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توطئة

 نحن ممتنون لكل شكل من أشكال ردود الفعل البّناءة التي من شأنها المساعدة على تحسين هذا الدليل في المستقبل.
الّرجاء التّوجه بالمالحظات إلى كّل من منسّقي المشروع

 تعتبر هذه المطوية نتاج مشروع » تطوير زراعة البطاطا بالمرتفعات التونسية    الذي يتم انجازه في إطار التعاون بين كل من
 المركز الفني للبطاطا والڨنارية )               ( ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية )            ( و وكالة التعاون الدولي األلماني

 )         في إطار مشروعها  اإلبتكار و التجديد من أجل الفالحة و الصناعات الغذائية :             و المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية
بالكاف وسليانة و جندوبة و القصرين

IAAA

«

CTPTAAPIA

GIZ

.

 يهدف هذا المشروع أساسا إلى تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي لصغار الفالحين بالمرتفعات التونسية وذلك عن طريق انتاج البطاطا
 خالل الفترة الصيفية )من شهر جوان إلى شهر أكتوبر( مّما يمّكن من تزويد السوق المحلية ببطاطا طازجة في بداية الخريف )فترة تتميز

 بنقص في تزويد السوق المحلية والّلجوء إلى التوريد(  ويستند هذا المشروع إلى الخبرات المكتسبة في إطار البحوث التطبيقية التي قام بها
 بالمرتفعات التونسية كل من المركز الفني للبطاطا والڤنارية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

.

.

 شكر خاص لكل من شارك وساهم في صياغة وضبط هذا الدليل                               و المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية )مندوبين و
رؤساء األقسام و الدوائر و خاليا اإلرشاد الفالحي( والمنتجين الذين ساهموا بتجاربهم و مالحظاتهم القّيمة خالل الزيارات الميدانية

GIZ     APIA     CTPTA :و                        و                        
.

 .
:

د  محمد فاروق الصيد
 essidinat@gmail.com 

)CTPTA(

. )د النوري الخماسي(

السيدة ريمة قماطي
  rima.gmati@giz.de

)GIZ - IAAA(

 تم ضبط هذا الدليل في نسخته األولى بما يناسب واقع واحتياجات منتجي البطاطا بالمرتفعات وسيقع تطويره باعتماد نتائج البحوث
.الميدانية المتواصلة
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‘‘
(  
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التقنيات الزراعية
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إعداد فراش الغراسة

مراحل اعداد فراش الغراسة

01
 تكتسي هذه العملية أهمية كبرى بالنسبة لزراعة البطاطا و تعتبر من العناصر األساسية لإلنتاج. حيث تفّضل نبتة البطاطا التربة

العميقة والخصبة والجّيدة الصرف وذات التركيبة المتوسطة
 تتطلب زراعة البطاطا ضرورة احترام التداول الزراعي المتمثل في تواتر زراعة البطاطا أو احدى الزراعات المنتمية لفصيلة

 الباذنجانيات )فلفل، طماطم، باذنجان…( لمدة ال تقل عن 3 سنوات وكذلك استغالل أراضي نظيفة من األعشاب الطفيلية وخاصة
منها النّجم والّسعد وسليمة من الديدان السلكية والبيضاء والنيماتود

 تنطلق أشغال الحراثة العميقة
  شهرا و نصفا قبل موعد الغراسة

 على عمق 25-35 صم  وتمكن
 من شّق وقلب التربة وكذلك

 ردم المواد العضوية واألعشاب
الطفيلية

 قبل أسبوع من موعد الغراسة
 يشرع في تمهيد التربة

 وتنظيفها باستعمال آالت ذات
 سكك ثابتة على أسنان بالتناوب

 مع آالت هش التربة

 تلي مباشرة الحراثة العميقة و بعد أن يجف الّطوب وتمكن من 
 تنعيم التربة على عمق 15-20 صم وذلك باالستعمال بالتــناوب آلالت

    ذات األقـراص             وآالت ذات أسنان
  

أو

تمهيد التربةالحراثة العميقة المعاودة

)Off-set(  (Canadien      vibroculteur(

(Herses fixes)

.

.
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إعداد البذور )التنبيت(

فوائد التنبيت

 كيفية القيام بعملية التنبيت

  هام : هذه البذور غير صالحة لإلستهالك من طرف االنسان أو الحيوان

02
تعتبر عملية إعداد البذور للغراسة )التنبيت( من العناصر األساسية التي تساهم في الرفع من المردود كالتسميد والّري والحماية

 من اآلفات. لذا من الضروري القيام بها في حالة الغراسة اليدوية أو النصف آلية                                 ويستحسن اقتناء
البذور قبل 4 أسابيع من تاريخ الغراسة للقيام بتنبيت جيد

 ينصح بإفراغ األكياس 
 لفرز البذور و إتالف

المصابة منها

 إزالة كـّل البـراعم
  البـيضـاء بالتوازي مع

 تعيير البذور حسب
أحجام متقاربة

 عرض الدرنات إلى الضوء العادي في مّحل مهّوى و
محمي من أشعة الشمس و األمطار و يكون ذلك

بوضـعــها في صناديق بالستيكّية ُتمأل إلى حّد النصف
 أو بفرشها على األرض أو فوق التبن مع الحرص أن ال

يفوق سمك طبقة البذور ضعف الحجم المتوّسط للّدرنات

 الحصول على إنبات سريع
و متناسق

 الّرفع في كثافة الّسيقان
في المتر مرّبع

 الّرفع في عدد الّدرنات
المكّونة

ـقـلــيع بــكيــر في التـّ الـتـّ

(semi-automatique)

123:
.

.

.

07

للتهوئة    لتمكين الّضوء من الوصول لكافة الّدرنات     ينصح بفصل صفوف الّصناديق بفضاءات فارغة توصية

3
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من 0,9 إلى 1 متر بين الخطوط   30 صم بين الدرنات ) بذور حجم صغير (    

08

الغراسة

كثافة الغراسةتاريخ الغراسة

03
يشرع في الغراسة بعد القيام بعملية اإلعداد الجيد لألرض وتثرية التربة وتنبيت البذور

 تتميز بداية الموسم بحرارة مرتفعة و بالتالي 
 يستوجب القيام بعملية التثرية و ذلك لتخفيض

حرارة التربة و تفادي تعفن البذور

 القيام بتخطيط القطعة قبل الغراسة بيوم أو
يومين للحفاظ على الرطوبة بالتربة

 تمتد الفترة المحبذة للغراسة من آخر
 شهر جوان إلى منتصف شهر جويلية

حسب المناطق
 آخر جوان بمرتفعات الشمال الغربي وبداية

جويلية بمرتفعات الوسط الغربي
وتكون بالتالي كمية البذور المستعملة من 3 إلى 4 طن بالهكتار

Xمن 0,9 إلى 1 متر بين الخطوط   35 صم بين الدرنات )بذور حجم متوسط / كبير (    

X

09

توصية
القيام بردم البذور مباشرة بعد الغراسة 

يجب أن تكون عملية الغراسة في الصباح الباكر واجتناب األوقات الحارة تفاديا لتعفن البذور 
)بعمق حوالي 15 صم(

 (  ردم يدوي  ) بالمسحةردم بالمحراث التقليدي
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تسيير عملية الري 04
 تعتبر البطاطا من أكثر الزراعات حساسّية لنقص الماء نتيجة محدودية عمق جذورها و ضعف

 طاقتها على امتصاص الماء و سهولة تعرض جذورها لألمراض و اآلفات ) حشرات، نيماتود ( و
 كذلك سرعة غلق أوراق البطاطا للمنافذ )              ( و من أهم عالمات نقص الماء ذبول و ارتخاء

لألوراق مما ينجر عنه نقص في التنفس )                   ( و في التخليق الضوئي
مما يؤدي الى التوقف المؤقت للنمو

stomates

transpirationphotosynthèse
.

 و يعتبر الماء من أهم عناصر النجاح في زراعة البطاطا بالمرتفعات نظرا ألن فترة الزراعة )جوان 
 – أكتوبر ( تتميز بدرجات حرارة مرتفعة خالل النهار و بأمطار تقريبا منعدمة خالل هذه الفترة مما

 يجعل حاجيات البطاطا من مياه الري مرتفعة جدا خالل هذا الموسم إذ تقدر بحوالي 6500 م
 مقارنة بـ 5000م في الموسم الفصلي  و بالتالي فإن توفر مصدر مياه كافي ومن نوعية جيدة
 على طول الدورة الزراعية هو الضامن األساسي لنجاح الزراعة  كما يمكن إستعمال معدات ري

 جيدة من التحسين في عملية الري و في فاعليتها

3

.
.

.

3

)                          (

أهمية الماء خالل مراحل نمو الزراعة

 تتميز مرحلة تركيز البطاطا 
 بالمرتفعات بحرارة مرتفعة جدا

 )خالل شهر جوان( و بالتالي فإن
 عملية التثرية )أو تبريد التربة(

 قبل الغراسة أمر ضروري و
 ذلكإما بالري بالرش أو السطحي

أو بالقطرة قطرة

 و تكون كمية الري
 المطلوبة لعملية التثرية
في حدود الـ 50 مم/هك

 تقدر حاجيات الزراعة من الماء
 في هذه المرحلة بـ 15 % من

 اإلحتياجات الجملية. و يكتسي
 الري في هذه المرحلة أهمية
 بالغة إذ يساهم في الحصول

 على إنبات سريع و متناسق

 ينصح بالقيام بعملية الري
 مساءا بمعدل مرة أو

مرتين في األسبوع

 تقدر احتياجات زراعة البطاطا
 خالل هذه المرحلة  بـ 30 % من

اإلحتياجات الجملية
  يساهم الري بالقدر المطلوب

 في هذه المرحلة في التكوين
 الجيد للجهاز الجذري و أيضا

تكوين جهاز خضري جيد
 

 ينصح بالقيام بعملية الري
 مساءا بصفة متواصلة
 بمعدل مرة كل يومين

 أو ثالثة أيام حسب نسبة
الرطوبة بالتربة

 خالل مرحلة نمو الدرنات فإن
 احتياجات النبتة من الماء تكون

 مرتفعة و تقدر بـ 55 % من
 اإلحتياجات الجملية. و تعتبر هذه

 الفترة من أكثر الفترات تأثرا
 بالنقص المائي و يساهم الري

 المنتظم و بالقدر الكافي خاللها
 في الحصول على مردود مرتفع

و بجودة مرضية
 ينصح بالقيام بعملية الري 

 مساءا بصفة مسترسلة
 كل يوم أو يومين حسب

نسبة الرطوبة بالتربة
 و يتسبب نقص الماء في تخفيض

 المردود بشكل كبير. كما يتسبب عدم
 انتظام الري في ارتفاع نسبة الدرنات
 المشوهة و المشققة و التي يصعب

ترويجها

 مرحلة تكوين الجهازمرحلة الغراسة-إنباتمرحلة تركيز الزراعة
 الخضري و تكوين

الدرنات

مرحلة نمو الدرنات

11

.
.

.

.

.
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04

آثار الري الغير منتظم على جودة المنتوج

آثار اإلفراط في مياه الري

تسيير عملية الري

13

نصائح عامة لحسن تسيير عملية الري

 التثبيت الجيد من حامالت القطارات على خطوط الزراعة و التأكد منذ
1 البداية من حسن سير عمل القطارات

 قيس نسبة تجانس القطارات التي تمكننا من معرفة مدى تجانس توزيع
 الماء بالقطعة و أيضا معدل تدفق القطارات بالقطعة عند استعمال

 ضغط معين
2

 يحبذ أن تتم عملية الري من غروب الشمس إلى الشروق لتفادي التبخر
جّراء درجات الحرارة المرتفعة خالل النهار 3

 المتابعة اليومية للرطوبة بالتربة بالطريقة اليدوية لمعرفة توقيت عملية
الري الموالية 4

 تركيب عداد ماء بالقطعة لمعرفة كمية الماء التي سيتم تقديمها
للنبتة 5



 يعتبر التسميد العضوي  غبار حيواني  عنصر
 أساسي لزراعة البطاطا حيث يوفر كميات هامة من
 العناصر المغذية التي تستحقها النبتة و خاصة من
 العناصر الصغرى  كما أنه يساهم في التحسين من
 خصوبة التربة و الرفع من قدرتها على المحافظة

 على الرطوبة

 تكون الكمية المقدمة من السماد العضوي في
 حدود     طن هك في صورة النثر على كامل

 القطعة أو     طن هك عند إستعماله في خط
 الغراسة و هذه الكميات تهم السماد العضوي

 المتأتي من األبقار أو األغنام  أما بالنسبة للسماد
 المتأتي من الدواجن فهو غير منصوح به في زراعة

 المرتفعات
 مالحظة   يجب أن يكون السماد العضوي المستعمل

 مفككا و قديما  على األقل أمضى مدة   أشهر مكدسا
  خارج اإلسطبل

 يساهم التسميد المعدني القاعدي عند الغراسة
  في توفير كميات جيدة من العناصر األساسية

 األزوط  الفسفور والبوطاسيوم  للزراعة في بداية
 نموها

 تكون الكميات المقدمة من األسمدة المعدنية
  عند الغراسة كاآلتي

          ٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫كغ  هك من سماد        
 في خط الغراسة أو       إلى       كغ  هك

  في صورة النثر على كامل القطعة

 ٫٫٫٫٫٫٫٫كغ  هك من سماد سلفاط 
 في خط الغراسة أو        كغ هك في صورة

النثر على كامل القطعة
14

التسميد05
 تعتبر البطاطا من الزراعات ذات اإلحتياجات الهامة من عناصر التسميد األساسية  اآلزوط  الفسفور والبوطاسيوم التي تساهم

في الترفيع في اإلنتاج والحصول على جودة مرضية
 من أجل الحصول على مردود جيد يجب توفير حاجيات النبتة من المواد المغذية األساسية التي تستحقها عبر عملية التسميد و

التي تنقسم إلى مرحلتين هامتين التسميد القاعدي  التسميد العضوي و التسميد المعدني  و تسميد العناية

.

..

.

.

.

//

/
/

/ /
30DAP
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التسميد القاعدي

 نثر غبار على كامل القطعة

 نثر غبار على الخط

التسميد المعدنيالتسميد العضوي

150-100

100
200

200250

البوطاس

15

تسميد العناية 

 من أجل تلبية حاجيات الزراعة من المواد المغذية األساسّية  اآلزوط  الفسفور والبوطاسيوم  خالل فترة نموها تمت بلورة برنامج
 تسميد بالري قطرة قطرة يأخذ بعين االعتبار خصوصية العوامل المناخية السائدة خالل هذا الموسم و كذلك معدل كثافة الزراعة

 المعتمدة والمردود القابل للتسويق الممكن تحقيقه

و باعتماد األسمدة المتداولة  تكون الكميات المقترحة موزعة كما يلي

  من األسبوع    إلى األسبوع    بعد اإلنبات
بروز      من النباتات فوق سطح األرض

  الكمية الجملية

  من األسبوع    إلى األسبوع    بعد اإلنبات

،،  (

 (

-

 (

 (

.

/                                                ٫٫٫٫٫٫كغ  هك  أمونيتر  40

/                                             كغ  هك  أمونيتر  250

/                                                ٫٫٫٫٫٫كغ  هك  أمونيتر  15

/                                                ٫٫٫٫٫٫كغ  هك   سولي بوطاس  25

/ سولي بوطاس  280

/                                                ٫٫٫٫٫٫كغ  هك   سولي بوطاس  30

/                                                ٫٫٫٫٫٫ل  هك  حامض فسفوري 10

/                                                ل  هك  حامض فسفوري 100

/                                                ٫٫٫٫٫٫ل  هك  حامض فسفوري 10

1

5

80%

4

10

تركيز و      كثافة 

تركيز و      كثافة 

تركيز و      كثافة 

50%

50%

50%

1,5

1,5

1,5

 (
 (

 (

 (
 (

 (

                                             كغ  هك  

:



) )  سولي بوطاس 

الشروع في تقديم األسمدة عند بلوغ مرحلة      إنبات

 وضع مصفاة غرابيل             أو مصفاة أقراص            بعد وحدة التسميد 
لحماية القطارات من اإلنسداد بسبب األسمدة المترسبة

 المتابعة البصرية لنمو الزراعة من أجل تعديل البرنامج إما باإلضافة أو بالتنقيص من
الكميات المقترحة و خاصة من عنصر اآلزوط في صورة نمو مفرط للجهاز الخضري

نصائح عامة لحسن تسيير عملية التسميد

TamisDisque  ( (  ( (

الصيانة الدورية لمعدات الري و التسميد
احترام تسلسل وضع األسمدة في إناء الخلط و البدأ بالسماد األقل ذوبانا

.

.

.

.

.

مصفاة غرابيل بعد وحدة التسميد 80%مرحلة       إنبات

%80
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مالحظة
            يتسبب التأخير في التحضين في إتالف جزئي للغزل
 و بالتالي في التخفيض في عدد الدرنات بالنبتة و

 المردود

18

  التحمير والتحضين06
تهدف هذه العمليات إلى

إزالة األعشاب الطفيلية  التحمير
حماية الدرنات من اإلخضرار والملديو و فراشة السوسة

اجتناب اآلثار السلبية للعوامل الطبيعية  درجات الحرارة المرتفعة

موعد التحضين المنصوح به
 يجب اعتماد التحضين على مراحل على أن يتم التحضين النهائي

 عندما تكون الدرنات في حجم حبة الحمص و قبل أن يغطي
 الجهاز الخضري األرض

19
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المقاومة الكيميائية ضد األعشاب الطفيلية

يجب أن تكون المداواة بعد أسبوع من الغراسة، قبل اإلنبات التام بالحقل و بوجود رطوبة كافية بالتربة
:فيما يلي المبيدات المرخص باستعمالها ضد األعشاب الطفيلية ذات الفلقتين 

اآلفــــــــة

األعشاب الطفيلية
Dicotylédones

االسم التجاري

Aakolin )*(

Aramo

المادة الفعالة
Pendimethalin

Tepraloxidim

الجرعة المستعملة
/                                                ل  هك   4

/                                                ل  هك   1

تحضين باستعمال الجر الحيواني تحضين آلي

تنبيه  يستخدم هذا الدواء من قبل المدربين و المحترفين المصّرح لهم و ليس من قبل صغار الفالحين )*(:



الجرعة والمقادير الخاصة لكل مبيد ومدة فاعليته

احترام التداول الزراعي 
استعمال بذور مراقية وسليمة 

القضاء على األعشاب الطفيلية داخل و خارج القطعة
اجتناب الري المفرط  وركود المياه

 استعمال المبيدات ذات مواد فعالة مختلفة بالتداول عند تكرار عملية المداواة
و ليس حسب اإلسم التجاري

20

حمــاية مــزارع البطاطا مـن األمــراض واآلفـــات07
 تعتبر زراعة البطاطا حّساسة للعديد من األمراض واآلفات التي تتسبب في تدهور المردود كّما وكيفا  ونذكر من أهمها

                      فطرا الميلديو             و األلترناريا                وحشرات الّزيلي                والرّتيلية                والديدان الليلية
 والسلكية                     والبيضاء                    لذا يستوجب على المزارع القيام بتدابير وقائية والشروع في الحماية الكيميائية

 القواعد العامة لحفظ الصحة كاستعمال المالبس القطنية الواقية للجسد من أضرار المبيدات  ووقاية
 اليدين والقدمين باستعمال قفازات وأحذية مطاطية غير مبطنة  كما يجب وقاية العينين بارتداء نظارات

أمان وال ننسى تجنب استنشاق المبيدات باستعمال أقنعة التنفس

الخليط المتكون من المبيد والماء  يقدر من      لتر في الهكتار  بداية النمو الخضري  إلى        لتر في الهكتار
عند اكتمال النمو الخضري

.

4001000

.
,

.:

 (
 (

 (
 (

(Alternaria) (Mildiou)(Pucerons)(Acariens)(Noctuelles)

(Vers fil de fer)

)  10000(

.(Vers Blancs)

 تعتبر المداواة عنصر هاما لضمان حماية مزارع البطاطا من األضرار التي 
:تسببها األمراض واآلفات، لذلك يترتب على المتدخل أن يحترم

:
م2

التدابير الوقائية

حماية مزارع البطاطا من مرض الملديو واأللترناريا

أضرار فطر الملديو أضرار فطر األلترناريا

أضرار كبيرة للملديو أو األلترناريا

21



المبيدات المنصوح بها ضد الميلديو واأللترناريا

 يعتبر الملديو و األلترناريا من أهم األمراض الفطرية التي تصيب مزارع البطاطا أثناء الدورة الزراعية وذلك على الجهاز الخضري
ويمكنها أن تصيب الدرنات إذا استفحل المرض بالقطعة بسبب عدم التدخل بالمبيدات الفطرية بصفة وقائية ومجدية

إن جودة عملية المداواة تكتسي أهمية بالغة للحماية من مخاطر انتشار المرض على الجهاز الخضري

تعتبر المداواة الوقائية السبيل الوحيد لحماية مزارع البطاطا من مرض األلترناريا و خاصة مرض الملديو

:) )  يمكن استعمال مبيدات فطرية معينة  أنظر الجدول  للحماية في نفس الوقت ضد مرض الملديو ومرض األلترناريا

:

اآلفــــــــة

مرض الميلديو
واأللترناريا 

مبيدات الصقة

مبيدات جهازية

 مبيدات قابلة
لالمتصاص

االسم التجاري الجرعة المستعملةالمادة الفعالةنوع المبيد
Dithane M45  Mancozèbe  غ          لتر ماء                                                / 250100

   Bravo SCChlorothalonil  200/100                                                مل        لتر ماء

  Electis  75Zoxamide + Mancozèbe  1,8                                                كغ  هك/

RidanèbeManèbe  غ          لتر ماء                                                / 300100

Equation Pro)*(Cymoxanil + Famoxadone  غ         لتر ماء                                                / 40100

Cuivox)*(Cuivre métal  غ          لتر ماء                                                / 400100

Curzate M DF)*(Cymoxanil  +  Mancozèbe  غ          لتر ماء                                                / 250100

Manèbe 80Manèbe  غ         لتر ماء                                                / 300100

Cabrio TopPyraclostrobin + Métirame de zinc/    150100                                                                                                غ          لتر ماء

الحماية من أضرار الديدان السلكية

المقاومة الزراعية
 تفادي غراسة البطاطا مباشرة بعد المرعى   تركيز مصائد باألراضي الجديدة للتعرف على

 مدى تواجد الديدان السلكية بالتربة وذلك لترشيد استعمال المبيدات و يتكّون الطعم
المحبذ للديدان من حبات القمح والذرة يقع تنقيعهم بالماء ليلة واحدة قبل االستعمال

تفادي ترك األرض بور لفترة طويلة
 تعتبر عملية تحضير األرض  تشميس التربة  ضرورية للحد من عدد اليرقات  فعاملي الجفاف

و الحرارة يمكن لهما أن يقضيا بنسبة كبيرة على البيض واليرقات
تقليص الفترة الفاصلة بين طور النضج والتقليع

المقاومة الكيميائية
يجب ترشيد استعمال المبيدات الحشرية الخاصة بالديدان السلكية والتدخل عند الضرورة

.

.

..
.

.

.
.

.

 (

اآلفــــــــة

الديدان السلكية
و الديدان البيضاء

 نثر المبيد قبل
الغراسة على الخط

الجرعة المستعملةالمادة الفعالةاالسم التجاري

Duracid 5GChlorpyriphos-ethyl

 (

/10                                                كغ  هك  
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كيفية اإلستعمال

تنبيه  يستخدم هذا الدواء من قبل المدربين و المحترفين المصّرح لهم و ليس من قبل صغار الفالحين )*(:



الحماية من الحشرات الضارة على الجهاز الخضري

أضرار الديدان الليلية أضرار حشرة المن

2425

الحماية الكيميائية
يبدأ التدخل بالمبيدات مع بداية ظهور الحشرات على الجهاز الخضري

طريقة المداواة  رش الجهاز الخضري بالخليط المتكون من المبيد والماء
ينصح بضرورة احترام المقادير مع التأكيد على جودة عملية المداواة

:

.

.

.

اآلفــــــــة

حشرة الزيلي

الجرعة المستعملةالمادة الفعالةاالسم التجاري
Strifox)*(Pyrimicarbe

Karate 10 CS)*(Lambda-cyhalothrine

BoraxPre-Vam

الديدان الليلية

/                                                غ         لتر ماء   70100

/                                                مل        لتر ماء   300100

/                                                مل        لتر ماء   20100

الرتيلة

تنبيه  يستخدم هذا الدواء من قبل المدربين و المحترفين المصّرح لهم و ليس من قبل صغار الفالحين )*(:
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التقليع08
قبل الشروع في عملية التقليع، وجب احترام التوصيات التالية

 التأكد من النضج التام للقشرة قبل الشروع في التقليع وذلك بإزالة الجهاز الخضري من    إلى    يوم
قبل موعد التقليع لتفادي الجروح واإلصابة بالتعفنات أثناء الخزن

الحرص على تقليص المدة الفاصلة بين آخر دورة ري وبداية التقليع

القيام بالتقليع في الصباح الباكر أو متأخرا بعد الظهر مما يجنب الدرنات لفحات الشمس

فرز و إبعاد كل  الدرنات غير السليمة

الحرص على نقل الدرنات في االبان الى مكان الخزن المؤقت مع اجتناب تغطية المحصول بالجهاز الخضري

27
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 إزالة الجهاز الخضري يدوياإزالة الجهاز الخضري ميكانيكيا

حقل بطاطا باستعمال بذور غير مراقبةحقل بطاطا باستعمال بذور مراقبة

صور من منطقة صراورتان - معتمدية القصور - والية الكاف

إنتاج متأتي من بذور غير مراقبة إنتاج متأتي من بذور مراقبة
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تثمين المنتوج09

29

 يتّم تقليع المنتوج خالل شهري سبتمبر وأكتوبر حيث تتزامن هذه الفترة مع ظروف مناخية مالئمة  انخفاض في
 درجات الحرارة و ارتفاع في نسبة الرطوبة  مع عدم وجود حشرة السوسة التي تصيب درنات البطاطا أثناء الخزن

 يعتبر التخزين لهذا المنتوج لمّدة طويلة غير ضروري و يمكن االستغناء عنه و بيعه مباشرة بعد التقليع بحكم تزامنه
  مع فترة التقاطع بين الموسم الفصلي و األخر فصلي أي مع تواجد البطاطا الفصلية المخزونة فقط في السوق

وبالتالي يكون هذا المنتوج الطازج الوحيد المتواجد بالسوق

                         و يتمّيز هذا المنتوج الجديد بجودة مطبخية
 أفضل مقارنة بالبطاطا الفصلية المخزونة بالتبريد حيث بلغت

 نسبة المادة الجافة في الدرنات         في حين لم تتجاوز نسبة
 السكريات المخففة

 و لمزيد تثمين هذا المنتوج و إعطائه أكثر أهمية وقيمة تجارية
 يمكن تنضيده ولّفه في أكياس تحمل عالمات اشهارية  المصدر
تاريخ التقليع  الصنف والكمية    و بيعه في الفضاءات التجارية

 (
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 (

 (

جودة البطاطا المقلية  ( (

.

.

.

٫
٫

. ٫

Qualité culinaire

 ( (sucres réducteurs
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معلومات عامة
متابعة كلفة االنتاج

طريقة اإلحتساب

المصاريف المباشرة
الكميات المادية للمدخالت المستعملة   سعر الوحدة 

االوقات المسجلة لالشغال   كلفة الوحدة 
 المدخالت  ونذكر منها البذور، اسمدة، ادوية، يد عاملة، جر ميكانيكي و حيواني، مياه ري

المصاريف الغير مباشرة 
 قيمة كراء االرض   كلفة التصرف  باالتفاق حوالي      من الكلفة المباشرة 

 الكلفة المالية  الفائض البنكي في استعمال قرض موسمي بمبلغ يعادل الكلفة المباشرة يقع تسديده بعد   أشهر 
 قيمة تآكل                          المعدات الفالحية  معدات ري، معدات رش االدوية

تحتسب كلفة اإلنتاج على مستوى الضيعة باعتبار كل المصاريف المباشرة والغير مباشرة التي وقع تحّملها

:...

...
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العناصر
المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

المن٫ الديدان الليلية

 الكميات
القيمة دينارالوحدةالوقت المستغرق 

التدوين

إحتساب المداخيل

 تجدون مثال تطبيقي لكراس التدوين لكل األشغال الزراعية الخاصة بالبطاطا

 تحضير فراش الغراسة  الحراثة العميقة، المعاودة، نثر الغبار، مداواة االرض

 تحضير البذور والغراسة عدد العمال   أيام العمل

 أشغال العناية  المداواة ضد  األعشاب الطفيلية، األمراض الفطرية، الحشرات    التحمير والتحضين

التسميد والري   التسميد، التثرية، وضع معدات الري

 الجني  الجمع، ازالة معدات الري، التنضيد، الفرز، التعبئة، النقل

النتائج المالية     قيمة المبيعات  كمية اإلنتاج     سعر البيع     كلفة اإلنتاج

 إن تيسير عملية احتساب الكلفة يمّر عبر تدوين كل األشغال الزراعية خالل الموسم منذ تحضير فراش
الغراسة الى التقليع مع الدقة في المعطيات المعتمدة
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بطاقة متابعة اقتصادية إلنتاج     هكتار بطاطا
السعر الفردي دينار

   البذور  طن

 امونيتر  كغ

 الجر الميكانيكي  ساعة

األسمدة العضوية  طن

كلفة التمويل        من الكلفة المباشرة

 سولي بوطاس  كغ

 جملة الكلفة المباشرة  د هك

  مياه الري  م

الكلفة الجملية د هك

جملة الكلفة الغير مباشرة د هك

 هامش الربح الخام  المداخيل   الكلفة المباشرة

االسمدة المعدنية

 حامض فسفوري  ل

 الجر الحيواني  يوم

االدوية

كلفة اندثار معدات الري

أخرى

 كراء االرض  د 

 اليد العاملة  يوم

كلفة اإلشراف       من الكلفة المباشرة

 المداخيل  د طن

هامش الربح الصافي
 هامش الربح الخام   الكلفة الغير مباشرة  
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حماية الموارد الطبيعية بمنطقة التدخل وترشيد استعمالها 
إنجاز األشغال الفالحية

تجهيز مناطق التدخل بما تحتاجه من تجهيزات ريفية
العناية بالغراسات والمزروعات ومداواتها وحراستها

اقتناء وتوزيع المدخالت الفالحية
مساعدة الهياكل المعنية على تطهير األوضاع الزراعية

تطوير إنتاجية المستغالت الفالحية
تأطير المنخرطين وإرشادهم إلى أنجع التقنيات في الزراعة

مساعدة المنخرطين على تثمين منتجاتهم في األسواق الداخلية والخارجية
 ربط صالت تعاون وتبادل للخبرات في مجال الفالحة مع الهياكل الفالحية األخرى في الداخل والخارج

وبصفة عامة القيام بكل مهّمة من شأنها دعم المصالح المشتركة للمنخرطين

 هي شركات ذات رأس مال متغير ومساهمين متغيرين، تنشط في قطاع الخدمات المتصلة بالفالحة والصيد البحري
وتهدف إلى تقديم خدمات لمنخرطيها بغرض تأهيل المستغالت وتحسين التصرف في اإلنتاج

و تتولى خاصة  المهام األساسية التالية 
توفير مستلزمات والخدمات الضرورية لتعاطي النشاط الفالحي 
إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغالتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتوجات 

ترويج المنتجات الفالحية بما في ذلك التجميع  والخزن واللف والتحويل والنقل والتصدير

دور الهياكل المهنية في تنمية القطاعات الفالحية

مهام مجامع التنمية في قطاع الفالحة

مهام الشركات التعاونية للخدمات الفالحية

 شهد قطاع الفالحة تنفيذ عدة برامج وإصالحات تهدف إلى تدعيم دوره في تنمية االقتصاد الوطني واإلسهام  
 في إعادة التوازنات العامة  والتشجيع على المبادرة الخاصة وتدعيم الهياكل المهنية في التنمية الفالحية وخلق

. مواطن شغل وتحقيق األمن الغذائي للبالد

 .
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 .
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اإلبتكار و التجديد من أجل الفالحة و الصناعات الغذائية
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH )GIZ(

 وكالة النهوض باإلستثمارات  الفالحية

نهج آالن سافاري       تونس حي الخضراء - الجمهورية التونسية  
الهاتف
الفاكس

موقع الواب

 :

 :
 :

  (+216)

www.giz.de 

 62  

71 77 00 68

71 77 00 82

 1003

  (+216)

)IAAA(

)APIA(

)CTPTA(


