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يعتبر المشمش من أكثر الثمار المحبذة ويعلن إزهارها دخول فصل الربيع 

الشمس والنكهة التي تجعل من مناطق السبيخة  ريوهي عص .والطقس الجميل

 .والقيروان مرجعا إلنتاجها بالنسبة للتونسيين

يجب المحافظة على هذا التراث وتعزيزه كجزء من مقاربة جديدة  ىلذ 

وهي التجربة التي خاضها الشاب دمحم خريج التعليم العالي  مةاللزراعة المستد

. ة األسرةضيع، في محاولة الستثمار العاطل عن العمل طيلة السنوات األخيرة

. يرغب دمحم في إدخال مفاهيم جديدة وطريقة لضمان مستقبله ومستقبل أطفاله

غمرت السعادة واالرتياح والده المتقدم في السن والمنهك من الكفاح والتضحية 

ه من قبله طيلة سنوات بزراعة أرضه بنفس الطريقة التي ورثها عن أبيه وجدّ 

 .أحد أبنائه يأخذ مكانه عديدة، لرؤية

 . هذه هي القصة التي سنسردها عليكم في الصفحات التالية 
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 البداية

 

 
 

 بعد حصوله .دمحم إلى أراضي األجداد عاد
عدة بعد  على شهادة في الفيزياء، و

أن يكرس  قرر دمحمسنوات من البطالة، 
 لعَ شْ والده المِ نفسه للفالحة، وأن يأخذ عن 

 .هذه األرض التي كبر فيها للعمل في

 
 

 

ا رأى أن أحد أبنائه قد قرر لمّ دخل السرور على والد دمحم 
بعد سنوات من العمل ذلك  و أخيرا تولي خدمة أرضه

وهو  .الشاق كي يحصل على قوت العائلة من هذه األرض
 نظًرا لظهوراألخيرة اآلن أكثر سعادة من السنوات 

 يعد بإمكانهلم  التي الجديدةصناف األاألمراض و التقنيات،
  .استيعابها

 امكانيات سيئة االستغالل

   ضيعةال

هكتارات من  3من  ةضيعالتتكّون  -
أشجار المشمش المنتجة من 

 شي وـــالشي أصناف عمر العش  و
كانينو  مع بعض  أشجار الزيتون 

ة األخرى مثمرشجار الاأل و
  .لالستهالك العائلي

و هكتار ين من األرض  -
  .المخصصة لزراعة الخضروات

  .شيوارؤوس م ةوعشر -
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  أخيرة النصيحة 

 

ك تكبر أنت و ــة هي التي جعلتــا ولدي، هذه األرض السخيــي
أتذكر وأنا صغير  . أخوتك وأخواتك ومن قبلكم أنا وأعمامك

واآلن . بعض هذه األشجارجدّك نحاول غراسة  ا أنا وحين كنّ 
و افهْم لماذا يوجد منتجون ينجحون أكثر من غيرهم , جاء دورك

  .يبيعون منتوجاتهم بأغلى األسعار

يا ولدي، لم يعد في استطاعتي أن أفهم جيدا النصائح التي يقدمها 
في زماننا، كان اإلنتاج والبيع على حد سواء . لنا المرشدون

لم نكن نعرف جميع هذه األمراض وهذه المواد التي كان . أسهل
نا استعمالها، ولكن يمكنك يا من تعلمت، محاولة  االستفادة علي

 .منها واتباع االرشادات

 

 

 

يا والدي، لقد قمت بالفعل 
 لي فيزميل  بكريم وهوباالتصال 
فالحيا  يعمل مهندساالجامعة 

ة كي فالحيّ بشركة كبيرة للتنمية ال
 .يزورني ويمدني بهذه النصائح

 

وشرعا في القيام بجولة في . يومين تلقى دمحم زيارة كريم وبعد
 .الضيعة لتقييم الحالة الراهنة التي عليها

الطريق  إنّ  .كريم ال يعرف التالعب وقد كان نزيها مع دمحم نّ إ
ات متوفرة وما عليه سوى ـــة أمامه، ولكن اإلمكانيطويل وشاقّ 

 .أن يبدأ العمل منذ اآلن في فترة سبات األشجار يجب. استغاللها
 .وعليه وضع جدول زمني و خيارات لكي تتغير حالة الضيعة
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 المزايا والمصاعب

 

 

ضعيف وبها  يةتوجد أشجار قديمة ذات مردود -
 الكثير من األغصان الميتة

 للتدخالت جدولةال توجد  -

 الري بالغمر  -

 المحيطة بالضيعةمشاكل  آفات النباتات والطوابي  -

 )الخضارة(األشجار  على رؤوسالبيع  -

 
 

 

 

مستعصي سلبي  عاملال يوجد  -
 لتربة والمياهل بالنسبة

 2(ات ـــإمكانية التوسع في الغراس -
 ).هكتار من األرض الجرداء

لتعاونية للخدمات وجود الشركة ا -
 المنطقةب SMSAالفالحية 
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  غراسةاالختيارات وال

 : كريم

الهكتارين المستعملين ب خضرواتة عرازدمحم، في رأيي يجب  -
بين أسطر  ةواقترح عليك أن تزرع البقوليات مثل الجلبان .حاليا

ك هذا من كسب دخل من اإلنتاج وإثراء سوف يمكنّ  .المشمش
إلى جانب ذلك، سوف لن تنافس  .زوتيةتربتك بالمواد اآل

 .أشجارك وهي في حالة سبات

وكالة بالنسبة للغراسة، ستحتاج إلى إعداد ملف يقدم إلى  -
ألنه يحق لك  بالقيروان، النهوض باالستثمارات الفالحية

يجب أن  .الحصول على دعم  من الدولة للمشروع الخاص بك
المياه  الزراعية وتحليل قدرتهاتقوم أوالً بتحليل للتربة لمعرفة 

لتوجيهك عليك أن تتوجه إلى مصالح وزارة الفالحة  و. أيضا
  .المخابر العمومية أو الخاصة للقيام بذلك نحو

  كما يتطلب ذلك أيضا اختيار أصناف وأصول الشتالت -

 : دمحم

  بماذا تنصحني ؟. نسمع عن  العديد من األصناف الجديدة -

 : كريم

، األصناف المحلية التي تتكيف جيدا هناك نوعان من اإلصناف -
عمر العش والشيشي (مع مناخ المنطقة و هي أصناف قديمة 

أو آخر مجموعة جديدة ...) ايبصوبكور والفراتي، والوردي وال
عسلي ) (INRAT(المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس من 

ويمكنك غراسة هذه ). والراقي ووافر ومزيان، وفاخر، وعاطف
ومن ناحية أخرى هناك أصناف أجنبية . األصناف دون مشاكل
يجب أن تكون حذراً مع هذه األصناف . جديدة أدخلتها المنابت

مما يجعل '  محمية'وتكيفها مع المناخ في المنطقة ومعظمها 
من المهم أيضا أن  .مباشرة يمهاطعتكلفتها أكبر وال يحق لك ت

وزارة  تشتري الشتالت الخاصة بك من منابت معتمدة من
الفالحة وبذلك يمكنك تجنب  إقتناء شتالت تحمل أمراضا أو 

  .التي ليست من الصنف المطلوب

   : دمحم
  ؟)موطعالحامالت (ل وألصلوبالنسبة 

  

  

 : كريم

وفي كل  .القيام بذلك مهم سيتوقف هذا على تحليلك للتربة لذا فإن -
الحاالت، كل هذا ضروري لتكوين ملفك الخاص الذي ستقدمه 

والخيار سيكون بين شتالت . لوكالة النهوض باالستثمار الفالحي
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  .وماريانا ،C29، ميروبوالنبرقوقالمشمش 

  : دمحم
  تي؟ضيعما هي المتطلبات األخرى للقيام بتحضير  -

 : كريم

تكون في الصيف حيث  بحراثة عميقةيجب عليك تحضير التربة  -
الطفيلية والحشائش  عشابالحرارة مرتفعة مما يقلل من األ
كما يجب عليك ). المعاودة(المعمرة ثم القيام بحراثات سطحية 

أن تقوم بالتسميد  العضوي  القاعدي اعتمادا على تحليل التربة 
وبما أن قطعة األرض ). الغبار(وخاصة السماد العضوي 

أمتار بين  4أمتار بين الخطوط و 6روية، ستترك ستكون م
األشجار وتحضير حفرة الغراسة وباالعتماد  على اختيارك 
لمجموعة متنوعة من األصناف، بادر  باختيار خليط من 

ألن معظم األصناف ) التذكير(األصناف لتحسين عملية التلقيح 
 .ذاتيا عقيمة تكون 

 : دمحم
  ماذا تقصد؟  -

 : كريم

 ىال تلقّح أزهار نفس الصنف لذ) الذّكار(اللقاح  إي أن حبوب -
بين  صم 30كما يجب ترك مسافة . مشمشيجب خلط أصناف ال

نزول نقطة التطعيم تحت نقطة التطعيم وسطح األرض لتفادي 
ا وتدً وال تنسى أن تضع ) affranchissement( التربة

)tuteur (ولكن ال تهتم يا دمحم، سأكون . لكل غرسة من غرساتك
إلى جانبك لمساعدتك عند ذهابك الى صاحب المنبت وأثناء 

 .عملية الغراسة
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 العناية بالضيعة

 

  : دمحم
في انتظار أن أغرس هذه األشجار وحتى تدخل 
في عملية االنتاج يجب العناية بضيعتي المنتجة، 

  أليس كذلك؟
  

 مارـاالثتقليم 

 : كريم
 التقليم الشتويهي بها القيام  عملية عليكأول  !نعم بالتأكيد.  
 كل قصيرة تسمى باقة ماي أو  سبيرانظردمحم، لشجرة  المشمش هيا )Sprurs.(  وهي توجد على

المحافظة عليها وضمان استدامتها  هي التي يجب هياكلهذه ال .التي عمرها سنتين أو أكثر غصاناأل
 .وتجديدها لكي تنتج

  ةشجروينبغي أن تقوم بتقليم خفيف نسبيا سنويا خالل فترة سبات ال 
 الفروع  التي في غير محلها والزائدة حذف يجب أن تقوم بجولة حول الشجرة  و. 
 من األطرافم ص 40أو  30التي تقع على األغصان عن طريق إزالة الفروع الرئيسية ع  يتوس. 
 و ال تنسى إزالة الفروع المصابة والمريضة. 
 كما أنه من الضروري أن تستعمل أدوات تقليم نظيفة، ويتم تنظيفها بالكحول أو الجفال قبل استعمالها. 
 لكي ال تكون بوابة آلفات أو  وإذا قمت بقص أغصان كبيرة، يجب أن تغطي جروح التقليم لمادة الماستيك

  .أمراض
 

  
  

أغصان جافّة 
)للحذف(  

 األغصان المنتجة
)نحتفظ بها(  

  تقليم التهوئة
  )األغصان الواجب قّصها( 

  األبغال 
للحذف و خاصة المتأتية من (

  ) األصول

  األغصان المجروحة
  و المكّسرة 

  الفروع األساسية
  )نحتفظ بها( 
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  التخفيف

 

  : دمحم
مار مشمش أكبر مما رأيته ـلماذا ال نحصل على ث

  في السوق المركزية بتونس؟
 

  تحسين حجم ونوعية الثمار

 : كريم
هناك تأثير عامل الصنف، فهناك أصناف تعطي  -

لصنف  مارا أكبر من غيرها، ولكن  بالنسبةـث
  .معين يمكن تحسين الثمار بعملية التخفيف

وهي عملية تقلل من حمولة الشجرة من خالل  -
  .إزالة عدد من الثمار

 
 : دمحم

  إزالة الثمار؟ -
 

 : كريم
أو في حالة  رةنعم، في سنوات اإلنتاج الغزي -

األشجار المحملة بالكثير من الثمار  تحّسن عملية 
  .المتبقية وجودتهافي حجم الثمار  فــــالتخفي

كما تمنع  عملية التخفيف من دخول األشجار في  -
سنة ذات إنتاج  يؤدي إلى مّما لمعاومةدورات ا

  .ضعيف بإنتاج تبعتها سنةتغزير 
  .ويتم التخفيف يدويا ويكون حسب حمولة الشجرة -
 حّجرت ار وــوتتم عملية التخفيف بين عقد الثم -

  .النواة
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  االنتاج و المصادقةنظم 

 

 

 : دمحم
 وما نفعله هنا؟ بيولوجيما هو الفرق بين اإلنتاج ال

والبيولوجي المحكم االنتاج  

 : كريم
 
ة مندمجوال محكمةالتقليدية وال :نظم االنتاجهناك أنواع مختلفة من  -

  .يةبيولوجوال
دوية واأل األسمدةطبيعة  يكمن الفرق في كيفية االستعمال و -

 دامةــاستيمّكن من ضمان نظام باختيار ، والقلق يتعلق المستعملة
في اإلنتاج  زيــادةاليمّكن من ام ــنظ ت أوــمع مرور الوق اجــاالنت
  .فقط

 
  :دمحم

  ؟إذاما هي المشكلة  -
 

 : كريم
من إمكانيات اإلنتاج على المدى المتوسط  في الحدّ  ساهمن ألّننا ذلك -

ادة في ـــالتربة والزي خصوبةفي  اضــــوانخف ارةـخس مع لـوالطوي
 .المخاطر البيئية والصحية

 
 : دمحم

 كيف يمكنني تفادي ذلك؟ -
 

 : كريم
 السبل ول استعمال الموارد يفضّ   ندمجعن طريق اختيار إنتاج م -

على سبيل المثال، في  .المستعملة عادة المدخالت محلّ  الطبيعية لتحلّ 
حالتك، أرى أن وجوب االستفادة  من سماد أغنامك بسرعة لنشره 

 نسبةمما سيحسن التربة ويزيد في .تحت األشجار في فصل الشتاء
المواد العضوية  فيها و العناصر المعدنية التي تحّل محّل مدخالت 

  .كثيرة من األسمدة
  
  

  
ا سيضيف مواد ممّ  .التقليم في بستانك حطبيمكنك أيضا رحي  -

بين األشجار التي  ةكما قلت لك، تقوم بزراعة  الجلبان عضوية ،  ثمّ 
للدخل وإثراء التربة بالمواد  ستمكنك من الحصول على مصدر

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 و تحميك 
في العواصف الشتوية التي تغمر المنطقة لحماية تربتك 

 في الضيعة 

 سكوليتمقاومة بعض اآلفات مثل ال
كما يمكنك 
بوضعها بين األشجار 
 حشرة ضعف األشجار

ذبابة ال مثال آخر في مكافحة
قطعة ب تحيط

المتوفرة في 

ط ــولكن فق

 هببمنتج مرخص 
 معالج قبل

  .النفايات

أسمدة الكيماوية أو مبيدات 
بعض المبيدات 

 والكومبوست
يجب أن يكون مصادقا 

للفالحة  الخاصة بنا
ي للفالحة 
مساعدتك في تمشيك في هذا النهج إذا 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 زيادة على ذلك سوف تغطي تربتك في الخريف .زوتية
في العواصف الشتوية التي تغمر المنطقة لحماية تربتك  ضد التعرية

  .أفضل 
في الضيعة الفواكه أو الفروع المريضة  تترك أبدابالنسبة لآلفات، ال 

  .لكي ال تكون مصدرا للعدوى
مقاومة بعض اآلفات مثل ال طرقيمكنك أيضا استعمال 

Scolyte( كما يمكنك  .آثارها على األغصان اليابسة التي أرى
بوضعها بين األشجار  كفخّ  التقليم في ضيعتك حطباستعمال كمية من 

حشرة ضعف األشجارلجذب أكبر قدر ممكن من   أسبوعين
scolyte( مثال آخر في مكافحة .وحرقها في وقت الحق
تحيطتبدأ  بإزالة  طابية الهندي التي ): cératite(ة لمتوسطيّ 

  .ذبابةالانتشار في كبير  عامل ألنّها األرض
المتوفرة في  )phéromone(بالمادّة الجذابة خ ف اختر أيضا استعمال

  .السوق
ولكن فق المعتــادشكل الالجة بــاالت ال تقم أبدا بالمعــوفي جميع ح

  .عند بلوغ عتبة الضرر
بمنتج مرخص  أخير حلّ ك العالج الكيميائي اختر في هذه الحالة

قبل احترام الجرعة والمدةب يجب القيام بعملية الرش .لغراساتك
النفايات التصّرف فيو  الموادّ  قواعد تخزين ضبط معداتك و

  هذا؟ كلّ  ماذا عن البيولوجي في

أسمدة الكيماوية أو مبيدات  أي باستعمال سمحي ال نظام البيولوجي
بعض المبيدات  ويمكن استعمال مواد حماية النباتات أو .حشرية

  ).الطبيعية(ة بيولوجيال الحشرية

والكومبوست) الغبار(لسماد العضوي ا تعتمد على بالنسبة للتسميد
يجب أن يكون مصادقا  ,ولكي يتم االعتراف بأنه منتوج بيولوجي

الخاصة بنا) label(لدينا في تونس العالمة  لهذا 
ي للفالحة نّ ف ومركز ية، وتوجد إدارة  خاصة بالوزارةبيولوج
مساعدتك في تمشيك في هذا النهج إذا  بإمكانهمبشط مريم  ةيبيولوج

 .اخترت ذلك

10 

زوتيةاآل
ضد التعرية

 بشكل
بالنسبة لآلفات، ال  -

لكي ال تكون مصدرا للعدوى
يمكنك أيضا استعمال  -

)Scolyte
استعمال كمية من 

أسبوعين لمدة
)scolyte
لمتوسطيّ ا

األرض
اختر أيضا استعمال -

السوق
وفي جميع ح -

عند بلوغ عتبة الضرر
اختر في هذه الحالة -

لغراساتك
ضبط معداتك و مع

 
 : دمحم

ماذا عن البيولوجي في و -
 

 : كريم
  

نظام البيولوجيال -
حشرية

الحشرية
 

بالنسبة للتسميد -
ولكي يتم االعتراف بأنه منتوج بيولوجي.

 .عليه
بيولوجال
بيولوجال

اخترت ذلك
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الري التسميد و  

 

 
 

  :دمحم
  .حسنا، سوف أفكر في ذلك

  .لك ينبغي أن أبدأ بالري والتسميدذوفي انتظار 
 

  الحاجيات الالزمة حساب وتقديم
 

  :كريم
أول شيء يجب القيام به في  و .مين يجب أن ال يهدرـمورد ثيعتبر الماء  -

 .قطرة قطرةر إلى الري ـمن الري بالغم ,حالتك هو تغيير نظام الري
  .وهذا سيوفر لك الماء، وباإلضافة إلى ذلك ستدعمك الدولة  فيه

ق من تحقّ بال والخطوة الثانية تكون باستعمال نظام للري وفقا للمعايير -
  .ح التسرباتيوتصل  مصافيالماء، وتنظف الالضغط عند خروج 

 .متطبات المناخ و  يجب أن يكون الري حسب متطلبات الغراسات -
يضر  اإلجهاد الشديد على أشجارك بعد الجني نظراً ألنهتجنب خاصة 

  .باإلنتاج في السنة التالية
  :دمحم

  وماذا عن التسميد؟ -
 :كريم

  .ضيعتكإنتاج  يعتمد التسميد على مستوى خصوبة التربة ومستوى -
للمحافظة   األشجار  استعملتهاالعناصر المعدنية التي يجب تعويض  -

  .أرضك  اجإنتعلى إمكانيات 
بادر , إضافة المواد العضوية، ولكن حسب الحاجة حّحذكما قلت لك، ي -

لك بتقسيمها ذ نك وـــااوية للكمية المستهلكة في بستــكميات مس بتقديم
  .و الفترة حسب الدورة

طنا في  15ج ـــان ينتــبست: احةــــاب المسـات بحســلك الكميأقدم  -
وحدة من  األسمدة  40زوت ووحدة من اآل 100هكتار، يحتاج إلى ال

  .وحدة من سماد البوتاس   120والفوسفاتية  
عن طريق التحاليل  تكون مراقبة حالة العناصر المعدنية بضيعتك -

  . جويليةفي شهر ) foliaires analyses ( الورقية 
اجمة عن النقص ــــائر النــر من الخســأرخص بكثي كيكلفسوف وهذا  -

  .ه العناصرذه استعمال  أو الزيادة المفرطة في
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 الهياكل المهنية

 

 
 

  :دمحم
  من أين يمكن لي شراء هذه المواد ؟

 

 

 الشركة التعاونية للخدمات الفالحية
  :كريم

 إلى االنضمام هو اليوم لك أعطيها أن لي يمكن نصيحة أفضل -
 في شركة لوجود محظوظ وأنت الفالحية للخدمات التعاونية الشركة
  .منطقتك

  :دمحم
  الفالحية؟ للخدمات التعاونية الشركة هي ما -
  :كريم

تتكّون بين  شراكةهي شركة تعاونية للخدمات الفالحية، أي  -
  . لمساندتهم في الشراء و البيع ،ثقلالفالحين، لتتيح لهم المزيد 

تقوم بتجميع مشتريات أعضائها، والتفاوض مع الموردين للحصول  -
  .على أفضل سعر لشراء المواد الفالحية

ويمكنها أن تمتلك المعدات الفالحية التي تضعها في خدمتك مثل  -
                                                .الجرار أو المرش

إلى ذلك يمكن أن يكون لها دور مهم في اإلرشاد وباإلضافة  -
  .والتأطير خاصة بالنسبة لك كمبتدئ في هذا المجال

كما يمكنها كذلك التفاوض بشأن عقود التأمين الجماعي الذي يغطي  -
  .جميع المخاطر

ولكن النقطة األكثر أهمية بالنسبة للشركة التعاونية للخدمات الفالحية  -
الوسطاء وفي عرض كمية هامة من تتمثل في التنقيص من عدد 

 المنتوجات بحيث تكون لها مناورة أكثر عند المساومة وعند
ً  أو  أن تكون لها مكانة أفضل عند  استهداف األسواق األكبر حجما

  .التفاوض بشأن العقود الفالحية الكبرى
  :دمحم

  !فهمت،  لدي كل االمكانيات للربح إذن -
  .قتصاديوسوف تساعدني على تحسين مردودي اال -

 
  :كريم

ولكن يجب عليك االنضمام والمشاركة فيها وأن تكون  .هو كذلك -
حاضرا في إدارة وجلسات الشركة التعاونية للخدمات الفالحية 

  .لزيادة فرص نجاحها

 
 

 

  الجني والتسويق
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  :دمحم
  متى يمكن لي جني ثماري وكيف؟

 

 الجودة والقيمة المضافة
  :كريم

ونستعمل عالمات لتحديد  .على نضج الثمار معالجيتوقف موعد  -
  .ذلك

التي تقاس بجهاز قيس ) fermeté( الثمار صالبةنستخدم عادة   -
، ومحتوى السكر الذي يقاس بجهاز )pénétrométre(النفاذية 

وهذه من , الريفراكتومتر، كما يمكن اللجوء الستعمال رمز اللون
الشركة التعاونية للخدمات بين المعدات التي يمكن أن تتوفر في 

  .الفالحية
ً  معيتم الج - للثمار  بالنسبةمبكرا  الجمع ويكون, بالثمرة يدويا

  .ة لألسواق البعيدةوّجهالم
نظيفة وفي  يبأيد جني الثمار ، يتمّ معاييــر الصّحةكن حذراً من  -

  .مجففةطل أو صناديق بالستيكية مغسولة و سأ
 

  :دمحم
  ؟يف بامكاني بيع منتوجي إذًاك -

  
  :كريم

  محّولة،  وأطازجة إّما بيع المنتوجات  يتمّ  -
كما سبق أن قلت لك، من  .ولكن لنبدأ بمبيعات الكميات الطازجة -

األفضل أن يكون أما عن طريق شركة التعاونية للخدمات الفالحية 
إذ مع  ,والتي بإمكانها التفاوض للحصول على أفضل سعر للبيع

الزيادة في الكميات يمكنك استهداف أكبر األسواق وحتى التفاوض 
  .مع أسواق المساحات الكبرى على سبيل المثال

  .ج وفصل جميع الثمار التي بها عيوبويجب أن يتم فرز المنت -
مما سيسمح لك بتثمين  كون الفرز حسب الحجم كذلك،يينبغي أن  -

  .الجميلةالثمار الكبيرة الحجم وذات األلوان 
  .ينبغي خلط األصناف مع بعضها ال و -
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المنتوج قيمة التثمين  

 

 
  :دمحم

  وماذا عن التحويل؟
 

 القيمة المضافة
  :كريم

كلما تمكنت من تحويل منتوجك أكثر، كلما زاد في القيمة المضافة  -
  .أكثر

هنا أيضا يمكن أن تتدخل .المشمش مجففا أو محّوال يمكن بيع -
الشركة التعاونية للخدمات الفالحية بإنشاء وحدة صغيرة تقليدية 

ا وتعّزز وبذلك ستخلق فرصا العمل محليّ  .للتحويل أو التجفيف
   .التنمية المحلية

ومن ناحية أخرى، فإنه سيسمح للحد من خسائر ما بعد الجني،  -
لمخزون بتثمين الجزء الذي ال يفي بالحد االتصّرف في وتحسين 

   .األدنى من المعايير أو عند وفرة اإلنتاج
من خالل فترة  على مدّة أطول من العائدات الماليّةسوف يزيد  -

  .تخزين أطول وتسويق يمكن أن يكون لفترة أكثر اتساعا
 

  :دمحم
  ما هي المنتوجات التي يمكن تسويقها؟ -

 
  :كريم

كما تعلم، يمكن أن يباع المشمش مجففا مما يعطيه قيمة أكبر، وكما  -
التي يمكن أن تزيد قيمتها أيضا باستخراج  اةيسمح  باسترجاع النو

  .الزيت منها وهو مادة مرتفعة  الثمن ومطلوبة جدا في األسواق
 ,أخرى ممكنة سواء كان ذلك بالطرق التقليدية قيمة مضافةتوجد  -

أو المنتوجات الجديدة مثل الطرود  ,)المعجون(مثل صنع المربى 
ولكن في هذا المجال أعتقد أن أخواتك  .أو مشروب المشمش

  .مؤهالت لذلك أكثر مني
 صارمة في جميع عمليات التحويل والتيصحيّة توجد معايير  -

  .للمحافظة على منتوج صحي وذي قيمة كليايجب التقّيد بها 
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ومجال التصرف كوينالت  

 

 
  :دمحم

لي أن أتلقى تكوينا وممن أطلب كيف يمكن 
  ؟نصائحال

 

 التعلم والمحاسبة
  :كريم

ض وهي وكالة االرشاد توجد وكالة عامة لهذا الغر -
إضافة الى  الكتيبات التي يمكنك  .مهنيوالتكوين ال

 الحصول عليها،
كما يمكنك المشاركة في التكوين الذي توفره وكالة   -

في مراكزها )  AVFA(االرشاد والتكوين الفالحي
من خاليا االرشاد   لنصائحويمكنك أيضا طلب ا  .للتكوين

  .في منطقتك) CTV(الفالحي 
كما وجدت بتونس، في السنوات األخيرة، مكاتب خاصة  -

  .الفالحية لالستشارات
خالل الشركة التعاونية للخدمات ويمكنك أيضا، ومن  -

ن إمكانية وجود متابعة وتقديم الفالحية، أن تسأل ع
  .لك رشاداال

فرصة حضور دروس بمدرسة ريفية فال الإذا سنحت لك  -
  .تفوت ذلك

توجد أيضا معارض وصالونات والتي تمثل فرصة جيدة  -
إلطالع على الجديد في المجال الفالحي وإلجراء  

  .وجاتاتصاالت لبيع  المنت
ثم إني ما أزال حاضرا إلى جانبك إذا احتجت إلى  -

  .المشورة، ويسرني كثيرا أن أزورك كلما أمكنني ذلك
 

  :دمحم
  .ال أقدر على شكرك بما يكفيك -

 
  :كريم

التصرف ما  خطأ خلطآخر نصيحة لك يا دمحم، ال تقع في  -
  .مع مالك الخاص ضيعةفي ال

  .أن تمسك بمحاسبة تحليلية لكل نشاط من األنشطة حاول -
قم بتسجل كل العمليات المختلفة في دفتر خاص وبذلك  - 

مردودية يمكنك التحليل والتقدم إلى األمام وتحسين نتائج 
 .كضيعت

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
16 

  

 

 الرزنامة

 

 
  :كريم

 
قبل أن أغادرك، هذا جدول يلخص العمليات الواجب 

  .في ضيعتك ألشجار المشمشإنجازها طيلة السنة 

 

 البرمجة
  : جانفي -ديسمبر
 التقليم الشتوي  
 ب التقليمطرحي خ  
 المعالجة الشتوية بعد التقليم  
  الغبار(التسميد العضوي(  

  : مارس -فيفري 
 األزوتي التسميد الفوسفوري و  
  خاليا نحل في الهكتار الواحد خالل   6إلى  4القيام بنشر من

  فترة االزهار
 الشروع  في عملية الري  
 مونليوز رصد مرض ال)moniliose ( والزيلي

)pucerons(  
  : أفريل
 كثافة الثمار(الشجرة  ةلوالتخفيف حسب حم(  
 البوتاسي الشروع في التسميد اآلزوتي و  
 متابعة الحالة الصحية للضيعة  
  : جوان -ماي 
  المتوسطيةذبابة الوضع الفخاخ ضد )cératite (  
 معدات الجني تحضير  
 الجني  

  : أوت -جويلية 
  التحليل الورقي)foliaire Analyse(  
 مواصلة عملية الري  
 إضافة سماد أزوتي  
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ن ل .نجاح في مشروعه الجديدلأصبح دمحم مدركا لما  يتعين عليه القيام به ل
  .يكون األمر سهال عليه، ولكنه مستعد لرفع التحدي

  :  اليوم شيئين مهمين متعلّ    ,هوفي هذا االتجا

توجد ممارسات جيدة يجب عليه اتباعها، والتي تمثل  جزء  من مقاربة 
لذلك  سيتم دمج  .مة ستسمح له بتطوير إمكانيات ضيعته طيلة  هذه الفترةامستد

 من إنتاج شجرة المشمش التي ستمثل النشاط الرئيسي، وكذلك تربية األغنام و كل
  .زراعة البقوليات

ّم في ـفي مشروعه يجب عليه أن ال يكون بمفرده وأن ينضولكي ينجح 
حيث يمكن لهم معا  .أسرع وقت الى شركة التعاونية للخدمات الفالحية مع جيرانه

الدفاع عن مصالحهم، ويكونون قادرين على مقاومة الوسطاء وبيع منتوجاتهم 
  .بأغلى سعر ممكن خاصة إذا تم تحويلها

  ...خاصة بمشمش السبيخة) label(ولم ال نرى في يوم ما عالمة 


