألاصناف

منابت في والية القيروان حيث وقع   7منابت في والية سوسة و عدد  7أما فيما يخص منابت إنتاج شتالت الخضروات تمت مراقبة عدد 

 . الت في أقرب آلاجالتسجيل عدد من إلاخالالت  وتم تقديم التوصيات الضرورية  لرفع هذه إلاخال

 

  :إكثار وإنتاج بذور الحبوب املثبتة

والخاصـــــــــة بالشـــــــــركات املك ـــــــــرة  1313/1312اســـــــــتكمال دراســـــــــة مطالـــــــــب إكثـــــــــار بـــــــــذور الحبـــــــــوب املمتـــــــــازة ملوســـــــــم ،تـــــــــم  1312خـــــــــالل الثالثـــــــــي ألاول مـــــــــن ســـــــــنة 
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 2هـــــــــــك بـــــــــــذور مثبتـــــــــــة جيـــــــــــل27202بـــــــــــذور أساســـــــــــية ، هـــــــــــك 1182هـــــــــــك منهـــــــــــا 13222واملنتجـــــــــــة لبـــــــــــذور الحبـــــــــــوب املمتـــــــــــازة، وحـــــــــــددت املســـــــــــاحة الجمليـــــــــــة بــــــــــــ

تهــــــــدف باألســــــــاس إلــــــــى التثبــــــــت مــــــــن الحالــــــــة الصــــــــحية  هــــــــيو   1312مــــــــارس  11انطلقــــــــت املراقبــــــــة الحقليــــــــة ألاوليــــــــة بتــــــــاريخ .  1هــــــــك بــــــــذور مثبتــــــــة جيــــــــل1172و

 العامة للحقول 

 :إكثار وإنتاج بذور البقوليات  

 :  ، ويتلخص برنامج إلاكثار في ما يلي 1312أواخر شهر مارس  تم قبول مطالب إكثار بذور البقوليات املثبتة في

(هك)مساحات إكثار بذور البقوليات   

 النوع ما قبل ألاساسية ألاساسية بذور مثبتة املساحة الجملية 

 فول مصري  3 22 277 277

 حمص  2,5 85 90 211.2

 املجموع  2,5 140 234 011.2

 : إكثار وإنتاج بذور البطاطا

املجمع املنهي )املبرمجة من قبل الشركات املك رة   1313/1312إستكمال دراسة مطالب إكثار بذور البطاطا ملوسم  1312فيفري  18تاريخ تم ب

 ( ، شركة مبروكة، شركة بيكوزا و شركة قوارص الخليجاملشترك للخضر

تجابة حقول إلاكثار للمواصفات الفنية الجاري بها و تهدف أساسا إلى التثبت من إس 10/30/1312حيث إنطلقت املراقبة الحقلية يوم 

 العمل

هك إلنتاج بذور أساسية من  32و ( A)هك معدة إلنتاج بذور مثبتة درجة  208هك ، منها  272بلغت مساحات إكثار بذور البطاطا املراقبة  

شتلة مخبرية تحت  273.333فقد تم زراعة  ( E)  بالنسبة إلنتاج البذور ما قبل ألاساسية(. EE)هك إلنتاج بذور أساسية  31و ( E)درجة 

 .Insect proofالبيوت املحمية والعازلة للحشرات 

 .منوبة و نابل و القيروان و جندوبة و قفصة و مدنين: واليات 06توزعت مناطق إلاكثار على 

 :املراقبة الالحقة لبذور البطاطا املوردة

حصة بمحطة الدعم بمنوبة التابعة للمجمع املنهي املشترك للخضر  211ور املوردة و عددها تم تركيز  قطعة للمراقبة الالحقة لحصص البذ 

تاريخ )  12/31/1312طبقا لإلتفاقية املمضاة بين إلادارة العامة للصحة النباتية و املجمع، حيث قام أعوان املراقبة بزيارتين بتاريخي 

 من التثبت من الحالة الصحية وخاصة في ما يتعلق باألمراض الفيروسية وتهدف املكراقبة الالحقة .  38/37/1312و ( الزراعة

 الفالحي إلاستعمال ذات املبيدات -7
 الفالحي الاستعمالاملصادقة على املبيدات ذات 

 : ، وفي إطار أعمال اللجنة الفنية للمصادقة على املبيدات تم ما يلي1312خالل الثالثي ألاول من سنة 

  تجاه  يدات بناء على نتائج تجارب النجاعة البيولوجية وتقييم امللفات الخاصة بدراسة بمختلف أنواع السمية للمادة الفعالة واملبيد املستحضر املصادقة على املب

 .إلانسان والبيئة 

  مماثلة كليا املصادقة على مبيدات(identiques ) (مع تغيير التسمية التجارية)مصادق عليها( من نفس املصنع)ملبيدات، 

  نقل املصادقة"Transfert "،من وكيل إلى وكيل 

  ،إعادة املصادقة على املبيدات 

 ،طلب تخفيض جرعة استعمال مبيد 

  تغيير عنصر )إدخال تغيير على تركيبة مبيد(co-formulant )،في التركيبة 

 ،تغيير التسمية التجارية 

 اد ألاوروبي نتيجة درجة عالية لسميتها وتأثيرها السلبي على صحة إلانسان واملحيطمناقشة ودراسة ملف سحب املبيدات التي منع تداولها في دول الاتح . 

 

 :دراسة بعض املواد الفعالة التي تم سحبها من الاتحاد الاوروبي

تحاد ألاوروبي ،بمشاركة إلاطارات الفنية ملراقبة التي تم منع تداولها بدول إلا( مادة فعالة 01)عقد سلسلة من الاجتماعات  ملناقشة القائمة ألاولية للمواد الفعالة للمبيدات

خذ في الاعتبار الجانب ألا مع املدخالت الفالحية والصحة النباتية الداخلية وقد تم الاتفاق على منهجية عمل خاصة بدراسة إمكانية سحب بعض املواد الفعالة من عدمه، 

 .ن ديمومة إلانتاجالاقتصادي والصحي والبيئي وتوفر مبيدات ووسائل بديلة لتأمي
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 مطالب الحصول على املصاقة الادارية

 1312عدد امللفات املودعة والتجارب املطلوب إنجازها سنة  - أ

مبيــــــــــــــدا  222: تــــــــــــــم إيــــــــــــــداع بــــــــــــــاإلدارة العامــــــــــــــة للصــــــــــــــحة النباتيــــــــــــــة ومراقبــــــــــــــة املــــــــــــــدخالت الفالحيــــــــــــــة، امللفــــــــــــــات الفنيــــــــــــــة املتعلقــــــــــــــة بطلــــــــــــــب املصــــــــــــــادقة وتوســــــــــــــيع املصــــــــــــــادقة علــــــــــــــى

 :التيموزعة ك(تجربة)

 )تجربة)ملف 11: املبيدات الفطرية -

 )تجربة)ملف 07:املبيدات العشبية -

 إنجاز التجارب امليدانية  -ب 

 حةعينة من املبيدات قصد إخضاعها للتجارب امليدانية بعدد من املراكز الفنية والهياكل واملؤسسات العلمية والبحثية التابعة لوزارة الفال  85،تم توزيع 1312بعنوان سنة  

 :وتهدف التجارب امليدانية إلى التثبت من النجاعة البيولوجية ملختلف املبيدات ذات الاستعمال الفالحي وهي موزعة على النحو التالي. واملوارد املائية والصيد البحري 

املراكز الفنية والهياكل واملؤسسات العلمية 

 والبحثية

املبيدات 

 الحشرية

املبيدات 

 الفطرية

املبيدات 

 ةالعشبي

مجموع التجارب حسب 

 املؤسسات

 11 3 30 38 املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

 33 37 17 3 بالشمال واملراقبة حمايةلإلادارة الفرعية ل

 25 32 3 3 للزراعات الكبرى  املعهد الوطني

 27 32 32 32 املركز الفني للبطاطا

 09 3 17 3 معهد الزيتونة

 85 15 61 29 اتمجموع التجارب حسب املبيد

 مخبر تحليل املبيدات

 املبيدات  تركيبة تحليل 

 كاالتي ع العينات تتوز  .وبطلبيد ند التور ملراقبة عق اطانل في ليحة للتيالفالحدات بيمن امل عينة 175خبر بل املقتاس 1312سنة من  ألاول الثي ثالل الخ 

 العينات عدد النوع

 142 التوريد دعن بةقمرا

 35 طلبب حليلت

 175  جملةال

 حليل رواسب املبيداتت 

 تيكاالنات عيالع تتوز و ، اهرواسب املبيدات في يتقص  قصد والتربة املعدة لتصدير حيةجات الفال من املنت عينة 12، 1312من سنة  ألاول ثي الثالاملخبر في  ىلقت

 اتالعين عدد اتينعال عنو 

 13 ابلقمب يللحت

 3 يةنطو  ططخ طاقن في يللحت

 55 يحثب ملع فاقيةات طاقن في ليلحت

 71  لةمجال

  قيلةاملعادن الثو  ألاسمدة تحليل : 

كز ر ع املحثي مبرمة مبل عماقية فتاق طالك في نوذا هالكبريت   في مادة   يتقص  تمور قصد المن نة عي 126، 1312ة نن سم ألاول ثالثي الخالل  املخبر  تسلم

 اشبدقة حيفالحة الواالفي ث حو هوي للبجال

 

 احات إلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية من نج -8

نتائج مطابقة : مخبر الحجر الزراعي في برنامج مقارنة بين املخابر حول استكشاف الفطر املسبب ملرض البقع السوداء عبر البيولوجيا الجزيئيةنجاح 

 .وخطوة نحو الاعتماد 122%بنسبة 

 .س رئيسإعداد أحالم بالحاج علي، مهند

للمشاركة في ،  وذلك  **ANSESالراجع بالنظر لوكالة   *EURLدعوة من املخبر املرجعي لالتحاد الاوروبي  1313تلقى مخبر الحجر الزراعي في فيقري 

لى القوارص عبر تقنيات التعرف ع Phyllosticta citricarpaبرنامج املقارنة بين املخابر الذي ينوي تنظيمه حول استكشاف الفطر املسبب ملرض البقع السوداء 

املخبر ومصداقية نتائج التحاليل  بكفاءةالتي تشهد  إيمانا بأهمية املشاركة في مثل هذه الاختباراتو  وإبان تلقي الدعوة. املرفولوجي والبيولوجيا الجزيئية
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، 1313أكتوبر  2حيث تم ارسال العينات بتاريخ       ( 2صورة )كترونية لإلا LEILAتم التواصل مع الجهة املنظمة عبر منصة ، وجودتها على الصعيد الدولي

وقد تم إلادالء .  عينة من قشور البرتقال التي تمت عدوتها  بعزالت مختلفة من الفطريات،  مع إرسال نفس العينات إلى كل املخابر املشاركة 21وهي عبارة عن 

   .1312أفريل  7ومن ذلك الاطالع على التقرير النهائي لهذه الدورة في  1313ديسمبر  1بنتائج تحاليل مخبر الحجر الزراعي بتاريخ 

 

 
 .إلاكترونية LEILAمنصة :1صورة 

  PCR en temps réel  املسبب ملرض البقع السوداء على القوارص عبر تقنية الستكشاف الفطر( Lab 03رمز )كانت مشاركة مخبر الحجر الزراعي 

مخبر مشارك في  11من املخابر املشاركة  غير مطابقة  من مجموع  7في حين كانت نتائج  (. 1صورة )  %233بنسبة   ناجحة حيث كان تطابق النتائج 

 .(ملخص نتائج املخابر املشاركة: 0صورة ) الاستكشاف عبر تقنيات البيولوجيا الجزيئية
* European  Union Reference Laboratory for pests on plants on fungi and Oomycetes. 

** Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.. 

  

 نتائج مخبرالحجر الزراعي: 0صورة 

جه ليثبت مرة أخرى كفاءة تعد هذه أول مشاركة في اختبار كفاءة ملخبر الحجر الزراعي في مجال ألامراض الفطرية الحجرية، قام بها املخبر على أتم و 

سب املعيار حوباعتبار أن هذه املشاركة في برامج املقارنة بين املخابر يعد من متطلبات الجودة في مخابر التحاليل . كل العاملين به وجديتهم وتفانيهم في العمل

ISO 17025فهل تكون هذه الخطوة ألاولى نحو الحصول على الاعتماد ،.  
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 .املشاركة ائج املخابرملخص نت:  3صورة 
 

 .التبليغ عن تسجيل إلاصابة بمرض التدهور السريع للقوارص بالبالد التونسية

 .لسعد مذيوب، مهندس رئيس: اعداد

ات ن آلافتبعا لتسجيل انتشار في رقعة إلاصابة بمرض التدهور السريع للقوارص وعمال  بأحكام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن إلابالغ ع

بمقر  1313سبتمبر  12حيث تكون ألاطراف املتعاقدة مسؤولة عن توزيع املعلومات في أراضيها بشأن آلافات الخاضعة للوائح، تم عقد جلسة عمل بتاريخ 

تونسية وذلك بحضور حول دراسة التبليغ عن مرض التدهور السريع على القوارص بالبالد الإلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية 

خالل هذه الجلسة على ضرورة التبليغ عن تسجيل املرض على القوارص بالبالد التونسية حفاظا على مصداقية  الاتفاقوتم  .ممثلين عن الهياكل املعنية

 . ن قائمة الحجر الزراعيالسلطات واملؤسسات املكلفة بالصحة النباتية مع مواصلة إدراج الفيروس املسبب ملرض التدهور السريع للقوارص ضم

إلابالغ عن " 21وعمال بمقتضيات املعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية عدد  ة سلطة إلاشراف للتبليغ عن املرضالحصول على موافق وبعدهذا 

 .اتاتالدولية لوقاية النب الاتفاقية، تم إصدار مقال في الغرض بالصفحة الخاصة بالبالد التونسية عبر موقع "املخاطر

 اصدار دعائم ارشادية  -9
 :تّم خالل الفترة املنقضية وبالتعاون مع وكالة إلارشاد والتكوين الفالحي ، إعداد وإصدار  

    

تيب حول أمراض الخشب في 
ُ
ك

 الكروم

مطوية  تخص التعريف بنبتة 

 الشويكة الصفراء وطرق مكافحتها

 لزيتون مطوية حول ذبابة ا مطوية حول الدودة البيضاء
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  القادمة الثالثية خالل املبرمجة ألانشطة -12

 .طرف اللجنة املحدثة في الغرض متابعة الحالة العمة لنبتة الشويكة الصفراءمعاينة ميدانية للمزارع البقوليات ملتابعة آفة الهالوك من  -

 .ةذور البطاطا املثبتوب  إتمام املراقبة الحقلية لقطع إكثار بذور الحبوب املمتازة -

 (.حمص وفول ) مراقبة حقول إكثار بذور البقوليات املثبتة  -

 .متابعة وتقييم  التجارب امليدانية الخاصة بتقييم ألاصناف النباتية املعدة للترسيم بالسجل الرسمي لألنواع وألاصناف النباتية -

 .مواصلة مراقبة منابت ألاشجار املثمرة -

 

 النباتات لحماية ألاسبق املدير حمدي حافظالذكري الثانية لوفاة  _11

 

 البررة، أبنائها أحد الفالحية املدخالت ومراقبة النباتية للصحة العامة إلادارة أسرة قدتف

 مرور حادث إثر 1327 مارس 18 الخميس يوم املحتوم ألاجل وافاه الذي حمدي، حافظ املرحوم

 .للواجب أدائه أثناء .أليم

 في زمالئه جميع مع يبةالط وبعالقاته قلبه وبطيبة العالية بأخالقه حمدي حافظ املرحوم عرف

 إليه اوإن هلل إنا» نقول  أن إال وقدره هللا قضاء أمام نملك وال هللا مشيئة كانت تلك. العمل

 .والسلوان الصبر جميل ذويه أهله ورزق  الواسعة برحمته الفقيد هللا تغمد «راجعون 

 على الطاهرة حهبرو  أدى أليم مرور حادث إلى تعرض ملهامه ممارسته وأثناء 1327 مارس 18 يوم

 النخيل سوسة ملكافحة خصصت بتوزر عمل ورشة من عائدا كان عندما مارث مدينة مستوى 

 .التونس ي بالجنوب النخيل بواحات آلافة هذه وانتشار تسرب خطر حول  والتحسيس الحمراء

 

 

 

 


