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 المتعلق بإنتاج البذور والشتالت وإآثارها
 

 الباب األول
 أحكـــام عامــــة

 
  :الفصل األول

 بإنت"اج الب"ذور      يضبط هذا الكراس الشروط العامة واإللتزامات  المتعّلق"ة        
 .والشتالت وإآثارها

 
 :2الفصل 

 صفحة ويتضّمن أربعة أبواب مقّسمة إلى 15هذا الكّراس على  يحتوى 
 فصال ويتعلق الباب األّول باألحكام العاّمة ، أّما الباب الثاني فيخّص شروط 23

ويهم الباب الثالث مجال تدخل . ممارسة نشاط إنتاج البذور والشتالت وإآثارها 
 .بات اإلدارة في حين يتعلق الباب الرابع بالمخالفات و العقو

 
  :3الفصل 
يمك""ن لك""ل ش""خص طبيع""ي أو معن""وي يس""تجيب للش""روط ال""واردة به""ذا      

 .الكراس القيام بجميع العمليات المتعلقة بإنتاج البذور والشتالت وإآثارها 
 
 
 
  :4الفصل 

 يقص""د بالمص""طلحات ال""واردة ف""ي ه""ذا الك""ّراس  وفق""ا لم""ا ج""اء بالفص""ل    
        1999 م"""""اي 10الم"""""ؤرخ ف"""""ي  1999 لس"""""نة 42األول م"""""ن الق"""""انون ع"""""دد 

 :والمتعلق بالبذور والشتالت والمستنبطات النباتية مايلي 
 
جمي""ع الحب""وب والنبات""ات وأج""زاء النبات""ات مث""ل      : الب""ذور والش""تالت ـ""  

 .الفسائل والدرنات والبصالت والجذامير القادرة على التوالد
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شتالت األش"جار   المنابت  والحقول المخصصة إلنتاج بذور و       : المشاتلـ   
 .المثمرة وأشجار الزينة واألشجار الغابية والخضروات وغيرها

 .الحقول المخصصة إلنتاج البذور المنتقاة : مزارع االآثارـ  
المجموع""ة النباتي""ة المنس""وبة إل""ى وح""دة تص""نيفية نباتي""ة م""ن   : لص""نفـ"" ا 

  .أسفل رتبة معروفة
الفالح""ة المكلف""ة بحماي""ة  المص""الح التابع""ة ل""وزارة   : الس""لطة المختص""ةـ""  

 النباتات والمستنبطات النباتية
  :5الفصل 

 يخضع نشاط إنتاج البذور والشتالت وإآثاره"ا إل"ى أحك"ام  ه"ذا الك"راس          
وإلى جميع النصوص القانونّية والترتيبية الج"اري به"ا العم"ل  وخاص"ة الق"انون                

وإل"ى أحك"ام    المشار إليه أعاله 1999 ماي 10 المؤرخ في 1999 لسنة  42عدد  
 .نصوصه التطبيقية

 
 

  
 الباب الثاني

 شروط ممارسة نشاط  
 إنتاج البذور والشتالت وإآثارها 

 
 :الشروط  اإلدارية: القســــم األّول  

 
  : 6الفصل 

 ي""ودع آ""ل راغ""ب ف""ي ممارس""ة إنت""اج الب""ذور والش""تالت وإآثاره""ا ل""دى    
 نهج آالن سافاري   30 بـحية  اإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفال      

 نس""ختين م""ن ه""ذا   أو ل""دى المندوبي""ة الجهوي""ة للتنمي""ة الفالحي""ة المعني""ة    ت""ونس 
 الص"فحات عل"ى أن   جمي"ع  عليهما من قبله ومؤّش"را عليهم"ا ف"ي           ممضىالكراس  

 .يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشرة من قبل اإلدارة إلثبات إعالمها 
 
    :7الفصل 

تاج البذور والشتالت وإآثارها بع"د التأآ"د م"ن إس"تجابته     تسند لكل من يتعاطى إن    
 م"ن  2لجميع الش"روط ال"واردة به"ذا الك"راس بطاق"ة مهني"ة طبق"ا ألحك"ام الفص"ل           

 المتعّل""ق بترتي""ب 2000 ج""انفي 18 الم""ؤرخ ف""ي 2000 لس""نة 101األم""ر ع""دد 
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البذور والش"تالت وط"رق إنتاجه"ا وإآثاره"ا والمواص"فات العاّم"ة لخزنه"ا ولّفه"ا                 
 .عنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحّية وتوريدها واإلّتجار فيهاو
 
 

    :8الفصل 
يج""ب أن تت""وفر ف""ي آ""ل ش""خص يرغ""ب ف""ي تع""اطي نش""اط إنت""اج الب""ذور   

 :والشتالت وإآثارها للشروط التالية 
 
ـ أن يّطلع على المواصفات المنّظمة للقطاع والموضوعة على ذّمته ل"دى             

 لحماية ومراقبة جودة المنتج"ات الفالحي"ة أو المن"دوبّيات           مصالح  اإلدارة العامة   
 الجهوّية للتنمية الفالحّية

ـ  أن يكون فّنيا مختصا أو أن يشّغل بصفة دائمة  فّنيين لهم رتبة مهن"دس                
أو مهندس مساعد أو تقني و تكون لهم خبرة في مي"دان إنت"اج الب"ذور والش"تالت                 

 . البذور مثبتة الصلوحية أوالعادية الذي يعتزم تعاطيه بالنسبة إلى درجات
ـ  أن يكون فّنيا مختصا أوأن يشّغل فّنّيين لهم رتب"ة مهن"دس مخ"تص عن"د                   

 .إنتاج بذور وشتالت قبل األساسية واألساسية 
ـ"" يص""رح س""نوّيا ل""دى اإلدارة العام""ة لحماي""ة ومراقب""ة ج""ودة المنتج""ات         

 .اع واألصناف والدرجاتالفالحية ببرنامج إنتاج البذور والشتالت حسب األنو
ـ أن يمسك حس"ابية م"واد تض"بط بالنس"بة إل"ى آ"ل ن"وع وص"نف و درج"ة                       

وبالترتي"""ب الزمن"""ي آمي"""ات الب"""ذور المنتج"""ة والموج"""ودة والمبيع"""ة ومص"""درها  
 . ووجهتها وتاريخ  آل عملية

ـ  أن يتع"اطى إنت"اج الب"ذور والش"تالت ف"ي جه"ات جغرافي"ة مناس"بة طبق"ا                      
 .ا العمل بالنسبة إلى آل مجموعة أنواعللمواصفات الجاري به

ـ  أن يحترم خط"ط اإلآث"ار طبق"ا للمواص"فات الج"اري به"ا العم"ل بالنس"بة           
 .إلى آل نوع أو مجموعة أنواع

 .ـ  أن يقوم بخالص المعاليم المستوجبة عن عمليات المراقبة 
 

  :9الفصل 
ب"إجراء   قبل إآث"ار الب"ذور و الش"تالت وإنتاجه"ا  تق"وم الس"لطة المختص"ة                  

المراقبة  لجودة وسائل اإلنتاج واإلآثار وذل"ك بمج"رد إعالمه"ا م"ن قب"ل المعن"ي        
 . .باألمر بإحدى الطرق المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الكراس
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 : 10الفصل 
عند ,  يعلم آل ممارس لنشاط إنتاج الشتالت والبذور وإآثارها 

اإلدارة العامة , مارسة النشاط تغييرعنوان مخازنه أو الفضاءات الضرورّية لم
لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية بهذا التغيير في اإلّبان إّما مباشرة أو 

 .عن طريق البريد مضمون الوصول
 

  :11الفصـــل 
يستظهر آل ممارس لنشاط إنتاج الشتالت والبذور وإآثارها على عين 

ن هذا الكّراس وبجميع المكان وعند آّل طلب من اإلدارة بنسخة ممضاة م
الوثائق والمؤّيدات الكتابّية الّالزمة لممارسة النشاط والتي تقتضيها القوانين 
والتراتيب الجاري بها العمل ، باإلضافة إلى الوثائق المضّمنة بنتائج مراقبة 
جودة المنتوج التي تقوم بها اإلدارة قبل الشروع في عملّية الترويج المنصوص 

 .لتاسع من هذا الكّراس عليها بالفصل ا
 :الشــــــروط  الفنّيـــــــة :القســـم الثاني 

 
  :12الفصل 
ي"""وّفر من"""تج ب"""ذور الحب"""وب والبق"""ول الجاف"""ة والب"""ذور العلفي"""ة وب"""ذور      

 :الخضروات وبذور الزراعات الصناعية وبذور الزهور مايلي 
رة وذل"ك   مستغلة للمحافظ"ة الص"ناعية عل"ى م"واد النبات"ات المكث"            *   

 .في صورة إنتاج البذور قبل األساسية
آمية من البذور األساسية تتناس"ب وبرن"امج إنت"اج الب"ذور مثبت"ة               *   

 .الصلوحية والعادية مع بيان مصدرها
وحدة للفرز معزولة تمام"ا ع"ن أي مح"ل يمك"ن أن يحت"وي عل"ى                *   
 اإلنت"اج   لإلستهالك ويجب أن تك"ون له"ذه السلس"لة ق"درة مناس"بة لبرن"امج             حبوب

 :وأن  تشتمل على 
 

 منظف أولي+    
 منظف+    
 مفارز+    
 جهاز فرز بالجاذبية+    
 معدات لمعالجة البذور+    
 معدات لوزن ولف البذور+    
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فض""اءات أو مس""تودعات لقب""ول الحب""وب الخ""ام ومح""الت لخ""زن *   
اظ على البذور المنتجة وفواضل المخزون في ظروف حفظ جيدة تمكن من الحف        

معزول"""ة ع"""ن  وتكون هذه المحالت.  درجة رطوبة مناسبة وحالة صحية حسنة
 .أي محل يمكن أن يحتوي على حبوب معدة لإلستهالك 
مخب""را مجه""زا بمع""دات تحلي""ل إلج""راء التج""ارب العادي""ة عل""ى     *   

 .).…رطوبة, وزن خصوصي , صفاء , إنبات (بذور اإلنتاج  المعني 
لمنف""ذ إليه"""ا س"""هال وف""ي ص"""ورة اإلنت"""اج   حق""ال أو أآث"""ر يك"""ون ا *   

 .المباشر توفير معدات إستغالل
 

 :  13الفصل 
 :يتعّين على مكثري البذور اإلستجابة للشروط التالية 

 
 التصرف في حقول مخصصة إلآثار البذور يكون المنفذ إليها * 

 .    سهال
 جّرار  : توفير معدات اإلستغالل والتنظيف الضرورية للبذور *

 . آلة بذر و معدات لمداواة المحصول وللغربلة   و
 أن يوفر المكثر إنتاجا مستقرا ومنتظما ال تتعدى تغيراته* 
 من سنة ألخرى وذلك بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة  % 20  

 .   ويعتمد اإلنتاج في المناطق الشبه الجافة والجافة على الري
 لة لغرض تفادي إنتاج حبوب من نفس الصنف بنفس المستغ* 

 .مما يؤدي إلى رفض مزرعة أو مزارع إآثار,   إستعمال آخر
 

الحفاظ عل"ى لص"ائق اللف"ائف وعل"ى ف"واتير وعل"ى أذون التس"ليم          * 
المثبت""ة لش""راء الب""ذور المع""دة لإلآث""ار ونت""ائج التحالي""ل المتعلق""ة بمراقب""ة    

 .جودة المنتوج
:  العالم""ات التالي""ةوض""ع الفت""ة عل""ى حاف""ة آ""ل حق""ل إنت""اج تحم""ل                * 

 .عدد الحصة  ـ المساحة المبذورة بالهكتار ـ الدرجة النوع ـ الصنف ـ 
 

 القيام بالتنقية الالزمة للصنف* 
تنظيف اآلالت المستعملة للبذر والجني والدرس والغربلة مس"بقا    * 
 .وآليا

 إستعمال أآياس أو حاويات نظيفة* 
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 .ف حسنةالمحافظة على حصص البذور ونقلها في ظرو* 
توفير محل لخزن المواد الكيميائية المعدة للمداواة يكون *

مستجيبا لشروط حفظ الصحة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري 
 .بها العمل

 
    14الفصل 

ال يمكن لمؤسسات إنتاج البذور التعاقد إال مع المكثرين الذين يستجيبون 
 .الكّراس من هذا ) 13(للشروط المبّينة بالفصل الثالث عشر 

 
 
 

 :الشروط الفّنية الالزمة إلنتاج شتالت البطاطا -
 

    :15الفصل 
   يتص""ّرف من""تج  ش""تالت البطاط""ا قب""ل األساس""ية  ف""ي مرآ""ز إنت""اج ش""تالت         

 :مخبرية  يحتوي على 
  

 وحدة لتحضير وسط غذائي.   
 وحدة للتحويل المعقم.   
 محضنة للتكاثر.   
 ناتوحدة لتكوين الدري.   
 )اإلختبارات الصحية(وحدة لمراقبة الجودة .   
 بيوت عازلة للحشرات.   
 وحدة تبريد للمحافظة على الدرينات.   
  .التصرف في أنسال سليمة وأصلية.   

 
 :16الفصل 

 ف""ي ص""ورة إنت""اج ب""ذور أساس""ية أو مثبت""ة الص""لوحية يتع""ين عل""ى المن""تج 
 أو الك""راء ف""ي مرآ""ز خ""زن   لش""تالت البطاط""ا أن يتص""رف عل""ى وج""ه الملكّي""ة   

 :وتكييف يكون المنفذ إليه سهال ومجهزا بـ 
ـ طاقة تبريد تقدر بثالثة أمتار مكعبة للطن الواحد بحرارة إيجابي"ة              

 .ورطوبة مراقبة متماشية مع خزن البطاطا
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ـ"" فض""اء للترص""يف بنص""ف مت""ر مرب""ع  للط""ن الواح""د محم""ي آم""ا    
وجي""د التهوئ""ة للمحافظ""ة عل""ى ج""ودة    يج""ب م""ن األمط""ار وم""ن أش""عة الش""مس     

 .المنتوج
 ).…أآياس ـ صناديق ـ أدوية(ـ مخزن لحفظ مواد التكييف   
 ).رافعة(ـ معدات للترصيف   

 .ـ عدد من الحاويات يتماشى وطاقة الخزن 
  ـ  مداواة الش"تالت  ـ   الفرز: ـ وحدة للتكييف قصد القيام بالعمليات التالية   

 .األآياس ـ  الوزنالمعايرة ـ  الوضع في 
 

 .وينبغي أن تكون طاقة هذه التجهيزات مناسبة لحجم اإلنتاج المنتظر
 

آم""ا تك""ون ص""يانة تجهي""زات التبري""د مض""مونة م""ن قب""ل أع""وان م""ؤهلين    
 .لذلك

 
 :الشروط الفّنية الالزمة إلنتاج شتالت الفراولة -

 
 17الفصل 

  :يجب أن تتوفر في منتج شتالت الفراولة الشروط التالية
 
 :في صورة إنتاج مواد اإلنطالق أو الشتالت قبل األساسية ـ  

 
التصرف في مخبر تس"مح تجهيزات"ه  بأخ"ذ  القم"م النامي"ة               * 
وإنتاج الش"تالت المخبري"ة وإنج"از  اإلختب"ارات          ) ميريستام(

 .الصحية
 التصرف في أنسال سليمة وأصيلة                    * 

اج الش""""تالت قب""""ل التص""""رف ف""""ي أقف""""اص عازل""""ة إلنت"""" * 
 .األساسية

 
  :في صورة إنتاج شتالت مثبتة الصلوحية                ـ يجب 

الت""زود س""نويا بالش""تالت األساس""ية إلنت""اج الش""تالت مثبت""ة * 
  الصلوحية 
 .التصرف في حقل أو أآثر يكون الوصول إليها سهال*  
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 .التصرف في معدات إلستغالل اإلنتاج وتجميعه* 
 .رآز لجمع وفرز الشتالتالتصرف في م* 
 التصرف في طاقة خزن مبرد مناسبة لطاقة اإلنتاج في * 

 .   صورة إنتاج شتالت مبردة
 

 :الشروط الفّنية الالزمة إلنتاج شتالت الخضر -  
 

  :  18الفصل 
 :يجب أن تتوفر في منتج شتالت الخضروات الشروط التالية 

 
بمساحة هكت"ار واح"د عل"ى    التصرف في حقل محمي آما يجب و     *   

 .األقل إلنتاج شتالت ذات جذور عارية
التصرف في واقيات بيوت مكيفة بمساحة أل"ف مت"ر مرب"ع عل"ى           *  
 .شتالت متلعة أو في أوعية وفي تجهيزات خصوصية األقل إلنتاج 

التص""رف ف""ي مع""دات لإلس""تغالل الفالح""ي ولل""ري وللمعالج""ة        *   
 .الصحية
-  UUة الالزمUUروط الفّنيUUاتين    الشUUرة والزيUUجار المثمUUتالت األشUUاج شUUة إلنت
 :والكروم

 
  :19الفصل  

يج"""ب أن تت"""وفر ف"""ي من"""تج ش"""تالت األش"""جار المثم"""رة والزي"""اتين   
 :والكروم للشروط التالية

ـ التصرف في مستغلة متالصقة يسهل الوصول إليها وقادرة عل"ى             
    وخمس""""ين  أل""""ف ش""""تلة م""""ن األش""""جار المثم""""رة والزي""""اتين ) 50000( إنت""""اج

أربعين ألف ش"تلة م"ن الك"روم عل"ى األق"ل س"نويا وبه"ا ت"داول زراع"ي                    ) 40000(
 .رباعي لغاية إنتاج شتالت بجذور عارية

عش"رة  ) 10000( ـ التصرف في واقيات بيوت مكيفة تسمح بإنتاج         
 .آالف  شتلة في أآياس أو أوعية على األقل

ـ"""" التص""""رف ف""""ي حق""""ل أمه""""ات مص""""ادق علي""""ه م""""ن الس""""لطة         
التصّرف في حقول أمهات من درج"ة ش"تالت أساس"ّية إلنت"اج طع"وم               .(صةالمخت

وح""امالت طع""وم للش""تالت مثبت""ة الص""لوحية والتص""رف ف""ي حق""ول أمه""ات م""ن  
 )درجة شتالت مثبتة الصلوحية إلنتاج طعوم وحامالت طعوم للشتالت العادية
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ـ التصرف في تجهيزات ومعدات الزمة إلنت"اج الش"تالت وحفظه"ا            
 .حيا وتحضيرهاووقايتها ص

ـ""" التص"""رف ف"""ي التجهي"""زات المناس"""بة لحف"""ظ الب"""ذور والطع"""وم        
 .والفسائل

 
الشUUUروط الفّنيUUUة الالزمUUUة إلنتUUUاج الشUUUتالت الغابّيUUUة والرعوّيUUUة     -  

 :ونباتات الزينة
 

  :20الفصل  
يجب أن تتوفر في منتج  الشتالت الغابّية والرعوّية ونباتات الزينة 

 : الشروط التالية
ير حاويات بالستيكّية خاصة بإنتاج الشتالت وأآياس ـ توف  

 بالستيكّية بالنسبة إلى األنواع ذات الدورة الخضرّية السنوّية
تعطي قطعا ذات  ) األخشاب (ـ توفير آالت رحي للمادة األّولّية   

  صنتمترا 3.5 و 2.5قياس يتراوح بين
ير الكتلة حات إسمنتّية مسّلحة إلحتضان عملّيات تخمـ توفير مسط  

 . مترا مرّبعا200 عن  الترابّية ال تقل مساحتها
 ـ توفير آلة ري وتسميد بالرّشاشات الرذاذّية   
 .ـ توفير مقصات لتفريد الشتالت بقطع الزائد منها   
 بالمائة من أشّعة 50 إلى 40ـ توفير مساحة مغّطاة تسمح بمرور   
 الشمس
 صم 20 و 10 إرتفاعها ما بين ـ بناء مرتفعات إسمنتّية  يتراوح  

في آّل زاوية وتوضع فوقها منصات معدنية لوضع الحاويات المزروعة 
 للتنبيت وتربية الشتالت

 ـ توفير المياه الضرورّية للري آّما وآيفا  
رفش و (ـ توفير اآلالت والمعّدات الالزمة لممارسة النشاط   

 ....)فؤوس و مقياس حرارة و مقياس حموضة 
صّرف في حقول أمهات بالنسبة إلى األنواع ذات ـ الت

 اإلآثار الخضري 
 

 الباب الثالث
 مجال تدّخل اإلدارة
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  :21الفصل 
تخض"""ع عملّي"""ة  إنت"""اج الب"""ذور والش"""تالت إل"""ى مراقب"""ة أع"""وان الس"""لطة    

 .المختصة وذلك للتثبت من جودتها 
م"ة  ويخول لهوالء  الدخول إلى المش"اتل والحق"ول وإج"راء المراقب"ة الالز           

وذل""ك ب""العين المج""ّردة أو ع""ن طري""ق التج""ارب المخبري""ة للتثب""ت م""ن إحت""رام       
 .المواصفات المضبوطة بالنسبة لكل نوع منها

  :22الفصل 
 10 المؤرخ في 1999 لسنة 42 من القانون عدد 14طبقا ألحكام الفصل 

م يسمح ألع"وان الس"لطة المختص"ة ال"ذين يعي"نه     ,   المشار إليه أعاله  1999ماي  
ال""وزير المكل""ف بالفالح""ة والمحلف""ين ب""دخول جمي""ع المناب""ت وم""زارع اإلآث""ار      

 .ومحالت تكييفها وخزنها وذلك قصد إجراء عمليات المراقبة الالزمة
 

 البـــاب الرابــع
 المخـــالفـــات  و العقوبـــــات 

  :23الفصل 
  عن""د اإلخ""الل بش""رط م""ن ش""روط ه""ذا الك""ّراس ي""تّم التنبي""ه عل""ى المعن""ي   

باألمر مع تمكينه من مهلة آافية تضبط م"ن قب"ل اإلدارة لتس"وية الوض"عّية وف"ي                
صورة عدم إمتثاله يتّم إيقاف نشاطه بمقتضى قرار من وزير الفالحة مع سحب      
بطاقت"""ه المهني"""ة واليمكن"""ه إس"""تئناف نش"""اطه إّال بع"""د تس"""وية وض"""عّيته  وإع"""داد 

 ف"ي الغ"رض، وتبق"ى       محضر معاينة يصدر عل"ى إث"ره ق"رار م"ن وزي"ر الفالح"ة              
 .إجراءات الغلق والعقوبات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل 

 

   إّني الممضي أسفله أقّر بأّني إّطلعت على     
         جميع الشروط واألحكام الواردة بهذا الكراس    
 بإحترامها والعمل بمقتضاها   وألتزم   

 ............في............ 
 اإلمضـــــــاء 


