
االحتياطات الواجب مراعاتها
عند استخدام المبيدات الزراعية
Precaution for Using Agricultural Pesticides



تعتبر المبيدات الزراعية من المواد التي تشكل خطر� على صحة ا�نسان والبيئة في حال االستخدام الخاطئ 
لها والتي قد تؤثر على سالمة وجودة المنتجات الزراعية في المزرعة، لذلك يعد االستخدام ا�مثل والسليم 
لتلك المواد من أهم المقومات للحفاظ على سالمة المنتجات الزراعية، نورد أهم االحتياطات الواجب اتباعها 

ومراعاتها عند شراء واستخدام المبيدات الزراعية:

عزيزي المزارع عند شرائك للمبيدات الزراعية فإن ضمان استخدامها الصحيح يعد من مسؤوليتك، لذا 
نقدم لك بعض ا�رشادات التي يجب مراعاتها أثناء مرحلة شراء المبيدات:

1.  احرص على شرائها من المحالت 
المبيدات  لتداول  المرخصة 
شراء  فاتورة  وبموجب  الزراعية 
المبيد،  بيانات  عليها  موضح 
اسم  البيع،  تاريخ  والكمية، 
رقم  المزرعة،  رقم  المشتري، 
الهاتف، رقم الهوية مع االحتفاظ 

بالفاتورة في سجالت مزرعتك.

المبيــدات  شــراء  مــن  تـأكد   .2
الزراعيـــة المسجـــلة والمسمـوح 
حيث  الدولة،  في  استخدامها 
رقم  المبيد  عبوة  تتضمن 
التغير  وزارة  من  صادر  تسجيل 

المناخي  والبيئة.

3.    تأكد من أن عبوة المبيد محكمة 
وغير  مستخدمة  (غير  ا�غالق 

مجزأه ومعاد تعبئتها).

وفترة  ا�نتاج  تاريخ  من  تأكد   .4
صالحية المبيد.

المبيد  عبوة  ملصق  أن  تأكد   .5
موضح فيه ا½تي: (المادة الفعالة 
تعليمات   - تركيزها  ونسبة 
 – المستهدفة  ا½فة   - االستخدام 
تسجيل  رقم   – السالمة  إرشادات 

المبيد).



عبوته  في  المبيد  احفظ   .1
عبوة  أن  من  وتأكد  ا�صلية، 
واحذر  بإحكام  مغلقة  المبيد 

من تعبئتها في عبوة أخرى. 

آمن  مكان  في  المبيد  تخزين   .2
العمال  سكن  عن  وبعيد 
وحظائر الماشية،   وإبعاده عن 

متناول ا�طفال.

المبيـدات  تخزين  من  تأكد   .3
في  منفصل  بشكل  الزراعية 
خزانة بها شفاط هواء وبعيدا 
الزراعية  ا�دوات  عن 

المستخدمة في المزرعة. 

4.  التهوية الجيدة لمكان التخزين 
أشعة  عن  بعيد�  يكون  وأن 

الشمس المباشرة.

5.  تأكد من استخدامك للمبيدات 
صالحيتها  فترة  انتهاء  قبل 
بيان  بطاقة  على  الموضحة 

المبيد.  

المزرعة  في  الزراعية  المبيدات  تخزين  عند 
احرص على ا�رشادات التالية: 

أماكن  فصل  بالمزرعة  يتم  أن   .6
تخزين المبيدات التالفة وعبوات 
المبيدات  عن  الفارغة  المبيدات 
وعدم  االستعمال  الصالحة 

الخلط بينها.  



1.  تغسل عبوة المبيد ثالث مرات 
أو  والصابون  بالماء  أدنى  كحد 

الزيوت أو مبيدات عضوية. 

3.   رجها عموديÉ وجانبيÉ عدة مرات.2.   إغالق العبوة جيد�.

الغسيل  سائل  من  التخلص   .4
في خزان الرش. 

حادة  بآلة  الفارغة  العبوة  ثقب   .5
لجعلها غير قابلة لالستخدام.

6.   تخلص من العبوات الفارغة بعد 
غسلها في ا�ماكن المخصصة 
التي تم تحديدها من خالل مركز 
أبوظبي �دارة النفايات ( تدوير ) 

واالتصال على رقم 800555.

للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة بطريقة 
آمنة اتبع الخطوات التالية: 



Follow these steps for disposing of 
pesticide containers safely:

3.  Shake the container vertically and 
sideways several times.

2.   Close the container well. 1. Pesticide containers should be 
washed at least three times with 
water and soup. 

6.  Dispose of empty containers after 
washing them in places allocated 
by Abu Dhabi Waste Management 
Centre (Tadweer) and call 800555.

5.  Puncture empty container with a 
sharp tool to make it unusable.

4. Dispose of washing liquid in the 
spray tank and spray in an an 
open space away from houses or 
animal sheds.



Consider the following guidelines while 
storing agriculture pesticides: 

6.    Store damaged pesticides and 
empty pesticide containers 
separately from other 
pesticides, and do not mix 
them with unused pesticide 
containers.

3. Store agricultural pesticides 
separately from agricultural 
tools used in the farm.

2.   Store pesticide in a safe place 
and away from workers 
housing and livestock barns, 
and keep it out of the reach of 
children.

1.    Keep pesticide in its well-sealed 
original container. Never 
transfer pesticides from the  
original containers to other 
containers.

4.   Use pesticides before expiration 
date shown on the pesticide 
label.

5. Storage place should be 
well-ventilated and away from 
direct sunlight.



The misuse of agricultural pesticides poses a risk to human health and the environment, and may 
affect the safety and quality of the farms' agricultural products. Therefore, the best and proper 
use of those substances is of the most important factors for maintaining the products' safety. 
Here are the most important precautions to be followed and observed while purchasing and using 
agricultural pesticides:

Dear Farmer,
Before purchasing pesticides, you will be responsible for using them properly. Here are some tips to 
consider while purchasing pesticide

3.  Ensure pesticide package is 
well-sealed (unused before 
and the contents of the 
container has not been 
divided). 

2.  Purchase pesticides that are 
registered and allowed to be 
used in the country. The 
pesticide package must shows 
a registration number issued 
by the Ministry of Climate 
Change and Environment.

1.  Purchase pesticides only from 
registered pesticide shops. Take 
an invoice showing the 
pesticide details, quantity, date 
of sale, buyer's name, farm 
number, telephone number and 
ID number, and keep the invoice 
in your farm records.

5.  Make sure that the material 
safety data sheet contains the 
following: (active ingredient and its 

concentration - usage instructions - 

target pest - safety instructions - 

pesticide registration number). 

4. Check the validity of the 
manufacuring dat and expiry 
date.




