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مقدمة
توؤكد التوجهات اجلديدة يف االإدارة املزرعية على �سرورة اأن تكون كافة الن�ساطات التطبيقية داخل املزرعة تعتمد على نظم عمل وا�سحة 
ودقيقة توؤمن اال�ستخدام االمثل ملدخالت االنتاج وبالتايل حتقيق االنتاج الزراعي املطابق لال�سرتاطات ال�سحية والذي يعتمد على اأن 
�سالمة االنتاج الزراعي تبداأ من املزرعة، وتعترب املبيدات اإحدى املدخالت املهمة يف عملية االنتاج الزراعي وت�سكل خطورة �سحية عالية 
على االن�سان والبيئة يف حال اإ�ستخدامها ب�سكل ال يراعي قواعد اال�ستخدام ال�سليم للمبيدات، والجل امل�ساعدة يف تو�سيح اأهمية التعامل 

ال�سليم مع املبيدات يف املزرعة وخارجها فقد و�سع هذا الدليل االر�سادي الذي يو�سح اخلطوط العامة للتعامل مع املبيدات.
 

يهدف هذا الدليل اىل و�سع االطر العامة لقواعد اال�ستخدام االآمن للمبيدات للمر�سدين الزراعيني اإ�سافه اىل املتعاملني مع املبيدات 
�سواء املتداوليني وجمهزي املبيدات والعمال الزراعيني داخل املزرعة. يف �سوء التوجهات االإ�سرتاتيجية جلهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
وخا�سة تلك امل�ستقاة من قانون الغذاء لعام 2008حيث تهدف هذه التوجهات اىل حتقيق الغذاء االآمن من خالل اإعتماد نظم التدقيق 

احلقلي الذي يوؤمن �سالمة املنتجات الزراعية خالل ال�سل�سلة الغذائية والتي تبداأ من املزرعة و�سواًل اىل امل�ستهلك.  

ويغطي الدليل جمموعة من املحاور العامة والتي متكن املتعاملني مع املبيدات من اإ�ستخدام املبيدات بطريقة اآمنة وت�سمل املحاور بع�ص 
التعاريف االأ�سا�سية وامل�ساكل املتعلقة باملبيدات واأنواع امل�ستح�سرات التجارية وطرق ح�ساب كميات املبيدات امل�ستخدمة يف احلقل اإ�سافة 

اىل طرق خزن املبيدات يف املزرعة وقواعد التعامل مع العبوات الفارغة واملبيدات الكا�سدة مبا ي�سمن �سالمة االن�سان والبيئة.

1 - تعاريف عامة:

لالن�سان  �سررا  ت�سبب  اأن  ميكن  والتي  احل�سرات  ومنها  حيوانية  اأو  نباتية  اأو  جمهرية  اأحياء  كانت  �سواء  حية  كائنات   :Pest الآفة 
وممتلكاتة. 

 
املبيد Pesticide: عرفت منظمة االغذية والزراعة املبيد باأنه اأي مادة اأو خليط من املواد يكون الغر�ص منه الوقاية من اأية اآفة اأو 
الق�ساء عليها اأو مكافحتها، مبا يف ذلك ناقالت االأمرا�ص لالإن�سان اأو احليوان، واأنواع النبات اأو احليوان غري املرغوبة والتي حتدث �سررًا 
اأو تتدخل باأي �سكل اأثناء اإنتاج االأغذية اأو املنتجات الزراعية اأو االأخ�ساب اأو امل�سنوعات اخل�سبية اأو االأعالف، اأو اأثناء ت�سنيعها وخزنها 
ونقلها وت�سويقها، ويعني بها اأي�سا اأي مادة تعالج بها احليوانات ملكافحة احل�سرات اأو العناكب والطفيليات اأو غريها من االآفات التي ت�سبب 

اأمرا�ص  احليوانات. 
اأو حمايتها من  اأو جتفيف ثمار الفاكهة  اأو جتفيفه  اأوراقه  اإ�سقاط  اأو  اأي�سًا املواد التي ت�ستخدم لتنظيم منو النبات  وي�سمل هذا التعبري 
ال�سقوط قبل ن�سجها، وكذلك املواد التي ت�ستعمل يف املحا�سيل، �سواء قبل احل�ساد اأو بعده، لوقاية املح�سول من تاأثري االآفات واالأمرا�ص 

اأثناء التخزين اأو النقل.
 

املادة الفعالة Active ingredient : هي اجلزء ذو الفعالية احليوية من )م�ستح�سر املبيد التجاري( امل�سوؤول عن قتل اأو احلد 
من االآفات امل�ستهدفة باملبيد. 

املنا�سب  املبيد  نوع  وت�سمل حتديد  املبيد،  با�ستعمال  املتعلقة  االأجراءات  كل  Application method: هي  طريقة ال�ستعمال 
لالآفة ومعدل اال�ستعمال وعدد الر�سات مع بيان الكمية الالزمة للمكافحه ووقت ا�ستعمالها وفرتة االمان التي ميكن بعدها ح�ساد اأو جمع 

املح�سول وحتدد هذه الفرتة تبعا ملعدالت تك�سر املبيد يف النبات ووفق احلدود العليا امل�سموح بها من املبيد يف املح�سول. 

احلد احلرج لال�سابةEconomic threshold : هو نقطة و�سول اأعداد االآفة املحددة يف املح�سول اىل م�ستوى ميكن اأن حتدث 
�سرر اإقت�سادي يف املح�سول وعندها توجب املكافحة. لكل حم�سول حد حرج تبعا لالآفة املحددة، لذلك فاإن فح�ص م�ستوى اال�سابة دوريا 

مهم جدا للتعرف يف الوقت املنا�سب على احلد احلرج لالآفة. 

الثر ال�سمي احلاد Acute toxicity: ميكن تعريف ال�سمية احلادة على انها تاأثري �سار يتواكب معه اعرا�ص ت�سمم حتدث ب�سورة 
للتعر�ص  الت�سمم احلاد كنتيجة  Crisis وعادة ما يحدث  او  االزمة  ا�سطالحا  ما يطلق عليه  �سريعة خالل فرتة زمنية ق�سرية وهو 
جلرعة عالية من املادة ال�سامة خالل فرتة ق�سرية من الوقت. من امثلة املبيدات ذات ال�سمية احلادة املرتفعة مبيد امليثيل بارارثيون 
وااللديكارب والذي الغي ا�ستخدامهما يف دوله االمارات العربيه املتحده والعديد من الدول ب�سبب ارتفاع ال�سمية احلادة لهما اي�سا يعترب 
مبيد الكاربفيوران وامليثوميل من املبيدات ذات ال�سمية احلادة املرتفعة. من امثلة املواد الكيماوية املعملية ذات ال�سمية احلادة العالية 

�سيانيد الهيدروجني واالمونيا. 
الأثر ال�سمي الرتاكمي Accumulative toxicity effect: وهو االأثر ال�سار الذي يحدثه املبيد يف الكائن احلي نتيجة تراكم 
ن�سب - ولو �سئيلة - منه يف اأن�سجة اجل�سم لتحدث االثر ال�سار بعد فرتة غري حمددة تعتمد على معدالت تراكم املبيد يف اجل�سم وقدره 

اجل�سم على التخل�ص من املبيد وتك�سريه والذي يعرف مبنظومه متثيل املبيدات وال�سموم واإزاله ال�سميه. 

املبيدات اجلهازية Systemic pesticides: املبيدات التي لها القدرة على التحرك يف الن�سغ ال�ساعد اأو النازل يف النبات وبذلك 
يتم  توزيع املبيد داخل اأن�سجة النبات وان طبيعة حركة املبيدات يف الن�سيج يعود للموا�سفات الكيمياوية للمبيد.   
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مكافحة الآفات Pest control: التطبيقات امليدانية للحد من �سرر االآفات باأي من طرق املكافحه املنا�سبه.
املكافحة املتكاملة لالآفات  )Integrated pest management)IPM:  الدرا�سة الدقيقة جلميع االأ�ساليب الفنية املتاحة 
من  ذلك  وغري  املبيدات  ا�ستخدام  واإبقاء  االآفات  اأعداد  منو  تثبيط  �ساأنها  من  التي  املالئمة  التدابري  بني  التكامل  ثم  االآفات،  ملكافحة 
التدخالت عند م�ستويات مربرة من الناحية االقت�سادية مع خف�ص اأو تقليل م�ستوى االأخطار التي تتعر�ص لها �سحة االإن�سان والبيئة اإىل 
اأدنى حد. وتركز املكافحة املتكاملة لالآفات على منو املحا�سيل ال�سليمة مع اأقل اإخالل ممكن بالنظم االأيكولوجية الزراعية وبذلك ت�سجع 

على ا�ستخدام اآالت املكافحة الطبيعية لالآفات.

املكافحة الوقائية Preventive control: اإ�ستخدام املبيدات يف احلقل قبل ظهور االآفة بهدف منع اال�سابة ويف هذه الربامج 
ت�ستخدم كميات كبرية من املبيدات. والتوجهات اجلديدة يف املكافحة ال حتبذ هذه الطريقة.  الطريقه تعتمد يف تنفيذها على حتديد 

الوقت التقريبي لظهور االآفه وعدد اأجيال االآفه يف ال�سنه. 

املمار�سات الزراعية اجليدة  Good agricultural practices: كافة التطبيقات التي تتخذ يف املزرعة من مرحلة حت�سري 
االر�ص واىل مرحلة اجلني والت�سويق ويهدف الربنامج يف حتقيق اإنتاج حم�سول زراعي مطابق للموا�سفات ال�سحية والنوعية اإ�سافة اىل 

حتقيق مفهوم حماية البيئة. 

فرتة الآمان للمنتج Pre- Harvest Interval: الفرتة الزمنية الواجب انتظارها مابني اآخر معاملة كيميائية متت على املح�سول 
وقطف املنتج وتكون حمددة على مل�سق العبوة ل�سمان اأن اأية متبقيات كيميائية على املنتج تكون اقل من احلد االأق�سى امل�سموح به لي�سبح 

املنتج اآمن لال�ستهالك.

يجب  اأيام(  او  )�ساعات  زمنية  فرتة   :Re-Entry interval املر�سو�سة  او  املعاملة  املناطق  بدخول  لل�سماح  النتظار  فرتة   
انتظارها منذ وقت اإنتهاء عملية الر�ص اإاىل الوقت الذى ميكن فيه للعاملني او غريهم العودة ايل احلقل املعامل اأو املر�سو�ص دون احلاجة 
اإىل ارتداء املالب�ص الواقية وتكون حمددة على مل�سق العبوة مع مالحظة انه يف حالة ر�ص اكرث من مبيد مادة ) مثال يف حالة خلط اكرث 

من مبيد( فاإنه يتم االلتزام بالفرتة االأطول للمبيدات املر�سو�سة.

فرتة الآمان ملادة التعقيم Pre-Planting Interval: فرتة زمنية يجب اإنتظارها مابني تاريخ تعقيم الرتبة والتاريخ امل�سموح 
ومنو  البذور   اإنبات  على  توؤثر  التي  التعقيم  ماده  بقايا  تواجد  ب�سبب  للزراعه  الرتبة غري مالئمة  تكون  والتى  املعامل  املوقع  لزراعة  به 

النباتات. 

مثل  املجهرية  االحياء  كيمياوية منتجة من  اأو مواد  اأحيائية  كائنات  Biological pesticides: عبارة عن  املبيدات الحيائية 
اأو  الطفيلية  االحياء  العوامل كذلك  وت�سمل هذه  االآفات  ت�سببه  الذي  ال�سرر  للحد من  وت�ستخدم  االخرى  وامل�سادات احليويه  البن�سلني 

املفرت�سة لالآفات. 

املبيدات الكيمياوية امل�سنعة Synthetic pesticides: هي مبيدات االآفات التي حت�سر من مركبات كيمياوية م�سنعة ع�سوية اأو 
غري ع�سوية وتكون متخ�س�سة ح�سب نوع االآفة، فمنها مبيدات احل�سرات ومبيدات الفطريات ومبيدات العناكب....الخ. 

املبيدات الطبيعية Natural pesticides: هي م�ستخل�سات بع�ص النباتات والتي ت�ستخدم ملكافحة االآفات وقد �سبق اإ�ستخدامها يف 
الزراعة قبل اأ�ستخدام املبيدات الكيمياوية امل�سنعة ومن ا�سهرها م�ستخل�سات نباتات التبغ والنيم والثوم وزيت بذور الكتان والقرنفل. 

املبيدات املايكروبية Microbial Pesticides: هي مبيدات االآفات والتي تتكون من االحياء املجهرية كالبكرتيا والفطريات اأو 
غريها من االحياء املجهرية ومن اأ�سهرها مبيدات بكرتيا البا�سل�ص ثريوجين�س�ص. 

حقلياآ  ي�ستخدم  والذي  للمبيد  النهائي  ال�سكل  وهو   :Pesticide commercial formulation التجاري  املبيد  م�ستح�سر 
ويتكون هذا امل�ستح�سر من املادة الفعالة للمبيد واملواد احلاملة والنا�سرة للمبيد. توجد جمموعة من امل�ستح�سرات التجارية كامل�ستحلبات 

واملحببات وامل�ساحيق القابلة للبلل وامل�ستح�سرات املتناهية يف ال�سغر ...الخ. 

اأواأقرا�ص  املثيل  بروميد  مبيد  ومنها  لالآفة  قاتل  غاز  �سكل  على  تكون  والتي  االآفات  مبيدات  اإ�ستخدام   :Fumigation التبخري 
الفو�ستوك�سني. 

اأو الطفيليات وتدعى الكائنات املفيدة كونها ت�ساهم يف احلد من �سرر  اأحياء من املفرت�سات   :Natural enemy العدو احليوي 
االآفات.

مقاومة الآفات للمبيدات Pests resistance : حتمل االآفة جلرعة اأعلى من جرعه املبيد التي كانت تقتلها يف ال�سابق وتعترب االآفة 
مقاومة عند زيادة اجلرعة الن�سفية القاتلة اىل 5-10 اأ�سعاف اجلرعة ال�سابقة وتعود ظاهرة املقاومة اىل املوا�سفات الوراثية لالآفة 

وتكرار اإ�ستعمال نف�ص املبيد لفرته طويله.

الت�سمم النباتي Phytotoxicity : اال�سرار التي ميكن اأن ت�سببها املواد الكيمياوية للنبات فاإن زيادة جرعة املبيد عن املو�سى بها 
قد ت�سبب حترقات يف النباتات املر�سو�سة. 

  
ال�سمية Toxicity: هي خا�سية وظيفة حيوية للمبيد، حتدد قدرتة على اإحداث ال�سرر اأو التلف بالكائن احلي الذي يتعر�ص له وحتدد 

ال�سميه باجلرعه وفرته التعر�ص.
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1-1  المشاكل المتعلقة باستخدام المبيدات:
حدوث م�ساكل �سحية للقائمني بعملية التطبيق يف احلقل خا�سة يف حالة عدم االإلتزام ب�سروط االإ�ستخدام االأمن  -1

االإ�سرار بالبيئة وتراكم املبيدات يف الرتبة واملاء االر�سي  -2
التاأثري على الكائنات احلية غري امل�ستهدفة )وت�سمل احل�سرات النافعة وحيوانات املزرعة  الخ(  -3

االثار ال�سحية ال�سارة الناجتة عن متبقيات املبيدات على/يف املحا�سيل   -4
ارتفاع تكاليف االنتاج الزراعي  -5

ظهور ومنو �سفة املقاومة للمبيدات يف االفات.  -6

2-1  المقاومه في الحشرات:
املقاومه يف االآفات هي حتمل االفه جلرعات من املبيد اأعلى من املو�سى بها يف املكافحه  وبالتايل توؤدي 
اىل ف�سل املكافحه واىل اإنخفا�ص وتدهور نوعية االنتاج. من اخلطاأ زيادة تركيز املبيد امل�ستخدم اأو 
زيادة عدد املعامالت للنبات للتغلب على ظاهره املقاومه اإذ اأنه �سيوؤدي اىل اإزدياد م�ستوى املقاومه 

وارتفاع �سده اال�سابه وبالتايل اإىل انخفا�ص اإنتاجية املحا�سيل .  

3-1  أسباب سرعة تطور المقاومة:
1- زياده تراكيز املبيدات امل�ستخدمة عن املو�سى بها. 

2- تكرار املعامالت دون احلاجة الفعلية لها.
3- ا�ستخدام مبيدات لها فرتة بقاء وثبات عايل يف البيئة

تطوير  يف  ت�ساعد  قد  البيئة  يف  للمبيدات  متبقيات  وجود   -4
املقاومه يف االآفات. 

تأثير المبيدات على الكائنات غير المستهدفة:  1-4 
تنح�صر معظم التاأثريات اجلانبية ال�صتخدام املبيدات فيما يلي:

1- التاأثري ال�سلبي على الكائنات غري امل�ستهدفة ومنها احل�سرات النافعة كالنحل وكذلك االأعداء احليوية.     
2- التاأثري ال�سلبي على البيئة املائية ومنها قتل االأ�سماك واالأحياء املائية.

5-1  تلويث التربة والبيئة الزراعية:
اإن ا�ستعمال املبيدات بكميات كبرية وبطريقة غري �سحيحة يوؤدي اإىل تلويث الرتبة والبيئة ويوؤثر �سلبًا عليها من خالل تثبيط وقتل الكائنات 
احلية الدقيقة واالأعداء احليوية واحل�سرات النافعة املوجودة يف البيئه، ومن املعلوم اأن جميعها لها دورًا اأ�سا�سيًا ورئي�سيًا لالإبقاء على 

فاعلية النظام البيئي ومنها اإعادة ا�ستخدام املواد الع�سوية يف الرتبة و تثبت النيرتوجني، وتك�سري املواد الكيماوية يف الرتبة.
تتاأثر فرتة الثبات يف الرتبة بعوامل كثرية وخمتلفة مرتبطة بنوع املبيد ونوع الرتبة والظروف املناخيه وطريقة اإ�ستعمال املبيد الخ..... 
فمثاًل بع�ص مبيدات الكلور الع�سوية تبقى يف الرتبة لفرته تزيد عن 30 عام واإن اأغلب املبيدات الكلورية الع�سوية قد مت اإيقاف العمل بها 

منذ �سنوات عديده ومنها دوله االإمارات العربية املتحدة.
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 6-1  تلوث المياه بالمبيدات :
نتيجة  والبحريات  كاالأنهار  ال�سطحية  املياه  تلوث  اأ. 
و�سول  اأو  املكافحه  اأثناء  اليها  املبيدات  اإجنراف 
امللوثة  ال�سطحية  الرتبة  حترك  عند  اإليها  املبيدات 

بفعل الرياح اأو االجنراف بفعل االأمطار وال�سيول.
حركتها  بفعل  اجلوفية  املياه  اىل  املبيدات  ت�سل   ب. 

العمودية يف الرتبه مع املياه املتحركة يف الرتبة. 
اأنواعها  بكافه  املائيه  االحياء  على  ال�سلبي  التاأثري  ج. 
ويزداد تراكم املبيدات يف الكائنات املوجودة يف قمه 

ال�سل�سلة الغذائيه يف البيئة املائية اأو الياب�سة. 

7-1  أنواع المبيدات:

اإن اأحد اأ�صهر ت�صنيفات املبيدات هي باالعتماد على نوع االآفه التي ي�صتخدم �صدها ومن اأهم اأنواع املبيدات:
مبيدات احل�سرات: هي املبيدات التي توؤثر على احل�سرات. اأ. 
مبيدات احل�سائ�ص: هي املبيدات التي توؤثر على احل�سائ�ص. ب. 
مبيدات الفطريات: هي املبيدات التي توؤثر على الفطريات. ج. 

مبيدات العناكب: هي املبيدات التي توؤثر على العناكب. د. 
مبيدات احللم: هي املبيدات التي توؤثر على احللم. هـ. 

مبيدات البكرتيا: هي املبيدات التي توؤثر على البكرتيا. ح. 
مبيدات القواقع: هي املبيدات التي توؤثر على القواقع. ت. 

مبيدات النيماتودا: هي املبيدات التي توؤثر على النيماتودا. ي. 
مبيدات القوار�ص: هي املبيدات التي توؤثر على القوار�ص. ك. 

10- منظمات النمو: هي املواد الكيميائية التي ت�ستخدم للتاأثري على منو النباتات ومثالها مبيد D-2,4 الذي ي�ستخدم كمبيد ح�سائ�ص. 
كذلك توجد جمموعة من منظمات منو احل�سرات والتي ت�ستخدم لقتل احل�سرات ومنها مبيد الدملني الذي يوؤثر يف تثبيط عملية 

االن�سالخ يف احل�سرات.

11- م�سقطات االأوراق: هي املواد الكيميائية التي ت�ستخدم الإ�سقاط االأوراق النباتية للم�ساعدة يف احل�ساد كما يف حم�سول القطن.

 

8-1  تصنيف سمية المبيدات :
�سنفت منظمة ال�سحة العاملية )WHO( املبيدات ح�سب اجلرعة الن�سفية القاتلة ) LD50(  عن طريق الفم اأو اجللد   اأ. 

اأو اال�ستن�ساق وتقدر بعدد املليغرامات من املادة الفعالة من املبيد لكل كيلو غرام
من وزن اجل�سم الالزمة لقتل 50 يف املائة من حيوانات التجربة واإعتمدت املنظمة املجاميع ال�سمية وفق اجلدول التايل:  ب. 

اجلرعه الن�سفيه القاتله للفئران ملغ/كغم/وزن اجل�سمدرجه ال�سميهالرتميز
التعر�ص عن طريق اجللدالتعر�ص عن طريق الفم

املبيدات ال�سائلهاملبيدات ال�سلبهاملبيدات ال�سائلهاملبيدات ال�سلبه
1a40 ≥ 10≥ 20≥ 5فائق ال�سميه ≤
1b40 – 10400 - 20100 – 5200 – 50عايل  ال�سميه
п400 – 1004000 -  2001000 502000 – 500معتدل ال�سميه
ш4000≤ 1000≤ 2000≤ 500نادر ال�سميه ≥

ш+ ال تبدوا اأي خماطر يف اال�ستعمال
ال�سحيح

2000 ≥3000 ≥----------

9-1  المستحضرات التجارية للمبيدات :

غالبًا ال ميكن ا�ستخدام املواد الفعالة ب�سكل م�ستقل و ب�سورة مبا�سرة يف احلقل اأو يف اأي مكان اآخر للحد من �سرر االآفات امل�ستهدفة ، 
لذلك تتم عرب مراحل ت�سنيع املبيد اإ�سافة مواد اأخرى اإىل املادة الفعالة �سمن امل�ستح�سر التجاري والتي تكون خاملة ولكنها تزيد من 

كفاءة القتل للمبيد كما اإن امل�ستح�سر التجاري ي�سهل تداوله يف التطبيق العملي واال�ستخدام املبا�سر. 

وح�سب  واحد  م�ستح�سر جتاري  من  باأكرث  الواحد  للمبيد  الفعاله  املاده  ت�سنع  اأن  التجارية وميكن  امل�ستح�سرات  من  اأنواع  عدة  توجد 
متطلبات اإ�ستخدامه. تق�سم امل�ستح�سرات التجارية للمبيدات اىل عدة جماميع اإعتمادا على املوا�سفة الفيزياوية للم�ستح�سر التجاري 

وهي: 

امل�ستح�سرات ال�سائلة: ومنها م�ستح�سرات امل�ستحلبات وم�ستح�سرات املبيدات املتناهية يف ال�سغر.  اأ. 

امل�ستح�سرات ال�سلبة: ومنها م�ستح�سرات امل�ساحيق واملحببات.  ب. 

اأن  اإ�سطوانات وميكن  امل�ستح�سرات الغازية: يكون امل�ستح�سر بحالته الغازية املبا�سرة كمبيد بروميد املثيل وهو غاز م�سغوط يف  ج. 
يكون الغاز ال�سام حم�سر على �سكل اأقرا�ص حترر الغاز عند احلرق اأو تعر�سها للرطوبة ومنها اأقرا�ص الفو�ستوك�سني التي حترر 
غاز الفو�سفني عند تعر�ص االقرا�ص للرطوبة يف حني عبوات اأو اأقرا�ص التدخني تطلق املبيد حمموال على الدخان بعد احلرق كما يف 

عبوات مبيدات الربمرثينات.
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10-1  استخدام الكمية المناسبة من المبيد :

اإن التاأكد من اأن الكمية ال�سحيحة من املبيد هي التي ت�ستخدم يف املنطقة امل�ستهدفة تعد من اأهم املهمات املطلوبة من م�ستخدم املبيد. 
فيها  ي�ستخدم  للمبيدات  ا�ستخدامات  اأربعة  كل  من  واحدًا  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
معدل املبيد ب�سكل �سحيح، واإن تطبيق املبيد بكمية قليلة جدًا اأو كبرية جدًا ميكن اأن 

ي�سبب م�ساكل.
املبيدات بكميات  اإ�ستعمال  اإن  املبيد حيث  املدونة علي مل�سق  بالكمية  يجب االلتزام 
يف  الزيادة  واأن  اأف�سل  ب�سكل  الغر�ص  يوؤدي  ال  املبيد  مل�سق  على  املذكورة  من  اأكرب 
من  اأعلى  مبيدات  متبقيات  وزيادة  النبات  اأوراق  اىل حترق  توؤدي  اأن  اجلرعة ميكن 

امل�سموح بها على االأوراق واملنتج. كما اأنها تزيد من كلفة املكافحة.
ويجب ا�ستخدام الو�سيله املنا�سبه لقيا�ص الكميات امل�ستخدمه من املبيد والتاأكد من 

ا�ستخدام الكمية ال�سحيحة.

اأن تعاير االجهزه قبل الر�ص وذلك ملعرفه حجم  اأجهزة الر�ص ويجب  • تر�ص املبيدات يف احلقل بوا�سطه  معايره معدات الر�ش :	
املاء احلاوي على املبيد الالزم ر�سه يف احلقل لتوزيع كميه املبيد ب�سكل مت�ساوي يف عموم املنطقه املر�سو�سه. اإذا كان هناك خطاأ يف 
حتديد الكمية ال�سحيحة من املبيد اأو يف معايرة اامل�سخه وهذا �سيوؤثر �سلباآ يف املكافحه. ال يجوز اإ�ستخدام املياه املاحله التي يزيد 
معامل التو�سيل الكهربائي عن 3dS/m والذي يزيد عن 2000 ملغم/لرت من االمالح الكلية الذائبة يف خلط املبيدات الغرا�ص 

الر�ص احلقلي الن املاء املالح قد يحطم املبيدات وخا�سة االمالح القاعدية.      

• يجب التاأكد من �سالمه معدات الر�ص حتي اليتعر�ص عمال الر�ص ايل خماطر التعر�ص للمبيدات. 	

• عدم رمي ماء غ�سل امل�سخات واأدوات الر�ص يف املجاري املائية. 	

اإلجراءات العامة المتخذة في حاالت الطوريء :  2

هناك جمموعه من اإجراءات الوقايه التي تتخذ تبعًا لنوع احلادث وميكن اإجمالها يف

1-2  اإلجراءات المتخذة في حاالت التسمم بالمبيدات :
يف حاالت تعر�ص العاملني اأو اال�سخا�ص للمبيدات �سواء داخل احلقل اأو احلقول املجاورة الي جرعة من املبيدات �سواء عن طريق  اأ. 
الفم اأو اجللد اأو اال�ستن�ساق وظهور بع�ص اأعرا�ص الت�سمم الب�سيط فيجب اأن تتخذ االجراءات الالزمة ملعاجلة حاالت االإ�سابة 

وهي: 
اإيقاف العمل يف احلقل فورًا وطلب امل�ساعدة الطبية باالت�سال بدائرة اال�سعاف الفوري على الرقم 998 . ب. 

اإبعاد امل�ساب عن م�سدرالتعر�ص وخلع املالب�ص امللوثة مع غ�سل اجل�سم بكمية كبريه من املاء النقي .   ج. 
يف حاالت تلوث العيون باملبيدات يجب غ�سلها باملاء النظيف واجلاري ومن ثم تغطيتها بالكمادات املعقمة حلني نقل امل�ساب اىل  د. 

امل�ست�سفى. 
يف حاالت بلع املبيد وو�سوله اىل املعدة ال يجب اإجبار املري�ص على التقيوؤ اإال يف احلاالت التي تذكرعلى الورقة التعريفية للمبيد   هـ. 

املوجودة على العبوة واإبقاء امل�ساب بو�سع مريح ويغطى البقائه دافئا حلني و�سوله اىل امل�ست�سفى. 
و.  يف حاالت االغماء يتم التاأكد من اإ�ستمرار امل�ساب بالتنف�ص ونب�سه م�ستمر ويف حالة توقف التنف�ص والنب�ص يتم اإجراء التنف�ص 

اال�سطناعي وحتفيز القلب مع االنتباه بعدم اإ�ستن�ساق اأو بلع املبيد من امل�ساب اأثناء اال�سعاف.   
تزويد الطبيب بورقة املبيد التعريفية وورقة �سالمة املبيد الذي تعر�ص له امل�ساب ويف حالة عدم توفرها جتلب عبوة املبيد اإىل  ز. 

الطبيب. 
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2-2  االجراءات المتخذه عند إنسكاب المبيدات :

تهدف كافة االجراءات للتقليل من خماطر املبيدات على االن�صان واحليوان والنبات والبيئة اىل اأق�صى حد ممكن. يجب اأن يكون 
العاملني على م�صتوى من التاأهيل الذي ميكنهم من التعامل مع مثل هذه احلاالت واأن تتوفر معدات وم�صتلزمات التعامل مع حاالت 

اإن�صكاب املبيدات داخل املوقع. 
االنتباه بعدم غ�صل املبيدات املن�صكبة ودفع مياه الغ�صل اىل اأعماق الرتبة اأو م�صادر املياه. ويجب اأن تتخذ االجراءات التالية يف حاالت 

اإن�صكاب املبيدات وبكميات كبرية ويراعى االتي: 
اإبعاد وحماية االفراد واحليوانات واملوجودات من اإحتمال التلوث باملبيدات املن�سكبة.  اأ. 

اإيقاف االن�سكاب.  ب. 
حتاط منطقة التلوث ب�ساتر من الرتاب والرمل واملادة الع�سوية ) جنارة اخل�سب على �سبيل املثال( اإن وجدت وت�ستخدم هذه  ج. 

املواد يف منع انت�سار وت�سرب املبيد. 
جتمع املواد احلاملة للمبيدات وال�ساتر وتنظف املنطقة جيدا ويتم بعدها اإتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلتها  د. 

جترى املعاجله بالطرق الكيمياوية اأو البيولوجية اأو الفيزياوية وح�سب االمكانيات املتاحة.   هـ. 
املياه  تلوث م�سادر  اإحتمال يف  هناك  كان  اإذا  وخا�سة  االن�سكاب  بحالة  املخت�سه  اإحدى اجلهات  اأو  اأبوظبي  بيئة  هيئة  اإبالغ   و. 

ال�سطحية اأو اجلوفية. 
اإرتداء االلب�سة الواقية عند التعامل مع حاالت اإن�سكاب املبيدات داخل احلقول واملخازن مبا يوؤمن احلماية عند اإتخاذ االجراءات   ز. 
الالزمة الزالة امللوثات من منطقة التلوث ومبا ي�سمن عدم تطاير املبيد مع جزيئات الرتبة على املحا�سيل املزروعة اأو مناطق 
املواد  جمع  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  اىل  وت�سلم  بال�ستيكية  اأكيا�ص  يف  وتو�سع  املن�سكبة  املبيدات  م�سك  مواد  جتمع  العمال.  �سكن 

اخلطرة اأو تتم معاجلتها موقعيًا وح�سب االمكانيات املتاحة.  

3-2  االجراءات في حاالت االشتباه بتسمم الحيوانات :

يف حالة العثور على حيوانات برية نافقة اأو موت غري طبيعي يف ح�صرات النحل اأو وجود اأعرا�ض ت�صمم يف حيوانات املزرعة والتي 
اأو  املبيدات  اإن�صكاب  اأو منا�صق ملوثة بفعل   ال�صائبة يف احلقل  ال�صامة  اأن تكون قد تعر�صت للمبيدات ب�صبب وجود الطعوم  ميكن 

غريها من العوامل التي ميكن اأن تعر�ض احليوانات للمبيدات فيجب اإتخاذ االجراءات التالية:  
اإبعاد احليوانات والنحل عن امل�سادر املتوقع تلوثها باملبيدات مع اإتخاذ كافة االجراءات الفردية للوقاية .  اأ. 

تزويد الطبيب البيطري بكافة املعلومات املتوفرة عن املبيدات امل�ستبه بها يف اإحداث حاالت الت�سمم وت�سمل اإ�سم املبيد واملادة  ب. 
الفعالة و�سمية املبيد ويف�سل تزويده باالوراق التعريفية للمبيدات اأو عبوات املبيدات. 

اإبالغ هيئة بيئة اأبوظبي يف حالة م�ساهدة اأعداد من احل�سرات والطيور واحليوانات الربية النافقة ب�سكل غريب والذي قد يعزى  ج. 
حلاالت الت�سمم باملبيدات وغريها من امللوثات. 

اإرتداء االألب�سة الواقية عند التعامل مع حاالت ان�سكاب املبيدات داخل احلقول واملخازن.  د. 
اإرتداء االألب�سة الواقية عند التعامل مع حاالت اإن�سكاب املبيدات داخل احلقول واملخازن مبا يوؤمن احلماية عند اإتخاذ االجراءات   هـ. 
الالزمة الزالة امللوثات من منطقة التلوث ومبا ي�سمن عدم تطاير املبيد مع جزيئات الرتبة على املحا�سيل املزروعة اأو مناطق 
املواد  جمع  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  اىل  وت�سلم  بال�ستيكية  اأكيا�ص  يف  وتو�سع  املن�سكبة  املبيدات  م�سك  مواد  جتمع  العمال.  �سكن 

اخلطرة اأو تتم معاجلتها موقعيًا وح�سب االمكانيات املتاحة.  

4-2  االجراءات المتخذة في حاالت الحريق :

عند حدوث احلريق يف خمازن املبيدات اأو يف املزرعة ومبا يعر�ص املبيدات اىل احلريق فيجب اإتباع اخلطوات التالية: 
جتنب التعر�ص لالأبخرة والغازات املنبعثة من احلريق وا�ستخدام املطايفء اخلا�سة باحلريق.  اأ. 

اإ�ستدعاء فريق االطفاء وال�سرطة.  ب. 
يتم التعامل مع مواد غ�سل املبيدات املن�سكبة بحذر �سديد كما اأ�سري لها �سابقا.  ج. 

قواعد السالمة العامة في إستخدام المبيدات :  3

املادة ال�سامة تنفذ اإىل داخل اجل�سم بطرق خمتلفة �سواء بن�سب مرتفعة اأو ب�سيطة وتوؤدي اىل اإ�سطرابات ع�سوية ب�سكل موؤقت اأو دائم 
اإىل  يوؤدي  التالية  التو�سيات  اإتباع  اإن  املواد.  والبيئة ب�سكل عام من هذه  االإن�سان واحليوان  لذلك ال بد من توجيه االهتمام نحو حماية 

ا�ستعمال املبيدات الزراعية ب�سكل ي�سمن الق�ساء على االآفات ويحمي االإن�سان والبيئة من اخطارها :

1-3  قواعد السالمة الشخصية و المالبس الواقية :

عند التعامل مع املبيدات يجب مراعاة مايلي:   
عدم االأكل و ال�سرب و التدخني.  اأ. 

غ�سل اليدين و الوجه بعناية باملاء و ال�سابون قبل االأكل و ال�سرب  والتدخني. ب. 
اإرتداء املالب�ص الواقية لدى مناولة و نقل املبيدات يف املخزن .  ج. 

اإرتداء غطاء واق للراأ�ص ونظارات واقية للعينني.  د. 
اإرتداء قناع واقي للوجه. هـ. 

اإرتداء قفازات من املطاط اأو البال�ستيك.  و. 
لب�ص حذاء واقي للقدم. ز. 
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2-3  اإلحتياطات الواجبة قبل إستعمال المبيدات :
التاأكد من ت�سجيل املبيد يف دولة االمارات العربية املتحدة قبل اال�ستخدام.  اأ. 

اإقراأ التعليمات امل�سجلة على العبوة واأعمل مبوجبها قبل فتح العبوة وا�ستخدام املبيد.   ب. 
تاأكد من �سالحية املبيد وطريقة اإ�ستخدامه وكميه اجلرعة املقررة وفرتة االأمان.  ج. 

تاأكد من اأن املبيد فعال �سد االآفة التي �سيتم مكافحتها واملح�سول املو�سي باإ�ستخدام املبيد عليه. .   د. 
ال ت�ستعمل املبيدات املنزلية لالأ�سجار و النباتات فقد ت�سبب االيرو�سوالت امل�ستعملة حروق يف النباتات بفعل تراكيز املذيبات  هـ. 

الع�سويه احلامله للماده الفعاله. 
اأغالق كافة خاليا النحل وعدم ت�سريحها للحقل اإال بعد فرتة منا�سبة وذلك ح�سب نوعية املبيدات امل�ستخدمة وتعليمات املر�سد   ز. 

الزراعي. 

3-3  اإلحتياطات الواجبة أثناء إستعمال المبيدات :

•ال حتاول فتح عبوة املبيد و�سمها من اأجل معرفة نوع املبيد.  	

•ال حتاول خلط مبيدين معًا اإال بعد معرفة اإمكانية اخللط ح�سب تعليمات امل�سدر امل�سنع . 	

•معرفه الفرتة التي مينع فيها جني املح�سول املعامل باملبيد وال يجوز جني الثمار خالل هذه الفرتة التي تعترب حمرمة.  	

•ال حتاول ا�ستعمال املبيد بن�سب اأعلى مما هو مبني على العبوة وح�سب تعليمات امل�سنع.  	

•ال تر�ص يف االأوقات التي تكون فيها درجة احلرارة مرتفعة و�سرعة الرياح عالية . 	

•يف�سل الر�ص �سباحا بعد تطاير الندى اأو عند الغروب، ويكون الر�ص مع اجتاه الرياح حتى ال ت�ساب باملبيد الذي قد حتمله الرياح  	

اإليك.
•اإلب�ص املعاطف الواقية وغط الراأ�ص واالأنف واألب�ص نظارة وقفازات وحذاء واقي م�سنوع من مادة غري منفذة لل�سوائل واأتبع تعليمات  	

الوقايه التي يحددها املنتج واملر�سد الزراعي. 
•ال تر�ص خالل فرتة التزهري.  	

• اأ�ستعمال مر�سة من نوع جيد وتعمل بال�سغط  وميكن التحكم بحجم جزيئات املبيد املر�سو�ص.  	

•يجب اأن تر�ص النباتات واأوراقها جافة ولي�ص عليها قطرات الندى.  	

•ر�ص النباتات بكمية منا�سبة من املبيد حتى تتم التغطية الكاملة عند ا�ستخدام املبيدات غري اجلهازية.  	

•اإ�ستعمال مر�سة ذات ق�سبة طويلة لر�ص االأ�سجار اأو ا�ستخدام �سلم يف حالة االأ�سجار العالية وجتنب اجللو�ص حتت اال�سجار اأثناء  	

الر�ص لتفادي خماطر املبيدات. 
•يف�سل اإ�ستخدام عبوة املبيد املنا�سبة لر�سة واحدة.  	

•غ�سل االأيدي باملاء وال�سابون عدة مرات بعد االنتهاء من عملية اخللط والتعبئة وبعد االأنتهاء من عملية الر�ص ويف�سل اال�ستحمام  	

بعد اإنتهاء العمل ويجب لب�ص كفوف مطاطية عازلة. 

4-3  اإلحتياطات الواجب مراعاتها بعد استعمال المبيدات :

اإذا اإ�ستخدمت املر�سة ملبيد االأع�ساب ال ت�ستعمل نف�ص املر�سة للمبيدات احل�سرية اأو الفطرية خوفًا من بقاء اآثار املبيد الع�سبي  اأ. 
ال�سابق وتاأثريه على النباتات االأخرى لذلك ين�سح بتحديد مر�سة خا�سة ملبيدات االع�ساب. 

اإغ�سل اأي بقعة ت�سيبك من املبيد فوراٌ بكمية من املاء النظيف.  ب. 
يجب ثقب العبوات ملنع اإ�ستخدامها الي غر�ص. ج. 

�سع عالمة تدل على نوع املبيد املر�سو�ص  د. 
اإخلع مالب�ص الر�ص بعد اإنتهاء املكافحة مبا�سرة واأغ�سلها باملاء وال�سابون والكلور وجففها بال�سم�ص اأو الهواء احلار.  هـ. 

يف حال اإجراء مكافحة لالآفات على اأ�سحاب الب�ساتني واحلقول اأن ي�سعوا عالمات وا�سحة يف مكان بارز من الب�ستان ي�سري اإىل  و. 
اأن احلقل قد ر�ص مبادة �سامة وااللتزام بفرتة عدم الدخول اىل موقع الر�ص بعد املكافحة. 

غلق خاليا النحل وح�سر حيوانات املزرعه يف الزرائب وعدم ال�سماح لها يف الرعي يف احلقل املعامل قبل اإنق�ساء فرته االآمان. ز. 
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قواعد السالمة العامة في تخزين المبيدات :  4

خزن املبيدات من املراحل املهمة يف التعامل مع املبيدات اإذ اأنها حتافظ على �سالمة املبيد من التلف بفعل عوامل البيئه وان ظروف خزن 
املبيدات تختلف ح�سب املوا�سفات الكيمياوية والفيزياوية للمبيد وعادة ما تكون ظروف اخلزن جافة وبدرجات حرارة معتدلة وفى اماكن 
ذات تهوية جيدة وغري معر�سة ال�سعة ال�سم�ص. وتختلف الكميات املخزونة من املبيدات ح�سب طبيعة احلاجة لها فاملزارعني غالبا ما 
يخزنون كميات من املبيدات تكفيهم ملو�سم زراعي واحد، اإال اأن بع�سهم ويف كثري من االأحيان ال يخزنون كميات للمو�سم الواحد بل اأقل 

من ذلك  يف حني تزداد كميات اخلزين لدى �سركات جتهيز املبيدات وجتار التجزئة.
تتوفر جمموعة من  اأن  لذا يجب  املخزونة،  امل�ستح�سرات  واأنواع  املبيدات مع كميات  وموا�سفات خمازن  ت�ساميم  تتنا�سب  اأن  يفرت�ص 
املخازن  نوع  بح�سب  اال�سرتاطات  اإجمال  ميكن  باملبيدات.  التلوث  اإحتماالت  من  ويقلل  اآمنا  املخزن  ليكون  واملوا�سفات  اال�سرتاطات 

كالتايل: 

1-4  تخزين المبيدات :

اإتباع جمموعة من القواعد االأ�سا�سية التي توؤمن �سالمة املبيد واملحافظة على البيئة و�سحة االن�سان. ال  يتطلب خزن املبيدات ال�سليم 
تختلف كثريا هذه القواعد العامة �سواء كان خمزن للمبيدات يف املزرعة اأو م�ستودع للمبيدات لالغرا�ص التجارية، وفيما يلي جمموعة من 

اال�سرتاطات والقواعد العامه التي يجب توفرها يف خمازن املبيدات ب�سكل عام وهي: 

•حتديد الطاقة التخزينية وفق االحتياج الفعلي من املبيدات للمزرعة اأو ملتاجر بيع املواد الزراعية.  	

•قراءة البطاقة اال�ستداللية للمبيد بدقة قبل اخلزن ملعرفة متطلبات و�سروط خزن املبيد. 	

•اأن يبني املخزن بطريقة �سحيحة اإن�سائيًا ليكون قادرًا على حماية املبيدات من العوامل اجلوية ومقاوم للحريق وميكن غلقه مبفتاح  	

وُي�سمح الدخول فقط لال�سخا�ص امل�سرح لهم. 
•اأن يتوفر يف املخزن اإ�ساءة منا�سبه بحيث توؤمن الروؤيا اجليده. 	

•اأن وجود خمزن م�ستقل للمبيدات يف املزرعة هو من املتطلبات االأ�سا�سية ل�سالمة العاملني  	

والبيئة وهو اأحد م�ستلزمات التطبيقات الزراعية اجليدة.
•تخزين اأقل كمية ممكنة من املبيدات يف املزرعة والتي تتنا�سب مع متطلبات برامج املكافحة  	

يف املزرعة. 
•يلحق باملخزن مكان منا�سب لو�سع حاوية العبوات الفارغة.  	

•يلحق باملخزن مبنى منا�سب اليداع معدات املكافحة كامل�سخات ومعدات الوقاية وغريها من  	

م�ستلزمات املكافحة.  
•اأن يتوفر يف كل خمزن ويف مكان وا�سح ومعروف لدي العاملني �سندوق اإ�سعافات اولية مزود  	

مبواد خا�سة للتعامل مع ا�سابات املواد الكيميائية وتعليمات حول كيفية الت�سرف يف حاالت 
الت�سمم ووقوع اخلطر.  

اأو  التجاريه  املبيدات  م�ستودعات  وخارج  داخل  واإر�سادية  حتذيرية  عالمات  و�سع  •يجب  	

خمازن املبيدات يف املزرعه وتكون يف اأماكن وا�سحة للعيان وباللغة العربية ولغات اأخرى 
ح�سب احلاجة و يكتب عليها بع�ص العبارات التالية:

•مبيدات خطرة. 	

•عالمات اخلطورة مثل اجلمجمة و العظمتني املتعار�ستني. 	

•ينبغي و جود قائمة برموزاملواد اخلطرة ملونة ومعلقة يف امل�ستودع.  	

-   ممنوع دخول غري املرخ�ص لهم.

-   ممنوع االكل والتدخني يف املوقع.
-   بعد اإنتهاء العمل ويجب لب�ص كفوف مطاطية عازلة. 
•توفر بطاقات ال�سالمة الكيميائية لكل من املبيدات املخزنة.     	

• مئوي. تزويد املباين مبنظومة تربيد منا�سبة وتكون درجة احلرارة 20-18	
•يجب اأن يكون موقع م�ستودع املبيدات مبا ال يوؤثر على �سالمة البيئة، اأما موقع خمزن مبيدات املزرعة فيكون موقعه مب�سافة منا�سبة  	

)4-5( مرت عن امل�سادر التي قد ت�سبب احلرائق كالوقود والزيوت والق�ص كما يجب اأن تكون خمازن املبيدات بعيدة عن م�سادر 
املياه اجلوفية وال�سطحية ومياه الري.  

•توفري معدات اإطفاء احلرائق يف جمموعة املخازن.  	

•يجب اأن تكون االبواب وال�سبابيك حمكمة الغلق وتوؤمن ال�سالمة للمخازن.  	

حاالت  اأو  املبيدات  كاإن�سكاب  الطواريء  حاالت  مع  التعامل  على  املزرعة  اأو  التجارية  املبيدات  خمازن  يف  العاملني  كافة  •تدريب  	

احلريق. 
•و�سع رفوف منا�سبة تتحمل اأثقال املواد املخزونة ويتم خزن املواد بالقرب من اجلدران.  	

•ال تو�سع عبوات املبيدات اأو الطعوم ال�سامة على االر�ص بل تو�سع على م�ساطب اأو ارفف م�سنوعة من مادة غري قابلة لالمت�سا�ص  	

مثل املعدن او البال�ستيك املقوي  باأرتفاع 10-15 �سم عن االر�ص. 
الرفوف  على  وان�سكابها  ال�سائله  املبيدات  لن�سوح  اإحتمال  اأي  من  حلمايتها  العليا  الرفوف  يف  وامل�ساحيق  ال�سلبة  املبيدات  •تخزن  	

ال�سفلى. 
•التاأكد من �سالمة العبوات قبل و�سعها يف املخازن.  	

•اإن اأقرا�ص التبخري )الفو�ستوك�سني( ت�سكل خطورة عالية عند تعر�سها للرطوبة لتحريرها  	

الغازات ال�سامة لذا يجب و�سعها يف حاويات حمكمة وال تتاأثر بالرطوبة كما اأن تعر�ص هذه 
املواد للماء يف حاالت اإطفاء احلرائق ي�سكل خطورة عالية على عمال االطفاء. 

• يف عبوات حمكمة وبعيدة  	NaClO3 تخزن املبيدات املوؤك�سدة مثل كلورات ال�سوديوم 
عن الرطوبة وال يجوز تخزين ما يزيد عن 10 كغم من هذه املبيدات املوؤك�سدة يف خمزن 

املبيدات. 
•ال تخزن عبوات مبيد املثيل بروميد داخل خمازن املبيدات بل تكون يف موقع خا�ص بها.  	

•و�سع �سجل خمزين لتوثيق املبيدات الداخلة واخلارجة من املخزن ويكون جاهز للتدقيق.  	

•التهوية اجليدة وت�سمل مراوح طاردة يف املخازن الكبرية وتكون و�سائل تهوية على م�ستوى  	

ال�سقف و االأر�سية. 
•خمازن املبيدات تكون ذات اأر�سية من اخلر�سانة املل�ساء املانعة للت�سرب تو�سع فوق بالوعة  	

مك�سية باالإ�سمنت ميكن اأن تتجمع فيها املبيدات املن�سكبة الإبطال مفعول مادتها الفعالة. 
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•يجب اأن يكون للمخزن خمرج م�ستقل ومبا�سر دون املرور مببنى اآخر.  	

•يف م�ستودعات املبيدات التجارية يكون مكتب اأمني امل�ستودع منف�ساًل عن مبنى تخزين املبيدات.  	

•يف امل�ستودعات يلزم توفري اأماكن لالغت�سال يف حالة التعر�ص للمبيدات الي �سبب وتكون من النوع الذي يدفع كميات كبرية من املاء  	

وتكون هذه املغا�سل �سمن ت�ساميم املبنى.
الكيماويات  يوجه  لها جمرى خارجي  يكون  واأن  �سم   • اإرتفاع 14	 امل�ستودع على من�سات مك�سية مبادة �سماء حتى  تقام جدران  اأن 

املت�سربة نحو اإحدى البالوعات املك�سية باخلر�سانة لتجنب دخول املياه امللوثة اإىل �سبكة ال�سرف الرئي�سية اأو املجاري املائية.
•تكون ممرات م�ستودعات املبيدات خر�سانية ومنحدرة لت�سهيل دفع املبيدات املن�سكبة يف البالوعات.  	

•يف�سل عدم وجود نوافذ يف حمازن املبيدات واالعتماد على و�سائل اأخرى للتهوية واالإ�ساءة ويف حال عدم توفر هذه الو�سائل ينبغي  	

تظليل النوافذ للحيلولة دون دخول ال�سوء اىل داخل املبنى كونه ي�ساعد على  حتلل بع�ص اأنواع املبيدات التي تتاأثر بال�سوء.
•اأن تكون التاأ�سي�سات الكهربائية ملباين خمازن املبيدات معزولة ملنع حدوث احلرائق. 	

وا�سع  البيئي  التلوث  للحد من خماطر  امل�ستودع  باأكملها حلماية حمتويات  وامل�ستودعات  التجارية  املخازن  •بناء جدار حول منطقة  	

النطاق يف حال ت�سرب املواد من امل�ستودع الي �سبب.

مستودع المبيدات:  4-1-1

ي�سمل خمازن املبيدات الرئي�سية لدى �سركات توريد املبيدات ومتاجر بيع املواد الزراعية وتت�سم بالطاقة التخزينية العالية كما اأن املواد 
متكث فيها لفرتات طويلة ن�سبيا. من اال�سرتاطات اال�سا�سية لل�سالمة البيئية وال�سحية يف هذا النوع من املخازن التالية:    

اأن يكون امل�ستودع بعيدًا عن املجمعات ال�سكنية وامل�ست�سفيات واملدرا�ص واحلدائق العامة واال�سواق واملتاجر العامة وم�ستودعات   اأ. 
االأعالف.  

ب.  اأن يكون امل�ستودع بعيدًا عن م�سادر املياه و االآبار 
اأن ال يكون موقع امل�ستودع يف منطقة يرتفع فيها م�ستوى املياه اجلوفية اأو تتعر�ص لفيا�سانات مو�سمية.  ج. 

ي�سهل و�سول عربات النقل اإليه و �سيارات االإطفاء يف حالة حدوث اأي طارئ.   د. 

2-1-4  المستودع الصغير:
هو امل�ستودع الذي يحتوي كميات حمدودة من املبيدات. اأ. 

ينبغي تدوين تاريخ ال�سراء اأو الو�سول على كل عبوة لدى اإيداعها امل�ستودع. ب. 
ج.  ينبغي التاأكد من وجود بطاقات البيان على جميع العبوات ب�سكل ثابت و مقروئة.

ينبغي االحتفاظ ببيانات ال�سالمة الكيميائية للمبيدات املتواجدة يف امل�ستودع التي يجب اأن يوفرها له املورد اأو اجلهة امل�سنعة. د. 

3-1-4  المستودع المركزي:

ينبغي تدريب اأمني امل�ستودع على ا�ستخدام نظام الت�سجيل واأن يكون م�سوؤواًل عن االحتفاظ به. اأ. 
ينبغي االحتفاظ ب�سجالت دقيقة و مف�سلة للمخزونات. ب. 

و�سع �سجل مف�سل لكل �سحنة من خمتلف املبيدات لدى و�سولها اإىل املخزن. ج. 
يتعني على ال�سلطة الوطنية امل�سوؤولة عن �سراء املبيدات اأن حتتفظ بانتظام ببيانات م�ستكملة عن املبيدات بهذه امل�ستودعات يف  د. 

خمتلف املواقع يف البلد وينبغي اأن تكون للم�ستودعات القدرة على تقدمي هذه املعلومات.

2-4   نظام تخزين المبيدات: 

اإن نظام اخلزن مهم يف �سهولة الو�سول اىل املادة املخزونة اإ�سافة لذلك فاخلزن املنظم واملعتمد على اأ�س�ص علمية يقلل من اإحتماالت تلف 
املخزون لذلك فخزن املبيدات يتطلب مراعات النقاط التالية:

1-2-4  ترتيب عبوات المبيدات داخل المستودع:

اأوالآ  الداخلة  املادة  اأن  يركز على  الذي  املخزين  العمل  اإعتماد مبداأ  اأ.  
.)FIFO( تخرج اأوالآ

تخزن املواد ال�سائلة اأ�سفل املواد ال�سلبة وتكون رفوف اخلزن م�سنوعة  ب. 
من مادة غري قابلة لالإمت�سا�ص مثل املعدن او البال�ستك املقوي وتبعد 

م�سافه منا�سبه عن اجلدران.
ينبغي االإحتفاظ بامل�ستح�سرات التي ب�سكل حبيبات اأو م�ساحيق قابلة  ج. 

للذوبان يف علب من الورق املقوى كي ال تتعر�ص للك�سر.
التخزين عن مرتين لتجنب ا�ستخدام  اأال يزيد ارتفاع ر�سات  ينبغي  د. 

ال�سالمل

العمر التخزيني للمبيدات:  4-2-2

هو الفرتة الزمنية التي ميكن فيها تخزين املبيد �سمن ظروف اخلزن املو�سى بها من قبل ال�سركات املنتجة للحفاظ على �سالحية املبيد 
اأكرث من �سنتني يف حال االلتزام بالتخزين وفق ال�سروط  لال�ستخدام خالل الفرتة املو�سى بها لل�سالحية. غالبًا ما تكون هذه الفرتة 
املنا�سبة و�سنه اأو اأقل للمبيدات احليويه واملايكروبيه؛ لكن يف ظروف التخزين القا�سية يجب القيام باجراء حتاليل خمربية للتاأكد من 
فعالية املبيد وثباتية امل�ستح�سر التجاري. حيث تتاأثر امل�ساحيق القابلة للبلل وم�ستح�سرات التعفري بالظروف التخزينية ب�سرعة اإذ اأن 
اإرتفاع الرطوبة يف املخزن اأو تكدي�ص املخزون ي�ساعد على تكتل امل�ستح�سر وحتلل جزء من املادة الفعالة وخا�سة يف العبوات املفتوحة. لذا 

ينبغي مراعاة العمر التخزيني ومعدل االإ�ستخدام واحلاجة الفعلية لهذه املبيدات عند �سراوؤها.
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3-2-4  التفتيش على المخزونات :

ينبغي التفتي�ص على املخزونات املودعة يف خمزن املبيدات ب�سورة منتظمة. اأ. 
اإ�ستخدام حمتويات العبوات يف اأ�سرع وقت ممكن بعد فتحها. ب. 

عدم االحتفاظ بالعبوات غري املغلقة ال�سيما التي حتتوي على امل�ساحيق القابلة للبلل الأكرث من عام ج. 
فح�ص العبوات دورياآ والتاأكد من �سالمتها، وميكن اأن تتعر�ص العبوات للتلف نتيجة عوامل خارجية اأو بفعل املبيدات املحفوظة  د. 
داخلها حيث اأن امل�ستح�سرات املركزة القابلة لالإ�ستحالب توؤثر يف االأماكن ال�سعيفة من العبوة وال�سيما على طول اأماكن اللحام 
كما تزداد حمو�سة بع�ص املبيدات اأثناء التخزين مما يزيد من احتماالت تاآكل العبوات من الداخل ويعترب تغري لون املبيدات 

دليل على هذا التاآكل وتلف امل�ستح�سر التجاري للمبيد. 

4-2-4  مخزونات المبيدات القديمة : 

قد تظل املبيدات القدمية �ساحلة لال�ستعمال اإذا حافظ امل�ستح�سر التجاري على قوامه وموا�سفاته الفيزيائية اإ�سافة اىل ثبات املادة 
الفعالة. ويتم التحقق من الفعالية يف املختربات املتخ�س�سة لتحليل املبيدات ويجرى يف هذه احلالة جمموعة من الفحو�سات على ثباتية 

امل�ستح�سر التجاري ون�سبة املادة الفعالة يف امل�ستح�سر ومنها يقرر املخت�سون الطريقة املنا�سبة للتعامل مع هذه املبيدات. 

يجب اأن تكون املبيدات الواردة اىل املخازن �سواء امل�ستوردة اأو جتارة التجزئة قريبة من االحتياجات الفعلية لل�سوق واال�ستخدام احلقلي  
وذلك للحد من تراكم املبيدات القدمية والتي ت�سكل خطرا �سحيا وبيئيا. 

5-2-4  تخطيط عملية التخزين و حفظ السجالت::
ينبغي اأن يتوافر لدى اأمني م�ستودع املبيدات نظام �سليم و دقيق لت�سجيل املخزونات –قائمة موجودات )�سجالت للمخزونات  اأ. 

الواردة و املحتفظ بها و امل�سروفة(.
ب.  �سرف املخزونات على اأ�سا�ص تاريخ االإنتاج و اإنتهاء الفعالية.

ج.  يتوقف نظام الت�سجيل امل�ستخدم على حجم و مهمة امل�ستودع وعلى املتطلبات املحا�سبية اخلا�سة ب�ساحب امل�ستودع.
ينبغي االحتفاظ بال�سجالت يف غرفة االإدارة املنف�سلة عن م�ستودع املبيدات.  د. 

قواعد السالمة العامة في  نقل المبيدات :  5

عند نقل املبيدات يراعى مايلي :
يف�سل ا�ستعمال �سيارات مرخ�سة لنقل املواد اخلطرة من اأجل الكميات الكبرية من املبيدات وتزويد ال�سائق ببيانات ال�سالمة  اأ. 

يف حال وجود مبيدات �سديدة ال�سمية.
عدم نقل االأغذية وال�سلع اال�ستهالكية يف نف�ص ال�ساحنة التي تنقل املبيدات.  ب. 

يتعني عدم نقل العبوات املفتوحة اأو التي تت�سرب منها املحتويات على االأطالق.  ج. 
حتميل العبوات بطريقة ال توؤدي اىل تلفها اأثناء النقل والتاأكد من وجود بطاقة البيان على العبوات ب�سكل وا�سح .  د. 

فح�ص العبوات قبل �سحنها و القيام بالتحميل والتفريغ بعناية منعًا حلدوث اأي اأ�سرار يف العبوات. هـ. 
ينبغي فح�ص  ال�سحنات الواردة قبل حتميلها  للتاأكد من �سالحيه العبوات وعدم وجود اأي ن�سوح للمبيدات من العبوات ز. 

6   االجراءات المتخذة مع العبوات الناضحة : 
اإ�ستخدام العبوات مبا�سرة اإن اأمكن ذلك.  اأ. 

نقل املبيدات من العبوات النا�سحة اىل عبوات فارغة و�سليمة من نف�ص املبيد.  ب. 
العبوة  مل�سق  على  املوجودة  البيانات  كافة  عليها  ويكتب  املبيدات  خلزن  منا�سبة  كبرية  عبوات  يف  النا�سحة  العبوات  و�سع  ج. 

النا�سحه)االأ�سلية(.
يتم التخل�ص من العبوات النا�سحة بنف�ص الطريقة التي يتم فيها التخل�ص من العبوات الفارغة د. 

ال تو�سع املبيدات يف اأي من عبوات الغذاء واملياه الفارغة.  هـ. 

7  االجراءات المتخذة للتخلص من العبوات الفارغة : 

االن�سان  ت�سبب �سرر على  اأن  والتي ميكن  البيئية  امللوثات  الفارغة كونها من  العبوات  التعامل بحذر مع  املبيدات  على كافة م�ستخدمي 
والبيئة. تق�سم االجراءات املتخذة يف هذا اجلانب اىل: 

جمع العبوات :   7-1

جتمع العبوات يف حاويات خا�سة بعبوات املبيدات الفارغة وذات املوا�سفات التالية:   
•حاوية بال�ستيكية ذات �سمك منا�سب ومقاوم حلرارة البيئة وحمكمة الغلق.  	

•تو�سع احلاويات يف املكان املخ�س�ص لها يف املوقع وبعيد عن حيوانات املزرعة وزوار املزرعة.  	

•تو�سع عالمة حتذيرية وا�سحة وباللغات العربية واالجنليزية واالوردو.  	

•تتلف كافة عبوات املبيدات والتي ترمى يف احلاوية وذلك بعمل ثقوب فيها ملنع ا�ستخدامها الحقًا.  	

•تو�سع عبوات املبيدات الفارغة البال�ستيكية او املعدنية يف العبوات اخلا�سة بها. 	
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2-7  جمع الحاويات :

•تكون م�سوؤلية جمع احلاويات دوريا من قبل اجلهات املخت�سة اأو �سركات خا�سة يتم التعاقد معها.  	

•يتم التعامل مع عبوات املبيدات الفارغة وفق قوانني ال�سالمة البيئية المارة اأبوظبي.  	

•يتم فح�ص حاويات جمع عبوات املبيدات الفارغة على فرتات منا�سبة للتاأكد من �سالحيتها لال�ستخدام.  	

8  التخلص من المبيدات الكاسدة :

 تعتربعملية تراكم املبيدات من امل�ساكل اخلطرية التي يجب االنتباه اليها عند حتديد كمية املبيدات الالزمة و ل�سعوبة التخل�ص من 
املبيدات التالفة يجب مراعاة مايلي :

عدم �سراء كمية من املبيدات تزيد عن احتياجات عام واحد . والقيام بتخزينها بحيث تنتهي كميتها قبل انتهاء العمر التخزيني  اأ. 
لها. 

عدم �سحب كميات زائدة من امل�ستودعات و االكتفاء مبا يكفي ال�ستخدامه خالل يوم واحد.  ب. 
طلب امل�سورة املهنية من املوردين اأو ال�سلطات املحلية املخت�سة.  ج. 

التخل�ص من الكميات الكبرية باحلرق يف حمارق خا�سة )متحكم بها من حيث درجة حرارة اأكرب من 1200ْم و مزودة بو�سائل   د. 
منا�سبة ملعاجلة الغازات الناجتة عن االإحرتاق(. 

9  توصيات عامة حول إستعمال المبيدات :

للح�سول على اأف�سل النتائج االأقت�سادية والفنية من اأ�ستعمال املبيدات يجب اتباع التعليمات التالية : 

املقاومة  ظهور  �سرعة  اىل  اإ�سافة  املكافحة  كلفة  يزيد  كونه  اجلرعات  زيادة  وعدم  وبدقة  املقرتحة  بالكميات  املبيدات  •ا�ستعمال  	

للمبيدات يف االآفات امل�ستهدفة. 

•اإجراء املكافحة بالوقت املنا�سب الذي يحدده املر�سد الزراعي.   	

•التاأكد من نظافة املر�سة او العفارة قبل ا�ستعمال املبيد.  	

• خلط املبيد بقليل من املاء يف وعاء خا�ص ثم و�سع كمية قليلة من املاء يف املر�ص واأ�سكب خملوط  املبيد املح�سر �سابقا عليها والتاأكد  	

من مزجه مع املاء جيدا واغ�سل الوعاء عدة مرات باملاء واأ�سكب املاء يف حو�ص امل�سخة.

•اإجراء عملية الر�ص اأو التعفري يف ال�سباح الباكر عندما تكون الرياح �ساكنة وتتم املكافحة مع اإجتاه الريح بحيث يكون اإجتاه الريح  	

من خلف عامل الر�ص.

•عدم اإ�ستعمال املبيدات على النباتات يف حالة االإجهاد املائي )الذبول( اأو املروية حديثا اأو اأثناء هطول االأمطار اإال بعد التاأكد من  	

جفاف االأر�ص بدرجة ت�سمح بوطئها. 

•التاأكد من عدم وجود حيوانات مثل االأبقار واالأغنام والدجاج وغريها يف منطقة املكافحة.  	

•ال يجوز االكل اأو التدخني عند التعامل مع املبيدات �سواء اأثناء اخللط اأوالتح�سري اأوالر�ص. 	

•ال تغ�سل االأدوات امل�ستخدمة لر�ص املبيدات يف املراعي واحلقول التي ترتادها احليوانات للرعي لكي ال ت�سبب لها الت�سمم اأو ال�سرر  	

كما ال ترمي مياه غ�سل امل�سخات يف املجاري املائية. 

•ال ت�ستعمل اأوعية املبيدات الفارغة لالإ�ستخدامات ال�سخ�سية بل اإعمل على التخل�ص منها بعد ثقبها وو�سعها يف حاويات جمع العبوات  	

الفارغة ليتم جمعها من قبل اجلهات امل�سوؤولة اأو �سركة جمع النفايات.

• �ساعات واإذا ظهرت اأي اأعرا�ص مثل االأمل اأو الدوار يوقف العمل وتتم اإ�ست�ساره الطبيب . ال تزيد فرتة العمل يف ر�ص املبيدات عن 6	
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