تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بواليات تونس الكربى
تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية منوبة

في إطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية منوبة قامت اللجنة يوم  07جانفي 2020
بزيارة ميدانية الى معتمدية الجديدة.
الحالة العامة للمزارع:جيدة  .تحصلت أغلب الحقول على القسط األول من األمونيتر الزراعي
مرحلة النمو:
 زراعة القمح و التريتيكال :من مرحلة  3 -2أوراق إلى مرحلة بداية التجدير. زراعة القصيبة  :مرحلة الصعود• المالحظات العا ّمة:
 تواجد بعض األعشاب الضارة ذات الفلقتين و عشب المنجور في بعض الحقول. ظهور أعراض الصقيع في بعض الحقول. تواجد دودة fil de ferفي بعض الحقول.•النصائح :
 تطبيق التداول الزراعي وتفادي الزراعة األحادية (حبوب/حبوب) القيام بعملية المداواة ض ّد األعشاب الضارة باستعمال المبيدات العشبية المصادق عليها و بالجرعاتالمنصوح بها
 -االسراع في تقديم القسط االول من األمونيتر الزراعي.

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية منوبة

في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية منوبة ،قامت اللجنة بزيارة
ميدانية يوم الثالثاء  4فيفري  2020إلى معتمدية برج العامري.
الحالة العامة :متوسطة
مرحلة النمو:
الحبوب  :من مرحلة التجدير إلى مرحلة الصعود
المالحظات:
 لم يتم تقديم القسط األول من سماد األمونيترات و مكافحة األعشاب الضارة في بعض الزراعاتوذلك بسبب انحباس االمطار.
 ضهور أعراض مرض البياض الدقيقي و التبقع الشبكي على زراعة الشعير ضهور أعراض ذبابة الهس على زراعة الشعيرالتوصيات:
 مداواة االعشاب الضارة و األمراض الفطرية و الحشرات عندما تتوفر الظروف المناخيةالمناسبة.
 نثر القسط الثاني من سماد األمونيتر الزراعي عندما تتوفر الظروف المناخية المناسبة مع األخذبعين االعتبار مرحلة نمو الزراعة.

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية منوبة

في اطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية منوبة قامت اللجنة يوم 3مارس 2020
بزيارة ميدانية الى معتمدية منوبة والمرناقية
الحالة العامة للمزارع:
 % 70سيئة و  % 30متوسطة
مرحلة النمو :من مرحلة الصعود إلى مرحلة التسنبل
• المالحظات العا ّمة:
 وجود بعض األعشاب الضارة ذات الفلقتين و عشب المنجور في ع ّدة حقول ظهور أعراض نقص األزوت في بعض الحقول ظهور أعراض أعراض السبتوريا في األوراق السفلى على زراعة القمح الصلب•النصائح :
 إحكام تسيير ري الحبوب باعتماد تطبيقة الري في المناطق المروية تقديم مادة األمونيترات الزراعي حسب مراحل النمو و بطريقة معقلنة عند توفر رطوبة الالزمةفي التربة
 -مراقبة تطور األمراض الفطرية والتدخل عند اللزوم

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية منوبة

زيارة ميدانية لمتابعة الحالة العامة للزراعات الكبرى بوالية منوبة بتاريخ  17مارس  2020وقد
شملت الزيارة منطقتي بوعلي وبرج التوتة من معتمدية طبربة
الحالة العامة :من متوسطة إلى حسنة على إثر تهاطل األمطار األخيرة
مرحلة النمو:
الحبوب  :مرحلة اإلسبال
الفول المصري  :من اإلزهار إلى مرحلة تكون القرون
السلجم الزيتي  :تكون الخرادل (القرون)
الحالة الصحية:
 إكتساح عشب البروم لحقل قمح صلب لم يعرف التداول الزراعي منذ سنوات ظهور أعراض مرض البياض الدقيقي (الجيارة) بع ّدة حقول ظهور أعراض األصداء (األصفر والبني) على زراعة القمح الصلب حلج مبكر (إنفراط) خرادل السلجم الزيتي إصابات بحشرة اللكسوس في مزارع الفول المصريالتوصيات:
 تطبيق التداول الزراعي وتفادي الزراعة األحادية اإلسراع بالمداواة الفطرية لحقول الحبوب ضد األصداء بالمبيدات المنصوح بها -تركيز المصائد لمكافحة حشرة اللكسوس في الفول المصري

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية أريانة

في إطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية أريانة قامت اللجنة يوم  09جانفي 2020
بزيارة ميدانية الى معتمدية سيدي ثابت.
الحالة العامة للمزارع :من متوسطة الى جيدة.
مرحلة النمو:
 زراعة القمح  :من مرحلة  3 -2أوراق إلى مرحلة بداية التجدير. زراعة القصيبة  :مرحلة الصعود زراعة السلجم الزيتي :مرحلة  6أوراق• المالحظات العا ّمة:
 تواجد األعشاب الضارة ذات الفلقتين و عشب المنجور في بعض الحقول. ظهور أعراض مرض الصدأ التاجي في بعض الحقول. عدم نجاعة مداواة األعشاب الضارة في بعض الحقول.• النصائح :
 تطبيق التداول الزراعي وتفادي الزراعة األحادية (حبوب/حبوب) القيام بعملية المداواة ض ّد األعشاب الضارة باستعمال المبيدات العشبية المصادق عليها و بالجرعاتالمنصوح بها
 -االسراع في تقديم القسط االول من األمونيتر الزراعي.

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية أريانة

في إطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية أريانة قامت اللجنة يوم  06فيفري 2020
بزيارة ميدانية الى معتمدية سيدي ثابت
الحالة العامة للمزارع:
متوسطة عموما
مرحلة النمو :من التجدير إلى مرحلة الصعود
المالحظات العا ّمة:
 سوء استخدام الميكنة الفالحية في مختلف المعامالت الزراعية مما أثر سلبا في نجاعتها (انبات غيرمتجانس و تسميد غير متجانس)
 -وجود الدودة البيضاء ببعض الحقول

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية أريانة

في إطار عمل لجنة متابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية أريانة قامت اللجنة يوم  05مارس 2020
بزيارة ميدانية الى معتمدية قلعة األندلس وقد شملت الزيارة مناطق المرجى و الزريبة العطفة
الحالة العامة للمزارع:
من متوسطة إلى حسنة
مرحلة النمو للحبوب :من الصعود إلى التسنبل
مرحلة النمو للبقوليات (فول وحلبة)  :من اإلزهار إلى تكوين القرون
• المالحظات العا ّمة:
الحقول التي كانت سابقها الزراعي قرعيات (بطيخ وقرع) كانت حالتها العامة أحسن
زراعة أحادية (حبوب/حبوب) في عدة حقول
عدم إحكام عملية الري وتسييرها حسب الحاجيات الفعلية للنبات وحسب إنذارات الري الصادرة عن
المعهد
ظهور أعراض مرض الصدأ
•النصائح:
تطبيق التداول الزراعي وتفادي الزراعة األحادية
تسيير الري باعتماد تطبيقة الري
تقديم مادة األمونيترات للحبوب التي مازالت في مرحلة الصعود
متابعة تطور األمراض الفطرية والتدخل عند اللزوم

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية بن عروس
في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الزراعات الكبرى بوالية بن عروس قامت اللجنة يوم  11فيفري  2020بزيارة
ميدانية الى منطقة اوزرة و اوذنة من معتمدية مرناق و شبدة و دوار الحوش من معتمدية فوشانة
الحالة العامة للمزارع :متوسطة عموما
مرحلة النمو:
الحبوب :من مرحلة التجدير إلى مرحلة االسبال
القصيبة :مرحلة الصعود
الفول المصري :من 5الى  10اوراق
الحلبة :بداية االزهار
المالحظات العا ّمة:
 سوء استخدام الميكنة الفالحية في مختلف المعامالت الزراعية مما أثر سلبا في نجاعتها (انبات غير متجانس و تسميد غيرمتجانس)
 ظهور اعراض االجهاد المائي ظهور اعراض توقف امتصاص الفسفور لم يتم تقديم القسط األول من سماد األمونيترات الزراعي لم تتم مكافحة األعشاب الضارة في بعض الزراعات وذلك بسبب انحباس االمطار. ظهور أعراض مرض الصدأ البني والبياض الدقيقي على القمح ظهور أضرار اإلصابة بذبابة الهس على زراعة الشعير ظهور مرض الصدأ التاجي على القصيبةالتوصيات:
 مداواة االعشاب الضارة و األمراض الفطرية و الحشرات عندما تتوفر الظروف المناخية المناسبة و ذلك حسب مراحل نموالزراعات .
 نثر القسط الثاني من سماد األمونيترات الزراعي عندما تتوفر الظروف المناخية المناسبة مع األخذ بعين االعتبار مرحلة نموالزراعة.

تقارير اللجان اجلهوية لتقدم املوسم بوالية بن عروس
في إطار عمل اللجنة الجهوية لمتابعة الحالة العامة للزراعات الكبرى بوالية بن عروس ،قامت اللجنة بزيارة
ميدانية لمعتمديتي مرناڨ (منطقة عين الرڨاد) و المحمدية (منطقتي بوربيع وسيدي فرج) بتاريخ  13مارس
2020
الحالة العامة:
 من سيئة إلى متوسطة مع وجود بعض الحقول الحسنة نسبيا بالنسبة للحبوب وذلك انحباس األمطار خاللشهري جانفي وفيفري وهو ما منع الفالحين من التدخل بتقديم مادة األزوت ومكافحة األعشاب الضارة
البقوليات :متوسطة
مراحل النمو:
 الحبوب :مرحلة التسنبل الفول المصري والحلبة :اإلزهار -تكون القرونالسلة :مرحلة اإلزهار
الحالة الصحية:
وجود األعشاب الضارة ذات الفلقتين في عدة حقول
 وجود حشرة الزيلي في مزارع الشعير ظهور مرض الصدأ التاجي على زراعة القصيبةظهور أعراض مرض الصدأ األصفر على زراعة القمح الصلب
التوصيات:
 إحكام عملية تحضير األرض عدم القيام بعمليات نثر األمونيترات ومداواة األعشاب في مزراع الحبوب التي بلغت مرحلة اإلسبال -مراقبة األمراض الفطرية في حقول الحبوب خاصة أمراض األصداء و التدخل عند اللزوم

