
 

 امجلهـوريـة اجلـزائريـة ادلميقـراطيـة الشعـبيـة

 واليــة البليـدة  

 

 

   فيـحـان صــــــــــــيـ ب 

2016 جوان 16 ميسـ خ ـ ال جلسة الاس امتع ليوم   

 قطاع الـفـــــالحـــــــة

 



قطاع الفالحة حيث اس هتل الس يّد املدير عرضه ابلتطرق  التطرق اىل 2016جوان  16مت بتارخي 

ذ جند أ ن  ىل مجمل املساحات الفالحية الصاحلة للزراعة و املسقية  اليت تتوفر علهيا الوالية ا  % 26ا 

ىل اخلواص و  هكتار ، وقد بلغ  40.848% مهنا اتبعة ل مالك ادلوةل مبساحة 74مهنا تعود  ملكيهتا ا 

ىل  9.048مهنم  11.000عدد املستمثرين  ضافة ا  مابني مستمثرات جامعية و فردية  1.878خواص ا 

 انشط . 61.689و يشغل هبذا اجملال أ زيد من 

ىل املوارد املائية املس تعمةل يف السقي   %79بنس بة   احملوريو أ ما ابلنس بة ا 

جاملية مقدرة بــ  كام تغلب زراعة ال جشار املمثرة عىل النشاط الفاليح  31.770يف املنطقة مبساحة ا 

هكتار خمصصة  7.800هكتار و كذا  17.820هكتار يف حني تبلغ املساحة اخملصصة لزراعة اخلرض 

 لزراعة احلبوب.

نتاج احلليب بـــ مليون لرت س نواًي يف حني حتتل  62و حتتل والية البليدة املراتب ال وىل من حيث ا 

ىل  20ث التجميع ما بني من حياملرتبة الثالثة   للرت الواحد. 23اىل  21مليون لرت، بتلكفة من  30ا 

ذ مت تسجيل خالل الس نوات الثالث السابقة  كام نتاج اخلرض ، ا  حتتل نفس املراتب من حيث ا 

ىل     140qx/haارتفاع الانتاج من  ىل   qx/ha 12و ابلنس بة للحبوب من   qx/ha 250ا   25ا 

qx/ha  ىل املساعدات املقدمة من طرف ادلوةل من هجة و ، هذا الارتفاع يعود ابدلرجة ال وىل ا 

 تطور الوسائل املس تخدمة من هجة أ خرى.

ليعرض الس يد مدير املصاحل الفالحية مجمل النشاطات املنظمة من قبل مصاحله عىل غرار حصص 

ذاعية و تلفزية  .للتوعية و التحسيس  ، زايرات ، تظاهرات فالحية و كذا برامج ا 

عادة تأ هيل املرفق العمويم و كذا  ىل اجلهود املبذوةل يف جمال حتسني اخلدمة و ا  معرجًا بعدها ا 

 اس تقبال املوطنني خالل اايم الاس بوع.

 و قد أ مثرت هذه اجللسة عىل اختاذ مجةل من القرارت و التوصيات نذكر مهنا :

ك س تخدام أ ساليب الري املقتصدة للمياه اختاذ مجمل التدابري املمكنة من اجل الهنوض بقطاع الفالحة  -

 .  كلسقي عن طريق التنقيط، من أ جل استبدال أ نظمة الري احملوري

 التكثيف من ال ايم التحسيس ية . -

 اجناز دراسات معمقة لكيفية اس تعامل ال رايض الفالحية املتوفرة قصد الرفع من الانتاج. -

 عىل ال رايض الفالحية عىل مس توى الوالية .الاعامتد عىل اسرتاتيجية حمددة لتوزيع احملاصيل  -

جياد احللول و التكفل بأ كرب قدر من انشغاالت  - تسطري برامج من أ جل الرفع من املؤرشات  و ا 

 الفالحني

 بذل املزيد من اجملهودات قصد رفع التحدايت يف هذا اجملال احليوي. -

 


