
 23( 1434دي الحجة  17 في صادرال 2940.13 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم

 ألركانلشتائل النموذجية الومراقبة بالموافقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج  )2013أكتوبر 

 

 (11، ص 2014يناير  2بتاريخ  6218)ج ر   رقم 

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 

 زيوليو 25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169الشريف رقم  بناء على الظهير

بالظهير  وتتميمه بتنظيم إنتاج وتسويق البذور واألغراس، كما وقع تغييره المتعلق( 1969

( 1977سبتمبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.76.472رقم  قانون  الشريف المعتبر بمثابة 

 منه؛ 5و 2و 1 ولوالسيما الفص

 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإحداث المكتب الوطنيالمتعلق  25.08ى القانون رقم علو

 ،(2009 فبراير 18) 1430 صفر 22 بتاريخ من 01.09.20لظهير الشريف رقم لالصادر بتنفيذه 

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

ومراقبة إنتاج ا القرار والمتعلق بذالمضاف إلى أصل هالتقني  يوافق على النظام : المادة األولى

  .شتائل النموذجية لألركانال

للسالمة الصحية  المكتب الوطنيبمصالح  هأعال ويمكن االطالع على النظام التقني المذكور

 للمنتجات الغذائية.

 

إال المؤسسات  أعاله ال يجوز أن يقوم بتسويق األغراس المشار إليها في المادة األولى : 2المادة 

 في شهر صرحتأن عتمدة زير المكلف بالفالحة، ويجب على المؤسسات المالولك ذالتي يعتمدها ل

 .المذكور أعالهاتها من األغراس إلى المكتب نوومخز ومبيعاتها اتهإنتاجياكل سنة ب نسبتمبر م

 

 .في الجريدة الرسمية القرارهذا ينشر  : 3المادة 

 

 

 

 )2013أكتوبر  23( 1434دي الحجة  17 وحرر بالرباط في

 عزيز أخنوش، والصيد البحريالفالحة وزير 

 

 

 



 

 قني إلنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركانتال ظامالن

 
  المقدمة: -
نتاج ومراقبة الشتائل النموذجية وضع الشروط الواجب احترامها إل إلى التقني النظامهدف هذا ي

 .لألركان

 السياق البيولوجي -1

 نباتيةبذور( أو استعمال بطريقة جنسية )  Argania spinosa  Skeel)يمكن إكثار األركان )

 culture in)ية  اإلكثار المختبرطريقة تشطيء(. كما يمكن استعمال )افتسال، تطعيم، تعكيس، 

vitro)نفس مخاطر اإلكثار بواسطة البذور)عدم ل اإلكثارقد تعرض عملية  ذه التقنيةه ن. إال أ

 .  (juvénile)المادة النباتية الفتية  في حال استعمالة األم( تالتطابق مع النب

لفترة  شتائل النموذجية لألركانالنتاج إتقنيات ستعمال ، يسمح باالمستنبطةنظرا لغياب األصناف 

. ويمكن استعمال اإلكثار نباتيةالاستعمال طريقة اإلكثار ى لإاللجوء ب خمس سنواتمؤقتة مدتها 

  .بواسطة البذور للحصول على حامل الطعم

 والتنظيمية س القانونيةاألس -2

  زيوليو 25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169الظهير الشريف رقم 

بالظهير  وتتميمه المتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور واألغراس، كما وقع تغييره (1969

سبتمبر  19) 1397شوال  5بتاريخ  1.76.472الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 منه؛ 5و 2و 1 ولما الفص( والسي1977

 لمتعلقا (2009 فبراير 18) 1430 صفر 22بتاريخ  01.09.20لظهير الشريف رقم ا 

للسالمة الصحية للمنتجات  خاص بإحداث المكتب الوطنيال 25.08القانون رقم بإصدار 

 الغذائية؛

 ( 2010دجنبر  13) 1432محرم  7 الصادر في  1-10-187   الظهير الشريف رقم

إلحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات  06-10 القانون رقمبإصدار  لمتعلقا

 .واألركان

 ألركان لشتائل النموذجية المراحل إنتاج  -3

ذي يصف بدقة جميع مراحل اإلكثار منذ لالتتبع ايخضع إنتاج الشتائل النموذجية لألركان لنظام 

 حلة الغرس، وذلك بإتباع ما يلي:المادة النباتية من األشجار األمهات إلى مرأخذ مرحلة 

 المادة النباتية والبذور تحديد مناطق أخذ -3-1

وتحديد مناطق أخذ البذور أو الفسائل أو العكيسات أو الشطيئات أو  ترقيميجب تعريف و

 Système)أجزاء من النبتة للزراعة المختبرية بواسطة إتباع نظام المعلومات الجغرافية )



d’Information Géographique SIG وكذا تعريفها من حيت المساحة والكثافة في الهكتار ،

 parc à bois et parcs)لألشجار ) مؤقتة ونوعية التربة. وتعتبر هذه المناطق حظائر 

semenciers  المحددة سالفا.   مؤقتةالفترة لل يتم استغاللها 

 تعريف ووصف األشجار األمهات -3-2

حامل تعملة كأشجار أمهات ألخذ البذور )بالنسبة ليجب تعريف ووصف األشجار المس

أو الفسائل أو العكيسات أو الشطيئات أو أجزاء من النبتة للزراعة المختبرية  الطعم(

فيما يخص المواصفات الشكلية ومواصفات الثمار واإلنتاج ونسبة الزيت، وذلك حسب 

. كما يجب إتباع نظام المعلومات الجغرافية لتحديد 1الملحق رقم المعطيات الواردة في 

 .مواقع أشجار أخذ العينات

 وصف طريقة اإلكثار3-3- 

ينبغي وصف طريقة اإلكثار المعتمدة بالنسبة لكل قسمة شتائل وتسجيلها على البطاقات 

 التالي:  الترقيمتبعا لنظام 

 اإلفتسال "ف" -

 التطعيم "ط" -

 التعكيس "ع" -

 ش"" التشطيء -

 الزراعة المختبرية باستعمال المادة النباتية الفتية "زف" أو الناضجة "زن". -

 أخذ المادة النباتية -4-3

المرخص لهم من طرف الوزير تؤخذ المادة النباتية من طرف أصحاب المشاتل  

لهذا الغرض  المكلف بالفالحة، انطالقا من األشجار المعرفة داخل المناطق المحددة

 )الحظائر(. 

 اء رقم للقسمةإعط -5-3

يعطى رقم للقسمة بالنسبة لكل عملية أخذ للمادة النباتية. ويجب االحتفاظ به حتى تتم 

 عملية الغرس. ويشير هذا الرقم لما يلي:  

 المنطقة؛ رمز -

 رقم الشجرة؛  -

 طريقة اإلكثار )ف،ط، ع، ش، زف،زن(؛ -



 رقم المشتل المصرح له؛    -

 لنباتية.تاريخ اإلنتاج وأخذ المادة ا -

لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بعد ويمنح هذا الرقم من طرف ا

أخذ إيداع صاحب المشتل  لتصريح في مقر المديرية الجهوية للمكتب التابعة لمنطقة 

 المادة النباتية.

 تسجيل التتبع -6-3

على سجل يجب على المشتل المصرح له بإنتاج الشتائل النموذجية لألركان أن يتوفر 

لتدوين جميع المعلومات الخاصة بالمنطقة وإحداثيات األشجار المستعملة ألخذ المادة 

النباتية وتاريخ األخذ وكمية المادة المأخوذة وفترة اإلكثار وعدد الشتائل المنتجة وتاريخ 

 التسليم والكمية المسلمة وكذا معلومات عن المرسل إليه.

 وضع البطاقات للشتائل -3-7

صاحب التسليم، يجب أن تكون الشتائل حاملة للبطاقة الصفراء التي تتضمن اسم  أثناء

رقم القسمة. وتوضع البطاقات على الشتائل من طرف صاحب المشتل وتحت المشتل و

 مسؤوليته. 

 برنامج اإلنتاج -4

من أجل وضع برمجة معقلنة لمختلف المهام داخل مختلف المشاتل، يجب على هذه األخيرة وضع 

   .2رقم  الملحقج سنوي لإلنتاج وفقا للنموذج  المبين في برنام

     لشتائل عند التسليمل المواصفات النوعية -5

 عند التسليم، ينبغي أن تتوفر شتائل األركان على المواصفات التالية:

 توفر الجذور على شعر وافر؛  -أ

 سم مكعب؛ 350أكياس نمو الشتائل ال يقل حجمها عن   -ب

ال يقل وطوله  )  le collet) العنيقمم  في منطقة ما فوق  10ن قطر الساق ال يقل ع  -ت

 سم؛ 20 عن

 خلوها من الكائنات الضارة؛  -ث

 متجانسة.  -ج

 ألركانلشتائل النموذجية النتاج المخصصة إل مراقبة المشاتل -6



لمكتب من طرف مصلحات ا المخصصة إلنتاج الشتائل النموذجية لألركانتراقب المشاتل 

حية للمنتجات الغذائية للتأكد خاصة من الحالة الصحية ونمو الشتائل وكذلك الوطني للسالمة الص

 لتقدير عدد الشتائل المنتجة.

 ألركانلشتائل النموذجية النتاج المخصصة إل المشاتل ترخيص -7

طبقا ر للفترة المؤقتة السالفة الذكالمشاتل التي تنتج الشتائل النموذجية لألركان  ترخيصيتم 

المكلف  دورية الوزيرالتي تستجيب للشروط المحددة في قانون التقني، ولمقتضيات هذا ال

   بالفالحة.

 تتبع األغراس -8

تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق  ،بعد الغرس التتبعيجب على المنتج ضمان استمرارية 

. كما الواحات واألركان، وذلك بواسطة حيازة سجالت يحتفظ بها حتى الدخول في مرحلة اإلنتاج

 يجب تحديد مواقع الحقول بواسطة نظام المعلومات الجغرافية.

 التقييم-التتبع -9

مدة تحديدها وكذا تحديد  أخذ المادة النباتية، يجبألماكن  من أجل تجنب االستغالل المفرط

االستغالل، بواسطة مراقبة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألركان تحت إشراف 

والمندوبية للفالحة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والمديريات الجهوية لمكتب الوطني ا

أخذ للمادة السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وفي حالة تسجيل استغالل مفرط، يمنع أي 

 النباتية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األشجار األمهات: تعريف ووصف 1الملحق رقم 
نسبة 

محتوى 

 الزيت

محصول 

  الشجرة

ل الثمارشك درجة  

تواجد 

 األشواك 

درجة نمو 

  األوراق

قوة النمو،  

الجدع، مساحة 

  الظل

طول 

 الشجرة

 رقم القسمة

        

        

        

        

 

 

 : البرنامج السنوي لتتبع إنتاج الشتائل2 الملحق رقم

 ..........................المشتل: 

 ............................السنة: 
 

 مدة اإلستمرار بالمشتل عدد الشتائل المنتجة

 )بالشهر(

 كمية المادة النباتية المستعملة
)البذور، الفسائل، العكيسات، 

 الشطيئات،  أجزاء من النبتة( 

 رقم القسمة

    

    

    

    

 

 

 


