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إلاشارة إلى ان للمعهد الوطني لإلستهالك التونس ي عالقات متميزة بنظيره الفرنس ي وتربطنا
به إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل للخبرات.
وعلى إثر ما أصدره نشر نتائج هذا التحليل من نقاش وجدل حول جودة زيت الزيتون
التونس ي ،خاصة بعد وجود  3عالمات تجارية تروج زيت زيتون من أصل تونس ي في آخر
الترتيب من جملة  08عالمة تم تحليلها.
ورغم اننا ال نمتلك معطيات حول نتائج تحاليل املخابر ،وال الحدود التي تم وضعها لتحديد
الترتيب النهائي للمنتجات حسب  5مستويات (جيد جدا ،جيد ،مقبول ، ....،ضعيف) ،فإن
خبرة املعهد الوطني لإلستهالك التونس ي في مجال تحاليل وإختبارات املقارنة ،وإطالعنا
الجيد على التجربة الفرنسية يمكننا من قراءة جيدة لنتائج هذا التحليل وتفسير طريقة
عمل نظيرنا بفرنسا .ولتعميم الفائدة لكافة املستهلكين ،وللهياكل املعنية بموضوع زيت
الزيتون ،نقدم التوضيحات التالية:
 يجدر التأكيد في بادئ ألامر أن عملية تحليل وإختبارات املقارنة ،هي عملية لتحليلآداء املنتوج ( )Analyse de performanceوليست عملية لتحليل مطابقة املنتوج
للمواصفات ( ،)Analyse de conformitéباعتبار أن الغاية ألاساسية منه هي إعالم
املستهلك حول تركيبة املنتوج ،والنهوض بالجودة.
 تم إعتماد  8معايير لتحليل عالمات زيت الزيتون البيولوجي وهي :نسبة املبيدات( )pesticidesونسبة امللوثات ( )contaminantsبما في ذلك :نسبة املواد البالستيكية
( )plastifiantsنسبة املحاليل ( )solvantsنسبة الهيدروكاربونات (Hydrocarbures
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 تحصلت العالمات املروجة لزيت الزيتون البيولوجي ذا املنشأ التونس ي على نتائجتراوحت بين "جيد جدا" و "جيد" في ما يتعلق باملبيدات و املحاليل و  ،HAPإال أنها
تحصلت على نتيجة "غير كافي" في مستوى  ،Plastifiantsوهو ما جعل هذه العالمات
تتحصل على مراتب متأخرة ،باعتبار أن مركز تحاليل وإختبارات املقارنة للمعهد
حدد كمعيار ،أن من يتحصل على تقييم "غير كافي" في مستوى  plastifiantsال
يمكن ان يكون إلى "غير كافي " في مستوى الترتيب العام ( » Un produit « insuffisant
pour le critère « plastifiants » ne peut être au plus que « insuffisant » dans la
.)note globale
 يجدر التذكير أنه التوجد مواصفة عاملية في مجال نسبة  plastifiantsومنها الفتاالت ، phtalateلزيت الزيتون البيولوجي ،وأن إمكانية وجودها باملنتج النهائي يعود إلى
طريقة إلانتاج باملعاصر أو طريقة الحفظ والتخزين في حاويات بالستيكية،
يجب التأكيد ،في الختام ،على أن زيت الزيتون التونس ي يتمتع بحودة عالية جعلته
يتحصل على جوائز عاملية ،وبالتالي فإن مثل هذه التحاليل يجب أخذها في بعدها
إلايجابي وذلك بمزيد العمل على تحسين الجودة وإلاستثمار في تأهيل املعاصر و في
تكوين العملة بالقطاع.

