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 بالغ حصفي

 رياي( والبكتثقيةلفاكهة البطيخ الأمحر سلمية وخالية من امللواثت ) بقااي املبيدات، واملعادن ال 

صحية خرية اليت أأجراها املكتب الوطين للسالمة ال نتاجئ التحاليل اخملربية الأ  كشفت

طار برانمج التتبع واملراقبة عىل فاكهة البط   لأمحريخ اللمنتجات الغذائية " أأونسا" يف ا 

ة عىل مطابقهتا لكيا ملعايري السالمة الصحي (2021"ادلالح" للمومس احلايل )س نة 

 ريايللمنتجات الغذائية حيت أأتبث خلوها من امللواثت سواء بقااي املبيدات أأو البكت

 .يفورم( أأو املعادن الثقيةل )اكلرصاص والاكدميوم()اكلساملونيال والكول 

يهنا ن ب مفواكه وجدير ابذلكر أأن املكتب يتوفر عىل برامج س نوية لتتبع ومراقبة اخلرض وال

مجلةل اق اشمل ابلأساس مراقبة بقااي املبيدات عىل مس توى املزارع وأأسو ت البطيخ الأمحر، و 

ب ملغر البذور املس توردة قبل تسويقها يف والأسواق الكربى وحمطات التلفيف. كام ختضع ا

ا ومطابقهتا احلدودية للتأأكد من سالمهتا وحصهت للمراقبة التقنية والصحة النباتية يف النقط

ىل امل  .غربالتامة للك املعايري واخلاصيات املرخصة وطنيا قبل السامح لها ابدلخول ا 

نتاج املبكر للبطيخ الأمحر ىل مناخ م  ويعزى اال  نتاج اجلنوبيابلأساس ا  ة اذلي يمتزي ناطق اال 

نتاج. التقنيات اجل  اس تعامل وكذاابرتفاع درجة احلرارة مند الشهور الأوىل من الس نة   يدة لال 

ةل غري معدةل جينيا، لأن املكتب يشرتط يف اس ترياد بذور موللتذكري فالبذور املس تع

صناف املعدةل لأ عة افزرا .البطيخ الأمحر احلصول عىل ترخيص مس بق من مصاحله اخملتصة

نوعة يف املغرب. ويلزم املكتب مس توردي الأصناف النباتية التوفر عىل منتوج م  لأيجينيا 

شهادة صادرة عن مس تنبط الصنف النبايت يف بدل املصدر تثبت أأن الصنف النبايت 

املس تورد مبا فيه البذور غري معدل جينيا. كام جيب عىل الصنف النبايت املراد تسويقه يف 



 

ي للأصناف النباتية ابملغرب بعد استيفائه مجليع املغرب أأن يكون مسجال يف السجل الرمس

 الرشوط.

 العديد من اال شاعات حول جودة وسالمة فاكهة البطيخ وجسل املكتب كلك س نة تناسل

نينا ةل ج الأمحر ابملوازاة مع بداية تسويقها. وأ خر هذه اال شاعات اكن اس تعامل بذور معد

رية عاو شاعات اكذبة ا  د سامة. ويه وهرموانت عن طريق احلقن واحتواء الفاكهة عىل موا

 من الصحة.

ي لفوركام مت خالل الأايم الأخرية تداول مجموعة من الصور خاصة عرب طريقة الرتاسل ا

ىل ارتفاع نس بة التسميد الأزوىت يف البطيخ الأمحر  "واتساب" مرفقة بنص يشري ا 

 يفيه وبة النرتات. وخطورته عىل املس هتكل وذكل ابالعامتد عىل هجاز للقياس الرسيع لنس  

 فايس بوكية الأصل صور س بق تداولها يف مواقع التواصل الاجامتعي ونرشت بصفحات

ن مجيع الصور ا2020وبعضها يف س نة  2018دلول عربية ومغاربية بعضها يف س نة  ليت . ا 

طار الأخب  .لزائفةار امت نرشها واملعلومات املصاحبة لها ال عالقة لها ابملغرب وتدخل يف ا 

 

د والصي كتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحةالم

ضعة لوصاية الدولة خا ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

صاصات راعاة االختوتمارس لحساب الدولة، مع م .ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية 

حة على ص الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، االختصاصات المتعلقة بالحفاظ

 بحماية وحماية صحة المستهلك. الحيوانات والنباتات

 

 


