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 املديرالعام افتتاحية .1
واملدخالت  يسعد إلادارة العامة للصحة النباتية ومراقبة املدخالت الفالحية أن تضع بين أيدي املتابعين واملختصين في مجال الصحة النباتية

غسطس أ/أوت - تموز /جويليةالتونسية للثالث أشهر الفارطة من نشرية الصحة النباتية و املدخالت الفالحية بالبالد  سادسالفالحية العدد ال

يحتوي هذا العدد باإلضافة الي عرض ألهم ألانشطة املنجزة، ملحة حول وضع الجراد الصحراوي باملنطقة الغربية . 1312لسنة  أيلول /سبتمبرو 

كيفية التعامل و . راسات الزيتون و التمور والرمان والقوارصالضارة بغ آلافاتبسطة حول الحمالت الوطنية ملكافحة واملناطق املجاورة لها وكذلك 

 عملية مراقبة حصص بذور الحبوب املمتازةكما تم التطرق الي تقدم  .أو متواجدة بالبلدان املجاورةمع آلافات الغازية التي دخلت للبالد التونسية 

، حيث تقدر كميات الحبوب الجملية التي سيتم تحليلها لشركات املنتجةالتكييف التابعة لبمختلف مراكز الخزن و  1312أوت  31يوم  انطلقت التي

وكذلك ألانشطة اية النباتات مكما تجدون في هذا العدد ملخص ألهم ألانشطة التي انجزتها املحطات الجهوية لح .قنطار 003333باملحبر حوالي 

  .و وتحاليل الفيرويات وتحاليل آفات الحجر الزراعي وتحاليل املبيدات التي قامت بها املخابر الرسمية املعتمدة في تحاليل البذور والشتالت

 

  الصحراوي  للجراد الحالي الوضع -0

  ال تزال حالة الجراد الصحراوي هادئة  باملنطقة الغربية التي تنتمي لها

.  تشادبال صغير نطاق على وتكاثر مشتتة حشراتتواجد بالدنا، مع تسجيل 

ع خالل ألاي
ّ
 محــدود تكاثــر ام القليلة املقبلة أن يتم تسجيل من املتوق

  .وتشــاد والنيجــر ومالــي موريتانيــا فــي الســاحل منطقــة شــمالب النطــاق

  واليمن والعربية   إلافريقي بالقرن  وخاصة الوسطى باملنطقة ضعتمّيز الو

السنة بتراجع أعداد آلافة وأسرابها مقارنة بنفس الفترة خالل السعودية 

فة
ّ
ع   .الفارطة وذلك بعد عمليات املداواة املكث

ّ
 أســراب تتشــكل أنمن املتوق

 إلــى املطــاف نهايــة فــي ســتهاجر والتــي اليمنيــة الداخليــة املناطــق فــي جديــدة

 فــي صغيــرة مجموعــات تتشــكل وقــد. الشــتوي  للتكاثــر الســاحلية املناطــق

 . النباتــي الغطــاء جفــاف مــع نالســودا

 

 

 
 

 

 الزراعي الحجر وأمراض آفات -3

 برنامج التوقي من تسرب دودة الحشد الخريفية للبالد التونسية 

و الدرع العلفي   مصيدة فيرومونية خاصة بدودة الحشد الخريفية بحقول الذرة 03تم تركيز عدد املبكر عن آلافة في اطار تجسيم نظام املراقبة وإلانذار 

مصيدة بالزراعات الكبرى بواليات بنزرت، جندوبة، باجة،و القيروان  10منذ شهر ماي موزعة على واليات بنزرت، نابل جندوبة و قابس وكذلك  عدد 

 .1312خالل الفترة املمتدة من   فيفري  إلي غاية  ماي 

يتم رفع عينات ملخبر الحجر الزراعي التابع ( ذرة، درع علفي و حبوب)ي على النباتات العائلة باإلضافة إلى املعاينة امليدانية لهذه املستغالت التي تحتو 

 .لإلدارة العامة للصحة النباتية قصد تحليلها و التأكد من خلوها من دودة الحشد الخريفية

 .ا التاريخ كما تجدر إلاشارة أنه لم يتم تسجيل أي إصابة أو رصد لدودة الحشد الخريفية  إلى غاية  هذ\

 الخطة الوطنية ملكافحة مرض اللفحة النارية للتفلحيات 

وقد تم التركيز على مناطق إنتاج التفاح بواليات القصرين وسليانة انطلقت املعاينات امليدانية ورفع العينات إلخضاعها للتحاليل املخبرية منذ شهر ماي 

 .ونابل وسيدي بوزيد رتزمعاينة بكل من بن ملطالب إلاستجابة تكما تم. والكاف

 .خالل هذا املوسم مستغلة  120تم معاينة  دهذا وق
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   الوطنية الحمالت -4

  الحملة الوطنية ملكافحة آلافات الضارة بغراسات الزيتون 

 فيفري  شهر منذ املركزة املراقبة تشبكا مكنت وقد بالزياتين الضارة للحشرات عالية كثافة تسجيل  الفارط، جويلية 20 حدود إلى امتد والذي الحالي املوسم شهد

 :كاألتي فعالة بصفة والتدخل آلافات مختلف مستويات متابعة من

% 37 تناهز انجاز بنسبة اي معلنة أصل ألف 080و مليون  2 جملة من الزهري  جيلها في والعثة العسيلة حشرتي ضد أصل ألف 700 حوالي مداواة -

 ،إلازهار من%  73 نسبة لبلوغ لأفري شهر منتصف عند املداواة إيقاف تم وقد

 تناهز انجاز بنسبة أي معلنة أصل ألف 773و مليون  2 جملة من الثمري  جيلها في العثة حشرة ضد أصل 710و ألف 132 و مليون  2  حوالي مداواة -

80 %، 
 %.13 فاقت انجاز نسبةب أي  أصل 033و ألف 170 و مليون  2 جملة من الزيتون  ذبابة حشرة ضد  أصل 103و ألف 723 حوالي مداواة -

 .بها القيام تم التي التدخالت ملختلف مرتفعة نجاعة امليدانية التقييم عمليات بينت وقد هذا -

 دودة الخروب بغراسات الرمانلالبيولوجية مكافحة لالحملة الوطنية ل 

 واملساهمين البرنامج في املنخرطين الفالحين لفائدة مناسبات ثثال  في التريكوغرام طفيل نثر تم الخروب لدودة البيولوجية للمكافحة الوطنية الحملة إطار في

 .1312 بتاريخ 37 عدد للمنشور  وفقا النثر عمليات تكلفة من% 13 بنسبة

 شهر من الثالث ألاسبوع خالل الثالثة النثر عملية انتهاءو  1312مع انطالق عملّية النثر خالل أواخر شهر ماي  والية 20 املوسم هذا خالل الحملة شملت

 من مكن ما وهو الفالحية املدخالت ومراقبة النباتية للصحة العامة باإلدارة املختصة املصالح طرف من للحشرة امليدانية املتابعة تواصل و . 1312أوت

 .منوبة واليةمن  مناطق وبعض باجة والية من بتستور  الخاصة نفقتهم على الفالحين بعض طرف من رابعة نثر بعملية القيام

 بالواحات" بوفروة" الغبار عنكبوت ملكافحة الوطنية الحملة 

 الحالي املوسم تميز وقد. وقابس وقفصة وقبلي توزر بواليات املعنيين الفالحين على وتوزيعها للذوبان القابل الكبريت مادة من طن 818, يفوق  ما توفير تم

 .املكافحة بعمليات القيام على الفالحين اقبال من بالرغم الاصابات بعض ظهور  في ساهمت التي الحرارة لدرجات كبير بارتفاع

 بالواحات دودة التمر ملكافحة الوطنية الحملة 

 هذا وفي. ألامطار من الحماية إلى إضافة التونس ي الجنوب واحات في ألاهم آلافة تعتبر التي التمر دودة أضرار من التمور  صابة حماية إلى الحملة هذه تهدف

 :  في سبتمبر شهر منتصف حدود والى الحالي املوسم خالل تم الصدد،

 بالبالستيك، عرجون  ألف 13 وتغليف بالناموسية عرجون  مليون  0.7 تغليف: توزر والية -

 . بالبالستيك عرجون  مليون  0 تغليف و بالناموسية عرجون  مليون  0 تغليف قبلي والية -

 ت القوارص ملكافحة الذبابة املتوسطية للفواكه بغراسا الوطنية الحملة 

زة شبكة املراقبة  مكنت :الجوّية املداواة
ّ
 تدخل في هك 7333 مساحة على نابل والية من املركزية بالكتلة املداواة وإعالن الحشرة كثافة متابعة مناملرك

ن مداواة الكتلة املركزية وقد تم إعال . هك 703 مساحة على البيولوجية الجوية باملداوة تاكلسة منطقة على التدخل إلى إضافة شامل أول   جوي 

حاليا عملية املداواة الجوية التي  وتتواصل  .1312سبتمبر   20وتم الانطالق فعليا في املداواة بتاريخ  1312سبتمبر  31ومنطقة تاكلسة بتاريخ 

 .ملداواة الجويةمن الانجاز نظرا لالرتباط الوثيق بين الظروف املناخية وعملية ا%  83بلغت إلى حدود هذا التاريخ حوالي 

ف
ّ
نتظر  من :إلاصطياد املكث

ُ
ف  امل

ّ
ألف هك من غراسات القوارص موزعة على املناطق املنتجة وفقا للمنشور  20أن يشمل برناكج إلاصطياد املكث

 .الصادر في الغرض 1312 سبتمبر 21 بتاريخ 201 عددعدد 

 اصدار دعائم ارشادية  -5

 حسب  العالجية أو الوقائية باملداواة  الالي التدخل   على الفالحين يحث   فالحي إنذار إصدار :خر فصليةالفصلية املتأخرة وآلا  الطماطم زراعة -

 من املرض ظهور  حسب  املناسب املبيد اختيار  على الفالح ملساعدة  الاساسية الفنية التوجيهات  الانذار  ويتضمن  الطماطم لزراعة الصحية الوضعية

 .املقاومة  لظاهرة وتجنب الفطري  للمبيد القصوى  للفعالية ضمان ذلك في  الفعالة ملادةا فاعلية وطريقة عدمه

باألمراض  الفطرية  للتذكير البطاطا  نتاجاإنذار فالحي موجه للمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بمناطق  إصدار  :آلاخر فصلية البطاطا زراعة -

 الفنية التوصياتو  واملردودية الجودة مستوى  علىذور  والتربة  وباالضرار التي يمكن ان تتسبب فيها  والبكتيرية والفيروسية املنقولة عن طريق الب

 .إلاصابة حالة في واستفحالها انتشارها من والحد  الامراض من للتوقي  البذر عملية في الشروع قبل اتباعها الواجب الوقائية

 .Hypocryphallus scabricollis (Coleoptera, Scolytidae)رة للخشب إصدار مذكرة فنية حول الحشرة الناخ: أشجار التين -
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 الفالح يوجه مما   التربة طريق وعن البذور  طريق عن منقول   منها ايا ويحدد  الفطرية ألامراض بهذه  للتذكير فالحي إنذار إصدار :الكبرى  الزراعات -

 .الذاتية  البذور  معالجة أو  الزراعي التداول  وأ الحقل اختيار مستوى  على  سواء الزراعة اثناء الحذر لتوخي

 والتكوين إلارشاد وكالة و مهنيةهياكل ) املتداخلة ألاطراف مع بالتعاون ( الطباعة طور في ) السكري  اللفت زراعة تخص فنية نشرية اصدار في املساهمة        -

 (الفالحي

 بحقول الزراعات الكبرى   Lolium rigidumمذكرة فنية حول التحكم في عشب املنجور  اعداد -

  والغراسات للزراعات الصحية الحالة متابعة -6

    

 الزيتون  على املستجدة ألامراض متابعة   

 Pseudocercospora‘أخر الفترة الصيفية  وبداية الفترة الخريفية  لوحظ بداية الاصابة بمرض الساركوسبوريوز الذي يسببه فطر   في     

cladosporioides ‘  صة  في مناطق  إلانتاج بالشمال وذلك من خالل عينات الزيتون الواردة  على مصلحة الامراض والنيماتودا ، مما استدعى خا

ذا املرض  إصدار إنذار فالحي  يفسر تمش ي املكافحة املتكاملة التي تعتمد على الطرق الزراعية واملداواة الكيميائية املدروسة للتوقي من اضرار ه

 .التي يمكن أن تصل إلى سقوط ألاوراق وتعرية الاغصان  ثم تيبسها  نظرا لألضرار 

 ودراسة  حاالت الذبول املفاجئ وظاهرة التيبسات  متابعة 

لوز وخوخ وتفاح وعوينة ومشمش )من  أشجار مثمرة  ( عينة 13)عديد العينات  املصالح املختصة باإدارة العامة للصحة النباتيةتتوالى  على          

يعتمد  نظام الري املوضعي،  تيبست بصفة جزئية أو كلية  حيث ،تشكو حاالت مرضية (عينات  38) وكروم فتية ( عينات 33)وزيتون ( نورما

وتعود ألاسباب  الى تلف ألاوعية نتيجة للتعفنات على .    خاصة بعد موجات الحر خالل الفترة الصيفية  حيث تزداد احتياجات الغراسات للمياه

 (       spp. Phytophthora )  العنقو  /أو .Cylindrocarpon spp.Rhizoctonia spp. Fusarium spp. Pythium spp.  Verticillium spp)لجذور مستوى ا

 أسباب ظهور هذه ألامراض الفطرية بصفة خاصة  بالغراسات الفتية  إلى  إعطاء كميات من مياه الري تفوق احتياجات الغراسة  وتعود        

 . ل باإلضافة إلى  عدم التمكن من تقنيات الري املوضعي  بالغراسات املكثفة وفي بعض ألاحيان تعود ألاسباب   إلى تركيز خضروات  بين ألاصو 
     

 ودراسة  أمراض الخشب  متابعة 

روم تم رفعها من غراسات  في طور الانتاج  عينات  ك 30وعدد (  تفاح زيتون ولوز )عينات  23وردت  على مصلحة ألامراض  والنيماتودا عدد       

 Monilia) لوحظ بها  اعراض تقرحات وتيبسات جزئية على مستوى  ألاغصان، وقد بينت التحاليل املخبرية وجود فطريات مسببة ألمراض الخشب

laxa Botryosphaeria sp.   Phoma Phaeoacremonium  Fusicoccum) 

 

 مثبتة وشتالت بذور  انتاج -7

 يم ألاصناف النباتية و إسناد شهائد حماية للمستنبطات النباتية الجديدة ترس 

 صنف من الخضروات 11على ترسيم  1312ألاول من سنة صادقت  اللجنة الفنية للبذور والشتالت واملستنبطات النباتية خالل السداس ي 

ـــدد مطالب 30نباتي عبر إسناد شهائد إلاستنباط النباتي ونشر عـــــصنف  20بالسجل الرسمي لألصناف و ألانواع النباتية، كما تمت حماية عــدد 

 .حماية

 إكثار وإنتاج بذور الحبوب املثبتة 

و تم رفع , ، بمختلف مراكز الخزن والتكييف التابعة للشركات املنتجة 1312أوت  31انطلقت عملية مراقبة حصص بذور الحبوب املمتازة  يوم 

وقد أفرزت نتائج .  قنطار مقارنة بنفس الفترة من  املوسم املنقض ي 21333قنطار ، أي بزيادة حوالي  270083لية عينة من كمية جم 733حوالي 

) ق من البذور العادية  28370و ( SC1) ق من البذور املثبتة  223333التحاليل املخبرية الخاصة بالنقاوة والقدرة إلانباتية إلى املصادقة على 

Standards )ق لعدم مطابقتها للموصفات الفنية الجاري بها العمل 2233بل تم رفض وفي املقا. 

تم تسجيل تحسن على مستوى جودة البذور في ما يتعلق بالنقاوة والقدرة إلانباتية، وفي ما يلي حوصلة للنتائج  1313 - 1327مقارنة بموسم 

 : املسجلة خالل املوسم الحالي واملوسم املنقض ي

 املجموع في طور التحاليل الكمية املرفوضة االكمية املصادق عليه 

  ب م ب أ ب م ب أ ب ع ب م ب أ 

 270083 01301 3370 2233 3 18693 109945 2120 0201أكتوبر  21إلى غاية 

 280807 08700 1817 8803 3 77727 13733 1170 0202أكتوبر  21إلى غاية 
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 سية واملثبتةمراقبة جودة بذور البطاطا القبل ألاساسية وألاسا  

 مراقبة جودة بذور البطاطا املحلية املثبتة املعدة للموسم آلاخر فصلي 

و  1312سبتمبر  12وأنتهت بتاريخ  1312جويلية  03إنطلقت عملية مراقبة جودة بذور البطاطا املثبتة املعدة للترويج للموسم آلاخر فصلي بتاريخ 

 : كات وهم على التواليشر  30طن منتجة من قبل  2771قد شملت املراقبة 

 .طن بذور مثبتة 2187 :املجمع املنهي املشترك للخضر  -

 .Eطن بذور أساسية درجة  33و  (A)من درجة طن بذور مثبتة  201 :شركة مبروكة للبذور  -

 (.A)مثبتة من درجة طن بذور  73 :شركة قوارص الخليج  -

 

 (املرتفعات)موسم الفصل الخامس  مراقبة حقول إكثار بذور البطاطا املعدة للترويج في

يتم  تقدم املجمع املنهي املشترك للخضر بمطلب قصد املوافقة على مراقبة حقول إكثار بذور البطاطا املعدة للترويج في املوسم الخامس على أن 

 1312تحديد موعد الزيارات امليدانية خالل  شهري أكتوبر ونوفمبر

 ملعدة للموسم البدري و الفصليمراقبة جودة بذور البطاطا املحلية ا

 .مواصلة مراقبة جودة بذور البطاطا املحلية املنتجة في املوسم الفصلي بداية من منتصف شهر نوفمبر 

 SEوألاساسية درجة  Sمراقبة بذور البطاطا القبل أساسية درجة 

عينة  27ع املنهي املشترك للخضر و شركة مبروكة للبذور أخذ في نطاق مراقبة بذور البطاطا املنتجة طريق زراعة ألانسجة املنتجة من طرف املجم 

 .ملخبر التحاليل الفيروسية بمرناق قصد التأكد من خلوها من ألامراض الفيروسية SEعينات درجة  30و Sدرجة 

 مراقبة بذور البطاطا املوردة

 ألف طن 23وقد حددت الكميات املزعم توريدها ب  1311نفي جا 20وتنتهي في  1312نوفمبر  20تنطلق مراقبة جودة بذور البطاطا املوردة في  

 

 مراقبة منابت إنتاج شتالت ألاشجار املثمرة 

 إنتاج شتالت القوارص املثبتة

تم خالل هذا الثالثي مراقبة منابت إنتاج شتالت القوارص املثبتة حيث تبين تخلي بعض املنابت عن إنتاج الشتالت املثبتة خالل  

إلضطرارهم لعدم إحترام شروط إنتاج الشتالت املثبتة وذلك بفتح منافذ التهوئة كليا ودون إستخدام الشباك  هذا املوسم نظرا

 .الواقية نظرا ملوجة الحر التي مرت بها مختلف مناطق الجمهورية

أصول  عينة من  010كما تمت مراقبة مركز ماقبل إلاكثار بمحطة الدعم بمنوبة التابع للمركز الفني للقوارص حيث تم رفع عدد  

إضافة . إلانطالق وألاصول القبل قاعدية إلخضاعها للتحاليل الفيروسية وذلك في إطار املتابعة الدورية للحالة الصحية لألصول 

 .إلى مراقبة الشتالت القاعدية املنتجة من قبل املركز الفني بالقوارص ورفع العينات للتقص ي عن الفيرويدات

الشتالت املثبتة بضيعة بدار التابعة للمجمع إلاجباري لفالحي الكروم ومنتجي الغالل حيث تم رفع عدد  مراقبة حقل طعوم إلنتاج

 .عينة للقيام بالتحاليل املخبرية الالزمة 288

 إنتاج شتالت الزيتون املثبتة

الت الزيتون القاعدية التي تم في إطار متابعة البرنامج الوطني إلنتاج شتالت الزيتون املثبتة تم خالل هذا الثالثي مراقبة شت

إنتاجها بمركز إكثار الزيتون ببجاوة التابع للديوان الوطني للزيت وقد تبين عدم نجاح عملية التجذير للعقل الخضرية حيث لم 

ية من شتلة قاعدية كحصيلة أولية قابلة لإلنخفاض ومن املنتظر القيام بعملية إكثار أخرى بدا 773يتجاوز عدد الشتالت املجذرة 

 . شهر نوفمبر

 

 القادمة أشهر الثالث العمل برنامج

سيتم بالتعاون مع املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بكامل تراب الجمهورية و والدوائر الفرعية للحماية واملراقبة بالشمال 

املتوقع أن تتجاوز الكميات املنتجة املثمرة والزياتين والقوارص ومن  ألاشجار شتالتإنتاج  والوسط والجنوب مراقبة جميع منابت

مليون شتلة زيتون وذلك حسب محاضر التركيز علما وأن كميات شتالت الزيتون التي لم يتم ترويجها  23مليون شتلة منها   20

 .مليون شتلة 0.1خالل املوسم الفارط تجاوزت 

م بالتعاون مع مخبر تحاليل ألامراض الفيروسية وفي إطار متابعة الخطة الوطنية ملجابهة مرض التدهور السريع للقوارص سيت

 .بمرناق رفع وتحليل عينات شتالت القوارص املنتجة بجميع املنابت

املسببة ملرض التدهور  xylella fastidiosaكما سيتم رفع العينات من جميع شتالت ألاشجار املثمرة والزيتون للتقص ي عن بكتيريا 

مخبر الحجر الزراعي إضافة إلى متابعة الخطة الوطنية ملجابهة مرض اللفحة النارية وذلك وذلك بالتعاون مع  السريع للزياتين

 .في جميع شتالت التفاحيات erwinia amylovora بالتقص ي عن بكتيريا 
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 الفالحي إلاستعمال ذات املبيدات -8

  ستعمال الفالحيل دراسة سحب بعض املواد الفعالة للمبيدات ذات 

التــــــي تــــــم  ــــــحاها مــــــن قبــــــل دول إلاتحــــــاد ألاوروبــــــي التخــــــاذ إجـــــــراءات  فنيــــــة للمــــــواد الفعالــــــة للمبيــــــدات ذات اســــــتعمال فالحــــــيمواصــــــلة الدراســــــة ال

الســـــــــحب مــــــــــن عدمــــــــــه ،مــــــــــع أخـــــــــذ بعــــــــــين إلاعتبــــــــــار العوامــــــــــل إلاقتصـــــــــادية وإلاجتماعيــــــــــة والبي يــــــــــة والصــــــــــحية، والحـــــــــرص علــــــــــى تــــــــــأمين إســــــــــتمرارية 

إلبــــــداء الــــــرأي قبــــــل املصــــــادقة النهائيــــــة علــــــى  الوطنيــــــةعلــــــى أنظــــــار اللجنــــــة الفنيــــــة وليــــــة للدراســــــة  هــــــذا وســــــيتم عــــــرض النتــــــائج ألا . منظومــــــة إلانتــــــاج

واملتعلـــــــق بتحـــــــوير التشـــــــريع  2771أوت  0املـــــــ رخ فـــــــي  11مـــــــن القـــــــانون عـــــــدد  23 ـــــــحاها  مـــــــن طـــــــرف الســـــــيد الـــــــوزير ، طبقـــــــا ملقتضـــــــيات  الفصـــــــل 

 وتجدر إلاشارة إلى أن الدراسة شملت مبيدات فطرية وعشبية وحشرية ومبيدات مختلفة .الخاص بحماية النباتات

 تجديد املصادقة على املبيدات ذات إلاستعمال الفالحي 

نـــــــــوفمبر  20املـــــــــ رخ فـــــــــي  1323لســـــــــنة  2973فـــــــــي إطـــــــــار تجديـــــــــد املصـــــــــادقة إلاداريـــــــــة علـــــــــى املبيـــــــــدات ذات إلاســـــــــتعمال الفالحـــــــــي،وعمال بـــــــــاألمر عـــــــــدد 

ســـــــنوات لعرضـــــــها ( 23)قائمـــــــة املبيـــــــدات ذات الاســـــــتعمال الفالحـــــــي التـــــــي بلغـــــــت فتـــــــرة صـــــــلوحيتها العشـــــــر ضـــــــبط دراســـــــة املطالـــــــب و  ،  تمـــــــت 1323

 للمصادقة  الوطنية على أنظار اللجنة الفنية

 التجارب امليدانية 

تم توزيع عينات من املبيدات املعنية على ،  إلادارية على املبيدات ذات إلاستعمال الفالحيفي إطار العمل بمنهجية العمل الخاصة باملصادقة 

وجية في املصالح املختصة وعلى م سسات البحث العلمي واملراكز الفنية واملجامع املهنية، للقيام بالتجارب امليدانية للتثبت من نجاعتها البيول

 .مرحلة أولى، ثم عرض تقارير التجارب على أنظار  اللجنة الفنية الوطنية للمصادقة عليها

 ملراقبة عند التوريد والتحاليل املخبريةا 

 : تتواصل عملية املراقبة عند توريد املبيدات ذات إلاستعمال الفالحي، وتتمثل أساسا في

اسم الشركة ورقم الحصة وتاريخ : مراجعة البيانات املثبتة على العبوات) معاينة الحصص املوردة والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية  -

 ...(والصلوحية ورقم املصادقة واملادة الفعالة وتركيزها ونوع التركيبة وعالمات الخطر الصنع

 رفع عينات قصد تحليلها باملخبر املركزي للتثبت من مطابقتها للخاصيات الفيزيوكيماوية -

 إصدار بطاقات التحاليل املخبرية وإتخاذ قرار قبول الشحنة أو رفضها وترحيلها إلى البلد املنشأ -

 

 أخبار املخابر -9 
 مخبر تحاليل البذور و الشتالت 

عينات بذور لحصص بذور ُمراقبة عند  103، وردت على املخبر (2021الثالثي الثالث لسنة )في إطار النشاط العادي ملخبر تحاليل البذور والشتالت 

لق موسم مراقبة وتثبيت حصص بذور الحبوب وذلك منذ وفي ذات إلاطار، انط. لتحليل جودتها( فالحون ومنتجون )من قبل الخواص  202التوريد و

عينة من  812، من قبل مصالح إدارة املصادقة ومراقبة جودة املدخالت الفالحية، حيث ورد على املخبر إلى حد نهاية شهر سبتمبر1312أوت  31

البذور عند الاتجار من قبل مصالح إدارة املصادقة  كما تواصلت حملة مراقبة. بذور الحبوب، بغاية التثبت من النقاوة النوعية وجودة الانبات

عينة من املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بنابل  220ومراقبة جودة املدخالت الفالحية، حيث ورد على املخبر إلى حد نهاية شهر سبتمبر 

 . وصفاقس واملنستير وبنزرت بغاية التثبت من جودة انبات هذه البذور 

، (1323تراجع إلى النصف باملقارنة مع سنة )دي الحاد في فريق العمل، الذي يعاني منه املخبر املركزي لتحاليل البذور والشتالت ورغم النقص العد

مجموع العينات )إال أّن أعضاء الفريق، في ظل انعدام حل الانتداب بالوزارة لتعزيز الرصيد البشري، عملوا ما بوسعهم ملجابهة تحدي ضغط العمل 

 .   في هذه الفترة الحساسة لقطاع الفالحة بتونس، حيث سعوا إلى الحّد من تأثير هذا النقص على آجال إلادالء بالنتائج( عينة 2010أشهر  30في 

 مخبر تحليل املبيدات

 تحليل تركيبة املبيدات 

ية للتحليل في نطاق املراقبة عند التوريد و بطلب عينة من املبيدات الزراع 200استقبل مخبر تحليل املبيدات  1312من سنة الثالث خالل الثالثي 

 :و تتوزع العينات كاآلتي

 عدد العينات النوع

 اخرى  مبيدات عشبية مبيدات فطرية مبيدات حشرية

 1 13 39 48 مراقبة عند التوريد

 2 0 3 11 تحليل بطلب

 1 15 40 59 الجملة
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               تحليل رواسب املبيدات 

 و نظرا لألعطاب املتتالية لألجهزة املخبرية لم يتم تحليل أي عينة من رواسب املبيدات باملخبر 1312من سنة  الثالثخالل الثالثي 

 يل ل ح  ألاسمدة ت

 تم تحليل عينة واحدة من ألاسمدة الكيميائية

 تأطير الطلبة  

 .طلبة في نطاق تربص  صيفي 23،  1312من سنة  لثاستقبل املخبر خالل الثالثي الثا

 علمية  ورقةاصدار ساهمة في امل 

في اطار انفتاح املخبر عل البحث العلمي  شاركت 

السيدة صبرين نصير مهندس رئيس ورئيس مصلجة 

  التحاليل الكيميائة بمخبر تحليل املبيدات ببحث حول 

طرق تحويل وتقييم درجات السمية الثنين من املبيدات 

من عائلة التريازول  تم التخلص منها عن طريق 

في محلول مائي و ذلك في إطار إتفاقية " قاما"اشعاعات 

عمل بحثي  بالتعاون مع مركز البحوث ببرج السدرية    

تحت عنوان   science directتم نشره في املجلة العلمية 

  Voies de transformation et évaluations de la 

toxicité de deux pesticides triazoles éliminés par 

irradiation gamma en solution aqueuse 

 

 
 

 مخبر الحجر الزراعي

 223تحليل كشفت عن  0202عينة تطلبت  0213مطلب تحليل  تضمنت  123إستقبلت مصلحة الحجر الزراعي خالل الثالثي الثالث من السنة الجارية 

عينة عند التصدير ووزعت  01عينة مصابة  و 81تحليل أسفرت عن   7300تطلبت  1310حيث بلغ عدد العينات عند التوريد .  عينة مصابة بأفة حجرية

 : عينة مصابة كما يبينه الرسم التالي  81تحليل و أسفرت عن   781عينة تطلبت  713املراقبة الداخلية حسب ألافات و الخطة الوطنية و بلغت 
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شتلة و قبول  21377103ز، حيث بتوريد شتالت الفراولة التي بلغت الى حد ألان بالنسبة للتحاليل املخبرية ، تمثل هذه الثالثية  ثالثية التوريد بإمتيا

 .تحليل وزعت حسب إلاختصاص كما هو مين الرسم التالي  0107عينة تطلبت   2722كما إستقبل مخبر الحجر الزراعي . منها بعد املراقبة 21307103

 

 
 

من مرض التدهور السريع للزياتين ومراقبة الصادرات من القوارص برمج في الخطة الوطنية للتوقي وتجري الاستعدادات حثيثة النطالق الجرد امليداني امل

 .وموسم توريد بذور البطاطا

جامعة ) Rodrigo PP.Almeidaبرعاية ألاستاذ املحاضر  X. fastidiosaكما شارك إلاطار العامل بمخبرالحجرالزراعي في الحلقات الدراسية واملحاضرات حول  

 .التي انطلقت خالل ألاسبوع الفارط( اليفورنياك

 

  فيروساتمخبر تحاليل ال

 حمضياتتثبيت شتالت ال 

أين تكون ( spiroplasmes)والسبيروبالزمات ( viroïdes) من السنة هي الفترة املثلى للتقص ي عن املسببات املرضية من نوع الفيرويدات  صيفيةتعتبر الفترة ال

وفي هذا إلاطار، توصل مخبر التحاليــل الفيروسيــة خالل الفترة املمتدة بين أواخر شهر . كيز عالية مما يسهل استكشافها مخبريامتواجدة بالنبتة بنسب تر 
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تالت عينة من الش 127ما قبل القاعدية ومن الشتالت عينة  107و  (neôtêtes de cl)عينة من نبتات الانطالق  12عينة منها  007، بـ 1312جوبلية وشهر اوت 

باإلعتماد على تقنية تفاعل البوليميراز ( Exocortis)وفيروويد تشقق القلف ( Cachexie)نقر الخشب تالقاعدية وذلك قصد التقص ي عن تواجد فيروويد 

باإلعتماد على  (Spiroplasma citri)التقص ي عن مرض التحرن أو العنيد قصد  كذلكو ( Real time RT-PCR)التسلسلي للنسخ العكسية في الزمن الحقيقي 

 (.ELISA)تقنية املقايسة الامتصاصية املناعية لألنزيم املرتبط أو إلايليزا 

 تثبيت بذور البطاطا : 

طاطا البحصة من بذور  27بـ  1312أوت  10حية، توصل مخبر التحاليل الفيروسية إلى حدود و البرنامج الوطني إلنتاج بذور بطاطا محلية مثبتة الصل في إطار 

كل إخضاع وقد تم . عينة 103وهو ما يمثل ( SE)بطاطا صنف قاعدية الحصص من بذور  0عينة كما توصل بـ  703وهو ما يمثل ( S)قبل القاعدية  صنف ما

تواجد لتقص ي عن مدى قصد ا ذلكو للتحاليل املخبرية  تهيئتهالللحضانة املخبرية تحت درجات حرارة مالئمة إلنبات البراعم ( عينة 2133)هذه العينات 

 . الفيروسات املدرجة بقائمة ألامراض الفيروسية املحجر وجودها عند تثبيت البذور والشتالت

 

 دارات الفرعية لحماية النباتاتأخبار إلا -12
 ألادارة الفرعية بالشمال 

 : لتالية، في ألاعمال ا1312تمحورت أنشطة إلادارة الفرعية للحماية و املراقبة بالشمال بالثالثي الثالث من سنة 

 .املشاركة في إنجاز املراقة الحقلية للبذور املعدة لإلكثار في الزراعات الكبرى بالتنسيق مع إلادارة املركزية و الشركات املكثرة  -

 .مراقبة عمليات تصدير الخضر و الغالل و خاصة منها الطماطم املجففة  -

 .قوية بالتنسيق مع املندوبيات مرجع النظر و التدخل لفض املشاكل الصحية املستعصيةمتابعة الحالة الصحية للزراعات الصيفية في املناطق الس -

 .متابعة إنطالق موسم حماية الزراعات املتأخرة  -

 .متابعة آفات الزياتين و القوارص -

 .رصد بكتيريا الزياتين و أخذ عينات للتحاليل -

 .رصد الحشرة القرمزية على التين الشوكي بمناطق الشمال -

 .مراقبة أشجار النخيل بالبلديات لرصد سوسة النخيل الحمراء -

تقييم موسم مكافحة ألاعشاب الضارة و نجاعة املبيدات املستعملة للغرض تقييم تطور مساحات املنجور املستتعص ي حصر ألاعشاب التي بدأت   -

 . )  Chrysanthémum – coquelicot (في تركيز مناعة ضد املبيدات  

 . )بسباس جالي(ناطق ألاعشاب الصيفية حصر م -

 .تقييم موسم مكافحة العصافير الناهبة للحبوب و مزارع عباد الشمس و ألاضرار الجسيمة التي ألحقت بهذه الزراعات  -

 .متابعة الجرذان الحقلية على الزراعات الصيفية و رفع تشكيات املزارعين لعدم وجود مبيد ناجع  -

 .و آفة الحامول و املناطق املتضررة متابعة أفى الهالوك  -

 .إجراء بعض تحاليل ألامراض الفطرية باملخبر على عينات القوارص و الزياتين و خاصة منها أمراض الذبول   -

 .أخذ عينات من بذور اللفت السكري قصد تحليلها باملحبر املركزي   -

 رة الصيفيةتأطير طالبة من املعهد الوطني للعلوم الفالحية في تربص للفت -

  برنامج التدخالت على املدى القريب 

 .متابعة مراصد آفات الزياتين - 

 .Black spotمراقبة حقول القوارص و أخذ عينات للتحاليل املخبرية فيما تخص مرض التبقع ألاسود على الثمار   -

 .رصد بكتيريا الزياتين و أخذ عينات للتحاليل  -

 .متابعة موسم الزراعات الصيفية املتأخرةو  لزياتينرصد مراقد العصافير الناهبة ل  -

 .رصد تحركات الجرذان الحقلية في حقول الزراعات املتأخرة  -

 .رصد الحشرة القرمزية على التين الشوكيو Spodoptera   تركيز مصائد لرصد حشرة    -

 .مراقبة منابت شتالت الزياتين و ألاشجار املثمرة و القوارص بالشمال  -

 .راء التحاليل النيماتودية على عينات متأتية من منابت مناطق الشمالإج  -

 صباغة تقارير التجارب املنجزة على املبيدات الجديدة  -

دارة الفرعية بالوس  ألا         

 : ، في ألاعمال التالية1312تمحورت أنشطة إلادارة الفرعية للحماية و املراقبة بالوسط بالثالثي الثالث من سنة 

 ملراقبة الصحية للزياتينا 

صول بموجة الجفاف و تبعا ملا شهدته الفترة  ألاخيرة من إرتفاع في درجات الحرارة فإن الحالة الّصحية لغراسات الزيتون تعّد مستقرة بإستثناء تأثر بعض ألا  
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كما .ق بالعديد من املناطق من واليتي القيروان و القصرينالنقص الفادح في نسبة الرطوبة الذي نتج عنه تدهور الغطاء الخضري و إنكماش الثمار و ألاورا

.يات الساحلية ساهمت هذه العوامل املناخية في  تقلص نشاط ذبابة الزيتون ، حيث أن نسبة القبض للذبابة تعتبر ضعيفة جّدا بجل محطات املراقبة بالوال   

 املراقبة الصحية لغراسات الرمان 

، تواصلت املتابعة امليدانية و املخبرية للحالة الّصحية لغراسات 1312/1311للموسم الفالحي  غراسات الرمانبة دودة الخروب ملكافحالبرنامج الوطني  في إطار 

:النتائج التاليةأفرزت نتائج التشخيص املخبرية لعينات من ثمار الرمان  .الوسطالرمان بأهم مناطق إنتاج الرمان بواليات    

 نات الرمان نتائج التشخيص املخبري لعي

 الفترة الوالية
تاريخ التشخيص 

 املخبري 
 )%(نسبة إلاصابة 

 معدل إلاصابة

)%( 

نسبة التطفل بحشرة 

 )%(التريكوغرام 

 املنستير

23/33/1312 بعد النثرة ألاولى 13إلى  3من    13.13 05 

30/38/1312 بعد النثرة الثانية 73إلى  3من    14.40 10.52 

11/37/1312 بعد النثرة الثالثة  3 2 2 

 سوسة

28/33/1312 بعد النثرة ألاولى 13إلى  13من    40.52 47.5 

17/31/1312 بعد النثرة الثانية 03إلى  3من    17.52 47.83 

10/37/1312 بعد النثرة الثالثة 03إلى  3من    11.81 18.82 

 القيروان

27/33/1312 بعد النثرة ألاولى 73إلى  3من    00 2 

لثانيةبعد النثرة ا  21/38/1312 13إلى  23من    12 2 

11/37/1312 بعد النثرة الثالثة 13إلى  3من    6.66 2 
 

بإحدى املستغالت املنطوية وفق النمط البيولوجي بمعتمدية سيدي الهاني   ٪2من تراوحت نسب إصابة بالفراشة في طور النضوج التام للثمار  -

  .بمستغلة فالحية بمعتمدية أكودة٪ 72و  بسوسة

 . وفي الحد من عدد كائنات الفراشة لألجيال املتعاقبة" دودة الرمان"نجاعة و مردودية طفيل التريكوغرام  في إجهاض بيض  -

نزول ألامطار بعد عملية النثرة الثانية . بوالية القيروان " دودة الخروب"كانت للعوامل املناخية دورا سلبيا في عملية املكافحة البيولوجية ضد ّ -

، مع رياح الشهيلي بالجهة ؛ 1312أوت  37كما تزامنت عملية النثرة الثالثة  التي تمت بتاريخ .التريكوغرام ،تسبب في خسارة منتج الطفيل  لطفيل

و حيث إرتفاع درجات الحرارة و تقلص نسبة  الرطوبة ساهما في إجهاض عددا كبيرا من بيض التريكوغرام و في موت العديد من الحشرات الضارة 

 .لنافعة أيضاا

 بيض متطفل لدودة الخروب بغراسة الرمان 

-28/26/0201سوسة بتاريخ , محطة أكودة -  

 يرقة لدودة الخروب  لغراسة الرمان

  -23/28/0201محطة بني حسان، املنستير بتاريخ  -

  مراقبة الصحية الحدودية النباتية بالوس 

لتصدير منتجات  مطلبا 166متابعة عمليات تصدير منتجات فالحية من مصدر نباتي، حيث تّم قبول  أشرف فريق املراقبة الصحية الحدودية بالوسط على

وإصدار شهادات ّصحية في  .... (زيت زيتون معلب  –معجنات)و أخرى املصنعة ...( –نباتات زينة  -نباتات عطرية مجففة –طماطم مجففة )نباتية خام 

  . الغرض

ة ) قصد توريد املنتجات النباتية  ملفا 150الصحية الحدودية بالوسط   مكتب املراقبةوردت على  كما
ّ
شتالت  -درع –موز  –ذرة  -بقوليات –فواكه جاف

 . بطاقة عبور للمنتجات السليمة 150إصدار و قد تّم (.   فراولة

، تّم رفض شحنة الفزدق املقشور املوردة  (B1+B2+ G1+G2)مجموع ألافالتوكسين و نظرا لعدم توفر شروط  السالمة الّصحية و املتمثلة خاصة في إلرتفاع 

جويلية  09كما تّم رفض شحنة الكاكاوية املوردة من مصر من قبل شركة السفير للتجارة بتاريخ . "تاج الغالية" من قبل شركة  0201جويلية  28بتاريخ 

0201. 

 بمصر"  روتس لإلستيراد و التصدير" مشتلة فراولة مجمدة من شركة    1211.222يدلتور  بملف  1312سبتمبر  31يوم "  Left Distribution" تقدمت شركة 

و تبعا لنتائج التحاليل تّم تحرير بطاقة حجز في الكمية . (Aphelenchoides  fragariae)منها بآفات النيماتود   شتالت 4522 إصابة أثبتت التحاليل املخبرية . 
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الف الشتالت املصابة بمصب مرخص فيه من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بحضور ممثلين عن الشركة املوردة سيتّم في قادم ألايام إت و . املصابة

 .و مكتب املراقبة الصحية الحدودية و مكتب  املراقبة الديوانية بسوسة

  0201عمليات املراقبة الصحية الحدودية املنتجات النباتية بالثالثي الثالث من سنة 

 تصدير املنتجات النباتية وريد املنتجات النباتيةت 

 املجموع 0201سبتمبر  0201أوت  0201جويلية  املجموع 0201سبتمبر  0201أوت  0201جويلية 

 01 157 70 07 18 عدد امللفات 
 

03 07 166 

 21 - 17 13 22 عدد الشركات 
 

20 23 - 

لكن حدث ما لم . -في إطار النظام التوقيفي -قبل ثالثة شركات خاصة توريد  القمح اللين ملفات  ل (23)ة ثالثكما ورد على مكتب املراقبة الصحية بالوسط  

لة بالقمح ألاكراني إلى تونس بالسواحل اليونانية يوم السبت   حمَّ
ُ
بجزر  1312أوت  18يكن في الحسبان ، حيث أعلنت السلط اليونانية عن غرق الباخرة امل

 .لذا تّم تقدمت الشركات املوردة بسحب ملفات التوريد". إيجه"ر صخرية جنوب غربي بح

 - متابعة آفات و أمراض الحجر الزراعي بواليات الوس 

املحلي و بالتنسيق مع دائرة إلانتاج النباتي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية باملهدية و إلاتحاد في إطار برنامج متابعة آلافات و ألامراض الحجرية الجديدة 

ملمتلكات و للفالحة و الصيد البحري بمعتمدية السواس ي، تمت معاينة الحالة الّصحية لغراسات التين الشوكي املستعملة كسياج لرسم حدود ألاراض ي و ا

غراسات التين مع على  بحشرة قشرية جلنا حدوث إصابات قوية  حيث؛ "سيدي زيد"من عمادة " الشعرة"منطقة على إمتداد محيط الضيعات الفالحية ب

و تّم على إثرها رفع عينات إلى مخبر الحجر  .جفاف لوحات الصبار ببعض املستغالت الفالحية بمنطقة الشعراء من عمادة سيدي زيد بمعتمدية السواس ي

ر هذه آلافة باملناطق املجاورة سارعت كل و نظرا لخطورة الوضع، و تحسبا من إنتشا. الزراعي باإلدارة العامة للّصحة النباتية و مراقبة املّدخالت الفالحية

 .ألاطراف املعنية بوضع إستراتيجية عمل مستعجلة ملكافحة هذه آلافة الضارة بغراسات التين الشوكي

ضبط خارطة  و  و تولى على إثرها فريق العمل القيام بعدة زيارات ميدانية للمنطقة املوبوءة لرصد و تتبع حقول التين الشوكي املصابة بالحشرة القشرية

 ". التدخل باملداواة الكيميائية"و  املناطق " املناطق املزمع التدخل فيها بالقلع"املناطق التدخل  السريع ألاولي؛  و تحديد 

 ألادارة الفرعية بالجنوب 

 : تالية، في ألاعمال ال1312بالثالثي الثالث من سنة  جنوبلفرعية للحماية و املراقبة بالتمحورت أنشطة إلادارة ا

 املخبــــــر تحاليل مخبرّية استقبال العّينات

الفحص باستعمال املجهر و تشخيص ألامراض الفطرّية و البكتيرّية 

 و الفيروسّية

 استعمال طرق العزل الفطري باعتماد 

*Isolement sur milieu de culture 

*Culture sur chambre humide      

 مخبر أمراض النباتات

باستعمال املجهر و تشخيص آلافات الحشرّيةالفحص   مخبر علم الحشرات  

 مخبر ألامراض النيماتودّية اعتماد طرق عزل و تشخيص آلافة مخبرّيا 

ــد    املراقبة الصحّية النباتّية عند التوريــ

 و التصدير بميناء صفاقس 

 املينـــــــــــاء

 

  ألانشطة املبرمجة خالل الثالثية القادمة -11
مع  بالتنسيق الفالحية باملستغالت الصفراء الشويكة نبتة وضع متابعة مواصلة -للفواكه املتوسطّية الذبابة ملكافحة الوطنية الحملة تنفيذ متابعة مواصلة

 املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية املعنية ،

 ، الحبوب بمزارعالفطرية وألامراض إلاستعداد  مع انطالق املوسم لحملة مكافحة ألاعشاب الضارة -

حدثها وذلك ع -
ُ
ن طريق الشروع في متابعة تحّركات عصفور الزيتون بمراقده التقليدية استعدادا لحماية صابة الزيتون من ألاضرار التي ُيمكن أن ت

 .عملّية القبض

 ، كبرى ال الزراعات بحقول  الضارة ألاعشاب ملكافحة الضرورية  إلاستعدادات حول  فنية مذكرةاعداد -

 الغرض، في عليها املصادق للمبيدات املحينة بالقائمة مرفوقة والبقوليات الحبوب بمزارع الضارة ألاعشاب مكافحة حول  فالحيين انذاريناصدار -

 ، البقوليات بمزارع"  بودبوس"  الهالوك افة من التوقي حول  فالحي انذار اصدار-

قة إعداد في الشروع -
ّ
 الفالحي، والتكوين إلارشاد وكالة مع بالتعاون  وذلك البقوليات بمزارع الهالوك فةآ خطورة حول  لتحسيس معل

 الدودة مثل الحشرات بعضمتابعة  خصوصا البذر بعد ما لفترة دقيقة متابعة  الصناعية، والزراعات كالحبوب الكبرى  الزراعات موسم انطالق مع -

  . الزراعات انطالق ىعل سلبيا ت ثر أن يمكن التي Altises وحشرات البيضاء

 


