حول نشر نتائج إختبارات والتحاليل املقارنة حول مادة العسل.

يف إطار املهام املوكولة إليه ،ومبقتضى قانون إحداثه عدد  70لسنة 2008
املؤرخ يف  10نوفمرب  ،2008قام املعهد الوطين لإلستهالك إبجناز حتاليل
وإختبارات املقارنة على منتوج العسل.
وجتدر اإلشارة أن حتاليل واختبارات املقارنة هي عملية فنية تقوم على املقارنة
بني جمموعة من العالمات التجارية ملنتوج واحد وذي استعمال متماثل ،قصد توفري
املعلومة العلمية واملوضوعية للمستهلك واليت يبين عليها اختياره .وابلتايل فإن حتاليل
واختبارات املقارنة ال تعترب عملية ملراقبة جودة املنتوج أو للتثبت من مدى مطابقته
للمواصفات ،وإمنا تتجاوز ذلك لتنطبق على أداء املنتوج وتلبيته حلاجيات
املستهلك .ومن جهة أخرى ،متثل حتاليل واختبارات املقارنة عامال هاما يف دفع
املؤسسات على حتسني اجلودة وتطوير تنافسية منتجاهتا يف الداخل واخلارج.
وهذا وقد مت نشر نتائج هذه العملية حيث مشل التحليل  13عالمة جتارية،
من ضمنها عالمة وواحدة خارج جدول املقارنة 8 ،منها تونسية املنشأ والباقي
موردة.
مع العلم أن املعهد أجنز سابقا عدد حتاليل واختبارات مقارنةعلى منتجات
غذائية وصناعية ،وذلك إبتباع إجراءات علمية وفنية دقيقة ابتداء إبختيار العينات
إىل صياغة التقرير الفين ونشر النتائج بعد إعالم الصناعيني ابلنتائج اخلامة ،.ويعترب
هذا املنتوج العاشر يف قائمة عمليات املقارنة املنجزة.

وقد مت إختيار منتوج العسل بناء على كونه منتوج طبيعي ،ولكن رغم أصالته
وخصائصه العالجية ،فإن عملية اقتنائه ابألسواق واحملالت التجارية تثري غموضا
لدى املستهلك لتباين أسعاره ،من جهة ،ولعدم حتكم بعض مريب النحل ومروجي
العسل يف ظروف احلفظ والتخزين واإلنتاج وفقا ألحسن املمارسات ،من جهة
اثنية ،وللشكوك حول الغش يف هذا املنتوج ،من جهة اثلثة.
وحيث تركزت عملية التقييم والرتتيب على معايري فيزايئية -كيميائية ملادة
العسل إضافة إىل التأشري :
▪ التأشري ) (7%
▪ )%25( HMF hydroxyl Méthyl Furfural
▪ )%25( Invertase
▪
▪
▪
▪

)%16(Diastases
كمية الفريكتوز والقليكوز ()%15
السكر ()%5
الرطوبة ()%5

▪ احلموضة ()%2

وجتدر اإلشارة أن حتاليل بقااي املبيدات مل تسجل يف االختبارات املنجزة
جتاوز العينات موضوع املقارنة للحد

األقصى)de quantification

 (Limiteالذي

ميكن من حتديد كمية هذه البقااي يف منتوج العسل.
وأفضت عملية التقييم إىل نتائج ترتاوح بني مالحظة “حسن“و“ضعيف“،
حيث أن عالمة واحدة حتصلت على مالحظة “حسن“ وعالمتني ( )2على
مالحظة “مقبول" و9عالمات على مالحظة “غري كايف“ وعالمة واحدة على
مالحظة “ضعيف“.

كما أنه على ضوء النتائج املسجلة فإن املعهد يرفع التوصيات التالية لكوهنا
ذات جدوى وتفعيلها سيمكن من تعزيز هذا القطاع وتثمينه وحتسني مردوديته:
 التأكيد على أتشري منتوج العسل ملزيد ضمان مصدر املنتوج ابلنسبةللمستهلك.
 تثقيف وترشيد املستهلك حول الطرق املثلى حلفظ مادة العسل يف املنزل.حتسني التأشري وخاصة من انحية الوضوح واملقروئية واإلداعاءات اليت ميكن أنتغالط يف طبيعة املنتجات أو خاصياهتا
 -جتنب عن اقتناء منتجات مؤشرة

de miels originaires de

« mélange

l’UE et hors UE ».

 تعزيز الدورات التدريبية ملريب النحل قصد حتسني جودة العسل ،وذلك منخالل التكوين والتوعية واإلشراف .كما أن إدخال مفهوم املراقبة الذاتية على
املنتوج ،وذلك لنقص املعرفة حول املمارسات اجليدة لرتبية النحل يف كافة مراحل
اإلنتاج والتخزين واحلفظ ،وهو ما يؤثر سلبًا على جودة العسل.

 تكثيف املراقبة الفنية عند التوريد هلذا املنتوج ،إذ أنه عند استرياد العسل اليقع التمييز ينب العسل وبديل العسل حيث ميس هذا من دميومة املنتوج التونسي
ابإلضافة إىل أن بديل العسل يكون بسعر أقل.
 تطوير القدرات التحليلية للمخابر الوطنية اليت ال تزال غري كافية ،وال تتالءمابلضرورة مع التطورات واالبتكارات يف العامل من حيث تقييم جودة العسل.
وأخريا إن هذا االختبار و الرتتيب الناتج عنه يهم مجيع املنتجات يف فرتة
معينة ،وميكن أن نعيد نفس االختبار يف فرتة أخرى لنجد ترتيبا خمالفا.

كما نشري إىل أن املعهد الوطين لالستهالك سينشر خالل الفرتة القادمة
نتائج حتاليل واختبارات مقارنة ملنتجات أخرى ،حال االنتهاء من قراءة نتائج
التحاليل ،وترتيب العالمات التجارية ،على أن يصبح هذا النشاط تقليدا يف
مؤسستنا و يف اجملتمع التونسي.

