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مت إعداد هذا الدليل كجزء من مشروع " تعزيز النفاذ لألسواق للمنتوجات الغذائية 
و احملّلية"  (PAMPAT)، الذي يتم تنفيذه يف تونس من قبل منظمة األمم املتحدة للتنمية 
الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة الفالحة واملوارد املائية و الصيد البحري ووزارة 
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حقوق النشر © 2019 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

مت إعداد هذا العمل من قبل مصلحة دعم القطاع اخلاص و تشجيع االستثمار مبنظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) على أساس العمل املنجز من قبل مهدي بن ميمون، 
أستاذ باملعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس بالتعاون مع بديع قعليش، باحث باملعهد 
مبشروع  يونيدو  لدى  خبير  ناصفي،  خميس  و  بتونس  الزراعية  للبحوث  الوطني 

.(PAMPAT) "تعزيز النفاذ لألسواق للمنتوجات الغذائية و احملّلية"

 يود املؤلف أن يشكر األشخاص التالية أسماؤهم على مساهماتهم وتعليقاتهم: عزالدين 
شلغاف، املدير العام لإلنتاج الفالحي يف وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري؛ 
شرقي    منصف  للغالل؛  املشترك  املهني  للمجمع  العام  اجلندوبي،املدير  علي  محمد 
مشروع  يف  اليونيدو  خبيرة  قناوي  ليلى  للغالل  املشترك  املهني  ،،،،للمجمع 
PAMPAT؛ نوريا أكيرمان، منسقة مشروعPAMPAT يف اليونيدو؛ لطفي بن محمود 
ومحاسن قماتي (االدارة العامة لإلنتاج الفالحي)، جناح بن عمار، ومحمد شيبات، 
(املجمع املهني املشترك للغالل)، جيهان بن يحمد، وندى بركوتي وهيفاء بن موسى 

وغازي كريدة (املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس)

تعكس  ال  املتحدة.  لألمم  التابعة  النشر  خدمات  بواسطة  املستند  هذا  حترير  يتم  لم 
املتحدة  أمانة منظمة األمم  بأي حال رأي  املنشور  املقتبسة يف هذا  األسماء واملستندات 
للتنمية الصناعية فيما يتعلق بالوضع القانوني لبلد أو إقليم أو مدينة أو جهة أو منطقة 
أو فيما يتعلق بتعيني احلدود. إن اآلراء واألرقام والتقديرات الواردة يف هذه الوثيقة هي 
استخدام  يتم  تأييدها.  ضمنًا  أو  اليونيدو  آراء  بالضرورة  تلزم  وال  املؤلفني  مسؤولية 
املصطلحني "دولة متقدمة" أو "دولة نامية" ألغراض إحصائية وال تعبر بالضرورة عن 
رأي بشأن مرحلة تطور بلد أو منطقة معينة. ال يعني ذكر شركة أو عالمة جتارية أن 
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2.1. االحتياجات من التربة و المناخ

دون  بزراعتها  يسمح  مما  املختلفة ،  التربة  انواع  مع  التكيف  كبيرة على  بقدرة  التني  تتمتع شجرة 
استخدام حاملة للطعوم و ميكنها النمو بجذورها يف التربة الفقيرة أو الفقيرة للغاية ، ولكنها تنمو 

بسرعة وتنتج بكثرة يف التربة الغنية.

تتأقلم شجرة التني بسهولة مع الظروف املناخية املوجودة مبنطقة دجبة  فهي ال تتطلب احتياجات 
البرد خالل فترة السبات الشتوي و ميكنها أن تتحمل درجات حرارة سلبية خالل هذه  كبيرة من 
الفترة ودرجات حرارة مرتفعة خالل موسم النمو و لكن ميكن أن تؤدي درجات احلرارة املرتفعة 

جًدا إلى تباطؤ منو الثمار و تصلب قشرته.

مع اقتراب  فترة اجلني ، تكون األمطار والضباب ضارة للغاية؛ إذ ميكن ان يزيد ذلك يف خطر 
الثمار. تشقق 

2. إنشاء بستان جديد لشجر التين

تشقق الثمار 

من الضروري حتليل املياه والتربة واحلصول على بيانات الطقس احمللية. يجب أيًضا 
أن يكون اختيار األصناف وفًقا ملتطلبات السوق املقصود.

شجرة التني تتأقلم بسهولة كبيرة مع املناخ و التربة وتتكيف متاًما مع الظروف املوجودة 
يف منطقة دجبة.



التونسية.  للبالد  التاريخي والثقايف  التراث  يتجّزأ من  الّتني قدمية جًدا وهي جزء  ال  تعتبر شجرة 
توجد شجرة التني يف كل جهات البالد نظرا لقدرتها على الّتأقلم مع مختلف انواع التربة واملناخ مع 

تنوع كبير يف األصناف.

متّثل منطقة دجبة التي تقع يف والية باجة، اكبر املناطق املنتجة للّتني التي توجد اشجاره يف جميع 
املزارع وتشكل عنصرا هاما يف تقاليد سكان املنطقة.

شجرة    25000 يقارب  ما  على  حتتوي  هكتار   500 حوالي  دجبة  يف  للتني  اجلملية  املساحة  تبلغ 
وتساهم بأكثر من 80 ٪ من إنتاج والية باجة من التني الذي ميثل رمزا للمنطقة التي اشتهرت به يف 
كافة ارجاء البالد نظرا جلودته االستثنائية املّتأتية من االصناف محلية و الظروف املناخية واعتماد 

اساليب زراعية متوارثة منذ القدم.

يعرف  واحدا.  هكتار  تتجاوز  ما  نادرًا  صغيرة  مساحات  من  بدجبة  التني  بساتني  تتكون  ما  عادة 
الصنف األكثر انتشارا يف دجبة باسم بوحولي حيث يشكل أكثر من 80 ٪ من مجموع أشجار التني 

و ينتج جيلني من الثمار البيثر يف شهر جوان  والكرموس يف شهر أوت.

و قد سمحت كل هذه اخلصائص لتني دجبة احلصول على عالمة التسمبة املثبة لالصل(AOC) يف 
سنة 2012 ،جعل منها أول غلة حتمل  هذه العالمة يف تونس
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1. مقدمة

بساتني التني يف دجبة
مع جبل القراعة يف آخر الصورة
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التين  أصناف   .2.3

يجب  و  املنطقة  مع  جيد  بشكل  تتكيف  والتي  التني  أصناف  من  هام  مبخزون  دجبة  منطقة  تتمتع 
احلفاظ عليها.

يعتبر صنف بوحولي أكثرها انتشارا يف املنطقة:
2.3.1. بوحولي:

  ينتج جيلني يف السنة.
  تتميز ثماره بلون بنفسجي داكن و بجودة عالية

الكرموس البيثر       
أوت جوان    النضج    

60 إلى 90 غ 70 و 100 غرام   الوزن    
يفوق 20  يتجاوز 15     محتوى السكر    

درجة بريكس درجة بريكس   القابل للذوبان   
الثمار ميكن  ان تخصص لالستهالك  املباشر أو للتحويل  

بالتجفيف أو صناعة املربى.  

2.3.2. وحشي:
صنف ذو ثمار بلون أخضر ينتج جيلني يف السنة    
الكرموس البيثر       

أوت جوان قبل بوحولي  النضج    
60 غرام   40 غ الوزن    

19 درجة بريكس  محتوى السكر   13  درجة بريكس   
القابل للذوبان     

ميكن استخدام ثمار هذا الصنف لالستهالك الطازج  
  أواملجفف.

 2.3.3. ذقاقلي:
ينتج جيل واحد من الكرموس. ثمار هذا الصنف  

ذات اللون األخضر   
الكرموس    

أوت /سبتمبر النضج    
50 غ الوزن    

16 درجة بركس محتوى السكر   
القابل للذوبان  

وهو عادة مخصص لالستهالك الطازج و التجفيف.  

صنف  البوحولي

صنف وحشي

صنف ذقاقلي



8

التين تكاثر   .2.2

تعتبر شجرة التني من األنواع التي يسهل اكثارها عن طريق العقل.

تؤخذ العقل خالل فصل الشتاء (فترة السبات) من األشجار اخلالية من األمراض و التي مت اختيارها 
على أساس إنتاجيتها وجودة ثمارها بعد التأكد أيضا من مطابقتها للصنف املختار.

ينصح باختيار عقل يبلغ طولها من 20 الى 30 صم و قطرها من 1 الى 3 صم

ُتزرع العقل مباشرة يف البستان أو يف مربعات  تكاثر باملنابت  حيث يتم فصلها ب 15 الى 20 صم 
على اخلط و 60 إلى 100 صم بني الصفوف.

من املستحسن استعمال الرمل يف مربعات التكاثر و يجب العناية بالعقل اثناء موسم النمو بالري و 
التسميد.

فترة  خالل  طعوم  حاملة  استعمال  دون  العقل  طريق  عن  التني  شجرة  تكاثر  يتم 
السبات تأخذ من أشجار وقع التأكد ملطابقتها للصنف و من خلوها من األمراض.

عقل التني للغراسة
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التحضير اجليد للتربة مع حراثة عميقة ومتجانسة يسهل منو جذور الشجرة وبالتالي 
املستقبل. تطورها وإنتاجها يف 

من الضروري أن تغرس عدد من أشجار تني "الذكار" بالبستان.

ميكن توفير التسميد القاعدي أثناء حتضير التربة و يتمثل يف إعطاء كمية من األسمدة العضوية من 
30 إلى 60 طن/هكتار وفقا لتحليل التربة.

يختلف اختيار كثافة الغراسة ومسافات الغراسة حسب نظام اإلنتاج. ميكن أن تكون 10 × 10، 
8 × 8 يف اإلنتاج البعلي و 6 × 5 أو 3 × 5 يف اإلنتاج املروي.

يقع حتضير حفر بحجم 1 م3 للغراسة
عند الغراسة يتعني غراسة بعض األشجار من تني الذكار يقع اختيارهم حسب إنتاجهم و موعد 

نضج ثمارهم .
الهوائية والري مع ضرورة  الغراسة إلزالة اجليوب  يجب تسوية األرض جيدا حول الشجرة بعد 

التوتيد حلماية الشجرة ضد الريح

التكوين 2.5. تقليم 

تقليم التكوين هو العملية الرئيسية خالل السنوات الثالث األولى من عمر الشجرة.

السنة األولى:
• نختار 3 إلى 4 أغصان (الفروع يف املستقبل) موزعة بشكل جيد حول اجلذع .  

• يجب أن يكون الفرع األول على ارتفاع 30 إلى 40 صم من األرض.  
• يجب أال تكون زاوية األغصان مفتوحة للغاية لتجنب تكسرها حتت تأثير وزنها ووزن   

اإلنتاج يف املستقبل.  
• تقع عملية التقليم يف فصل الشتاء خالل فترة السبات.  

السنة الثانية:
• يف فصل الشتاء, نختار على كل فرع فرعني ثانويني موزعني جيًدا حول الشجرة  

السنة الثالثة:
• نهاية تكوين الشجرة والبدء يف اإلنتاج. نستمر يف تفريع كل الفروع الثانوية الى فرعني    

آخرين موزعني بشكل جيد حول الشجرة.  
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تتكيف أصناف الّتني احمللية جيًد ا مع الظروف املناخية للمنطقة.
و  البيثر  من  إنتاجني  يقدم  والذي   ، دجبة  يف  الرئيسي  الصنف  هو  البوحولي  صنف 

الكرموس.
يجب إيالء اهتمام خاص ألشجار الذكار التي يجب أن تكون موجودة بكل مزرعة 

من التني

حراثة التقاطع لتفتيت الطوب

2.3.4 . شجر الذكار:
إنها شجرة التني "الذكر" التي تنتج عموًما ثالثة أجيال  

من الثمار سنوًيا "بروم" و "الذكار"  
و "الشروم". تتبع هذه األجيال الثالثة بعضها البعض  
أما اجليل املهم بالنسبة للتلقيح هو جيل الذكار الذي  
أصناف لتلقيح  ويستعمل  الصيف  بداية  يف  ينضج   

الكرموس مثل أصناف  بوحولي أو زيدي.  
هناك العديد من اصناف شجر التني الذكار مبنطقة دجبة  
والتي ميكن استخدامها من قبل الفالحني لضمان تغطية  
كافية لفترة التلقيح والتي يعد حجم ثمارها و انتإجها  

من حبوب  اللقاح و وفرة حشرة التلقيح بها جديرة بالعناية.  

2.4. الغراسة

الغراسة هي خطوة أساسية لنجاح البستان .
تتم عملية حتضير األرض وفًقا لنوعية التربة.

• تتم احلراثة العميقة (80 صم) خالل فصل الصيف السابق للغراسة يف حالة عدم وجود    

فقط. اخلطوط  على  احلراثة  عملية  إجراء  الضروري  من  فإنه  وإال  كلسية،  طبقة   

• تتم عمليات حراثة التقاطع لتفتيت الطوب و تسوية األرض يف اخلريف بعد هطول األمطار.  

شجر تني الذكار يف نهاية فترة السبات
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إزالة األغصان الصغيرة       شجرة تني مكونة يف شكل كأس

بستان تني بدجبة مروي بنظام الري بالتنقيط

يجب القيام بتقليم اإلثمار سنوًيا يف بداية فترة السبات األشجار.
نعتمد على نوع اإلنتاج املطلوب بيثر أو كرموس لتحديد حدة عملية التقليم.

.3.2. الري

ان الري بطريقة الغمر يزيد من مشاكل العناية باألشجار خاصة إذا كانت الدورة املائية متباعدة إذ أن
املياه إلى حالة من اإلجهاد بسبب اختناق اجلذور  تنتقل من حالة اإلجهاد بسبب نقص  األشجار 

بسبب قلة الهواء وخاصة إذا كانت التربة طينية.
ميكن نظام الري بالتنقيط من حتسني استخدام املياه و التسميد املوضوعي و التقليل من خطر تشقق

الثمار عند النضج.
األقل  على  صّمامات   4 توفير  مع  الشجرة  جانبي  على  بالتنقيط  للري  انبوبني  باستعمال  ينصح 

للشجرة الواحدة.
يجب أن يكون االنتقال من الري بطريقة الغمر إلى نظام التنقيط تدريجًيا حتى تتمكن الشجرة من 

إعادة انتشار جيد للجذور.
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من  متجانسة  اجلذع  أحادية  أشجار  بوجود  يسمح  الكأس  شكل  يف  التكوين  تقليم 
ثالثة إلى أربعة فروع.

العمر  من  ويزيد  الصيانة  وأعمال   ، البستان  تسيير  يسهل  اجليد  التكوين  تقليم 
للشجرة. اإلنتاجي 

شجرة تني مكونة يف شكل كأس

3.1 . تقليم اإلثمار

تنطلق عمليات تقليم الصيانة أو االثمار مبجرد دخول الشجرة يف اإلنتاج. و يساعد ذلك يف احلفاظ 
على شكل الشجرة و حتسني طاقتها اإلنتاجية و الزيادة يف عمرها.

يتمثل تقليم الصيانة يف إزالة األغصان الزائدة و املتقاربة و اليابسة و املصابة.
باالعتماد على طبيعة إنتاج شجرة التني من انتاج واحد بيثر او كرموس أو إنتاجني بيثر وكرموس

تختلف طريقة تقليم اإلثمار لألشجار:
املعدة   الكرموس خاصة  ثمار  فترة جني  يجمع  و  البيثر  إنتاج  يدعم  اخلفيف:  التقليم   •  

للتحويل.   
• التقليم احلاد: يعزز النمو اخلضري خالل الربيع مما يزيد من إنتاج الكرموس مع إطالة فترة    

النضج. يقلل هذا التقليم احلاد من إنتاج البيثر.  
• التقليم املتوسط : يسمح باحلفاظ على توازن بني إنتاج البيثر و إنتاج الكرموس.  

3. العناية ببستان في طور اإلنتاج
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يجب أن يعتمد برنامج التسميد على مستوى اإلنتاج والنمو اخلضري.
ميكن التأكد من برنامج التسميد عن طريق التحليالت الورقية التي جترى يف شهر جويلية.

التلقيح إجباري إلنتاج ثمار الكرموس.
التلقيح. يقع استعمال ثمار شجر التني "الذكار" لعملية 

 3 8 ثمار من الذكار مبكرا يف الصباح وتكرر العملية من  6 إلى  يتم وضع قالئد من 
إلى 4 مرات مع فاصل من 5 إلى 7 أيام حسب منو ثمار الكرموس.

هذه الطريقة حتّسن من جودة الثمار ونسبة السكر فيها وحتملها للنقل و تقلل من خطر التشقق.
ملراقبة برنامج التسميد يجب االعتماد على التحليل الورقي الذي ميكن من التحقق من نسبة املعادن

باألشجار وتصحيح برنامج التسميد.
لذا يجب أخذ حوالي خمسني ورقة يف شهر جويلية من منتصف األغصان من عشرة أشجار ممثلة 
باملعايير احملددة  النتائج  الكيميائي وتتم مقارنة  يتم إرسال األوراق إلى مختبر للتحليل  للبستان و 

لشجرة التني.

3.4 . التلقيح

التلقيح ضروري لضمان منو وجودة ثمار الكرموس من األصناف احمللية مثل بوحولي وزيدي.
تتم عملية التلقيح بإستعمال ثمار ناضجة من اجليل الثاني "ذكار" من إنتاج أشجار التني "ذكار".

يقع جمع الذكار التي وصلت الي مرحلة النضج (قبل انفتاح الثمار من اسفل) و التي حتتوي على
يف  الكرموس  أشجار  يف  تعّلق  ثمار   8 إلى   6 من  قالدات  يف  البلستوفاج  حشرات  من  هام  عدد 

الصباح الباكر وتكون محمية من أشعة الشمس املباشرة.
يجب اعادة عملية التلقيح من 3 إلى 4 مرات مع فاصل زمني من 5 إلى 7 أيام يف كل مرة حسب

الظروف املناخية وقابلية ثمار الكرموس للتذكير.

حشرات التلقيح فوق ثمار الكرموس
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تشقق  خطر  من  يزيد   ، النضج  من  الثمرة  تقترب  عندما  خاصة  املنتظم،  غير  الري 
التني و يزيد الري بالغمر من املخاطر بينما اعتماد نظام الري بالتنقيط ميكن من احلد 

من هذه املشكلة و يحسن من جدوى استعمال املاء.

تبلغ احلاجّيات القصوى لشجرة التني من مياه الري من منتصف مارس إلى نهاية سبتمبر 1800 م3
للهك الواحد تتوزع بني:

• 50 م3 يف األسبوع يف بداية فترة النمو  
• 70 م3 يف األسبوع بني ماي ومنتصف جوان.  

• 80 م3 يف األسبوع طوال من منتصف شهر جوان الى نهاية شهر أوت  
• 60 م3 يف األسبوع يف سبتمبر  

3.3 . التسميد

يعتمد التسميد على مستوى خصوبة التربة ومستوى اإلنتاج.
من ميزات منطقة دجبة االعتماد الهام على التسميد العضوي بجلب كمية من الغبار بصفة سنوية. 

هذه املمارسة متكن من سد حاجيات شجرة التني و حتسن من خاصيات التربة.
من  طن/هك   10 ينتج  لبستان  بالنسبة   : كالّتالي  الكيميائي  التسميد  على  االعتماد  ميكن 
النيتروجني و40 وحدة من الفوسفور و200 وحدة من  100 وحدة من  الثمار، يتّم استعمال 

البوتاسيوم, 
بجب  التي  الكميات  فإن   ، البوتاسيوم  وسولفات   DAP و  األمونيترات  استخدام  وقع  اذا  أّما 
سولفات  من  كغ  و400   DAP من  كغ  و85  األمونتير  من  كغ   250 هي  الهكتار  يف  إضافتها 

البوتاسيوم.
ميكن تقسيمهم كما يلي:

فيفري - مارس         أفريل        ماي        جوان        جويلية         أوت        سبتمبر   
األمونيترات      125 كغ                     25 كغ  25 كغ                                                       75 كغ
45 كغ                     10 كغ       10 كغ                                                       20 كغ   DAP

سولفات                                           50 كغ  50 كغ    100 كغ     100 كغ        100 كغ
البوتاسيوم

ميكن إعطاء جزء من كمية البوتاسيوم بالرش على األوراق يف مرتني أو ثالث بنسبة ٪2 (2 كغ من 
منتصف  يف  األولى  املرة  الرش  ميكن  املاء).  من  لتر   100 يف  للذوبان  القابل  البوتاسيوم  سولفات 

جويلية والثانية بداية شهر أوت.



17

املكافحة املندمجة أكثر فاعلية يف احلماية خاصة إذا كان يتعلق باملنطقة بأسرها.
يجب احترام اإلجراءات اجليدة ملعاجلة وإدارة املبيدات .

يجب استخدام املبيدات املسجلة رسمًيا لشجرة التني فقط واآلفة املستهدفة أو املرض.

يجب احترام اجلرعة املوصي بها للمحصول واآلفات بدقة.
يجب أن يتم العالج فقط باستخدام املعدات الصحيحة، واحلماية الكافية للمستخدم ويف غياب 

الرياح الهامة وخطر املطر.
يجب التحقق من موعد إعادة الدخول الى البستان وأوقات ما قبل اجلني واحترامها.

3.6 . الجني

تختلف مدة موسم جني التني يف دجبة من سنة إلى أخرى حسب الظروف املناخية. عادًة ما يبدأ 
جني الّثمار من النصف الثاني من جوان الى منتصف جويلية بالنسبة لثمار البيثر،و من أوائل أوت  

الى منتصف سبتمبر، بالنسبة لثمار الكرموس.
التأثير  التني من  لذاك يجب حماية  اجلني  بعد  الثمار  املرتفعة سلبا على جودة  احلرارة  تؤثر درجة 

املباشر للشمس و يتم اجلني يف الصباح الباكر.
بعد اجلني، يتم تصنيف الثمار حسب حجمها و حالتها يف صناديق بالستيكية من صفني مفصولة 
بورقة أو يف صناديق من الورق املقوى مع خاليا ومن الضروري االنتباه إلى عدم تكديس الصناديق 

بشكل غير مناسب لتجنب تدهور حالة الثمار.

ثمار بوحولي معدة للنقل الى السوق
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3.5 . الحماية الصحية ألشجار التين

يجب أن تكون احلماية الصحية ألشجار التني جزًءا من االهتمام باستدامة نظام اإلنتاج و ال ينبغي
استخدام املبيدات الكيميائية إال كمالذ أخير بعد استنفاد جميع البدائل األخرى وعند الوصول إلى 

عتبة الضرر ووفًقا للممارسة اجليدة.
و هذا النهج من املكافحة املندمجة أكثر فاعلية يف احلماية خاصة إذا كان يتعلق باملنطقة بأسرها.

3.5.1 . عوارض على األغصان
الذي  التقليم  طريق  عن  مقاومتها  ميكن  و  األغصان  على  التني  لشجرة  القرمزي  فواصل  تتطور 
يسمح بتهوية األشجار واملعاجلة الشتوية القائمة على الزيت األبيض من التقليل بدرجة كبيرة من 

هذه اآلفة.
3.5.2 . عوارض على االوراق

ينتشر مرض تبرقش أوراق التني وهو فيروس يتسبب يف تغير لون األوراق ويف حالة قليلة يشوه
األوراق والثمار و يؤدي الى سقوطها. وال يوجد حل لعالج الفيروس غير التدابير الوقائية لتجنب 
ظهور من استعمال طعوم أشجار سليمة غير حاملة للمرض و الوقاية عند التقليم بتنظيف االدوات 

مبادة اجلافال بعد كل أستعمال.
3.5.3 . عوارض على الثمار

ثمار التني عرضة آلفتني هما ذبابة التني و ذبابة الثمار أو الذبابة املتوسطية و تصبح الثمار املصابة
على  أساسي  بشكل  املكافحة  تستند  االشجار.  انتاجية  على  يأثر  مما  لالستهالك  صاحلة  غير 
االصطياد املكثف باستخدام مصائد جتتذب كال اجلنسني من الذباب. يقع وضع املصائد التي ميكن 
ان تتكون من نصف قارورة بالستكية تعلق بالشجرة و حتتوي على مادة ال DAP محلل يف املاء 
 (Lambda-cyhalothrine, Malathion Diméthoate Deltaméthrin) ومبيد حشري ضد الذبابة
و للتقليل من خطر االصابات بالبستان يجب جمع التني املتساقط واملصاب يف أكياس بالستيكية 

سوداء كبيرة و عرضها ألشعة الشمس ملدة أسبوعني وأتالفها.
3.5.4 . املمارسات اجليدة للمداوات

ومعرفة  املبيدات  مع  التعامل  يف  للعاملني  شامًال  تدريًبا  للمداوات  اجليدة  املمارسات  تتضمن 
خطورتها وإتقان اإلسعافات األولية يف حاالت التسمم. وال تستخدم املواد الكيميائية إال كمالذ 
الرسمًية  بالقائمة  املسجلة  املبيدات  استخدام  يجب  األخرى.  البدائل  جميع  استنفاد  بعد  أخير 

لشجرة التني فقط واآلفة املستهدفة أو املرض.
يجب حفظ املواد الكيميائية مع تعليماتها يف عبوتها األصلية ويف غرفة مغلقة مناسبة و مبجرد إفراغ

العبوة يجب تنظيفها وتدميرها وفًقا للتشريع املعمول به .



19

3.8.2. االسترسال
ارساء نظام االسترسال يسمح بتتّبع جميع مراحل اإلنتاج وذلك يخلق مناًخا من الثقة بني املنتجني 
والوسطاء واملستهلكني النهائيني ّمما يزيد يف نسبة املبيعات. يتطلب ذلك التزام كل املتدّخلني بتدوين 
جميع تدّخالتهم بسّجالت معّدة للغرض. يساهم إرساء نظام االسترسال ايضا يف حتسني طرق 

اإلنتاج  وممارسات اإلنتاج اجليدة.

متّكن العالمة املثبتة لألصل "تني دجّبة" الفالحني املمضني على كراس الشروط وامللتزمني ببنودها  
من تثمني ثمارهم بشكل أفضل وأن يكونوا أكثر تنافسية يف األسواق احمللية و الدولية.

تني دجبة حامل لعالمة مراقبة املنشأ
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يجب أن يتم اجلني يف مرحلة النضج املناسبة وفًقا لسوق الوجهة.
ويتم اجلني يف الصباح الباكر مع احلفاظ على جودة املنتوج الصحية والتجارية طوال العملية.

يجب أن يتم نقل الثمار إلى األسواق يف أقرب وقت ممكن ويجب أال يتجاوز 24 ساعة بعد اجلني
لضمان اجلودة.

3.7 . رزنامة التدخالت التقنية لشجرة التين

التدخالت التقنية املختلفة املوصى بها للفالحني بدجبة خالل السنة الفالحية

3.8. االنتفاع بالتسمية المثبة لألصل

لزيادة من  املنتوج  لهذا  التي حتصل عليها تني دجبة فرصة مهمة  املثبة لالصل  التسمية  تعد عالمة 
رواجه باالسواق.

3.8.1. تسمية المثبة لالصل لتين دجبة
يعد تني دجبة املنتوج األول من الثمار الذي حتصل على العالمة املثبة لالصل "AOC" وذلك بقرار 
عدد47   التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  الصادر   2012 ماي   12 بتاريخ  الفالحة  وزير  من 

بتاريخ 15 جوان 2012.
لقد مت منح هذه العالمة نظرا خلصوصياته املتأتية من الظروف املناخية للمنطقة و طرق االنتاج التي 

ميتاز بها الفّالحون.

اكتوبر    نوفمبر    ديسمبر   جانفي  فيفري   مارس  افريل      ماي      جوان      جويلية      اوت      سبتمبر
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