SUSTAINOLIVE

التاسعة -العاشرة صباحا

التكوين النظري:
● عرض حول تقنيات التقليم العلمية لشجرة الزيتون.
● عرض حول تقنيات تثمين مخلفات معاصر الزيتون في انتاج السماد العضوي.

الثانية عشرة والنصف

وجبة الغداء بمنتزه بلوطة

الواحدة والنصف بعد الزوال

● التكوين الميداني في تقنيات التقليم العلمي وتهيئة التربة حول أشجار الزيتون:
● التطبيق بالضيعة النموذجية لألشجار الزيتون الغابوية لتعاونية الهدى ب عين
بيضاء»Parcelle en agro-écologie d’olivier « .

الثالثاء  16فبراير

● استئناف التكوين الميداني حول التلقيم العلمي وتهيئة التربة حول أشجار الزيتون.
● التطبيق بالضيعة ذات المساحة الكبيرة ألشجار الزيتون بأسجن.
." »Parcelle intensive d’olivier

في إطار مشروع  SUSTAINOLIVEالممول ضمن المشاريع األوروبية  ،PRIMAبرنامج أفق  ،2020والذي
يهدف في نهاية المطاف إىل تحسين استدامة مزارع الزيتون وتثمين المنتجات الثانوية لمطاحن الزيتون
في بلدان البحر األبيض المتوسط

https://sustainolive.eu/

سيتم تنظيم:
ورشة تكوينية لفائدة بعض التعاونيات المنتجة لزيت الزيتون
بإقليم وزان حول
”التقنيات العلمية لتقليم أشجار الزيتون وتهيئتها و تثمين
مخلفات معاصر الزيتون في انتاج السماد العضوي ”
اليوم 15 :و 16فبراير 2021
المكان :تعاونية األمنية ببلوطة ومزارع تعاونية الهدى ،وزان
مشروع البرنامج:
الساعة

الموضوع

 15فيراير

انطالق برنامج التكوين حول تثمين شجرة الزيتون وتثمين مخلفات معاصر الزيتون.

التاسعة -العاشرة صباحا

استقبال المشاركين بمقر تعاونية األمنية ببلوطة.
● جمعية بلوطة" مؤسسة االنسان مجاالت وبدائل"
● كلية العلوم بتطوان "ممثلي مشروع البحت العلمي حول استدامة حقول الزيتون
وإدارة المنتجات الثانوية لمطاحن الزيتون في بلدان البحر األبيض المتوسط.
● المديرية اإلقليمية للفالحة بوزان.
● طلبة متدربين معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة بن قريش –تطوان
التعاونيات الفالحية:
● تعاونية األمنية بلوطة ".ابريكشة"
● تعاونية الهدى "عين بيضاء"
● تعاونية الربيع "أسجن "
● مجموعة ذات النفع االقتصادي " جنان وزان"
● تعاونية أغبالو " تنقوب"

العاشرة صباحا

● عرض لمحاور المشروع في البحت العلمي والتنموي حول قطاع الزيتون بإقليم وزان.
● معطيات حول التشخيص للوضعية الراهنة لقطاع الزيتون بإقليم وزان
● الحلول الممكنة للتطوير المستدام لقطاع زيت الزيتون
توقيع اتفاقية تعاون بين فريق البحت العلمي "كلية العلوم بتطوان" ومؤسسات القطاع
الوصي وجمعية المجتمع المدني.
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