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1. المقدمة

تعترب الآفات منذ اأقدم الع�سور اأكرب مهدد لالإن�سان وذلك من خالل مناف�ستها احلادة على م�سادر غذائه، حيث ي�سبب هذا التهديد اأثرًا 
وا�سحًا على نق�ص وتقليل كميات ونوعيات منتجات املحا�سيل الزراعية لتغذية الإن�سان وحيواناته، ول يقت�سر تهديد الآفات على غذاء 
الإن�سان وحيواناته فح�سب بل يتعداه، اإىل نقل العديد من الأمرا�ص لالإن�سان واحليوان على حٍد �سواء، ونتيجة لهذه الآثار ال�سارة فقد 
با�سر الإن�سان ومنذ فجر التاريخ ومع بدايات ع�سر ظهور الزراعة اتباع العديد من الو�سائل التي هدفت اإىل حماربة الآفات والتقليل من 
الأ�سرار والأخطار التي ت�سببها. وقد تطور ا�ستخدام و�سائل مكافحة الآفات عرب الزمن مع التطور احل�ساري والعلمي لالإن�سان اإىل اأن 
و�سل اإىل جملة من املمار�سات التي تعرف اليوم مبنظومة الإدارة املتكاملة ملكافحة الآفات، حيث يتم عن طريق هذه املنظومة الرتكيز على 

�سبل الوقاية والأ�سباب التي توؤدي اإىل تفاقم م�ساكل الآفات مع الهتمام بجانب املحافظة على البيئة ما اأمكن.

2.  الخلفية

اإن املمار�سات املطبقة يف مكافحة الآفات ب�سكل عام تهدف اإىل منع اأو تقليل كثافة واأعداد الآفات واأ�سرارها على املحا�سيل ومنتجاتها 
اإىل م�ستوًا منخف�ص وذي اأثر غري ملمو�ص على الإنتاج كمًا ونوعًا. وتتم عمليات مكافحة الآفات با�ستخدام العديد من ال�سرتاتيجيات التي 

يكون الق�سد منها اأ�سا�سًا اإما قتل الآفات اأو طردها اأو التهيئة لظروف غري مالئمة ل ت�سمح لها باأن تتكاثر اأو تتزايد.   

وعند ذكر مكافحة الآفات يجب دائمًا اأن يتم التفريق بني مفهوم امل�سطلح اخلا�ص مبكافحة الآفة  وامل�سطلح اخلا�ص با�ستئ�سال الآفة 
نهائيًا. ففي حالة مكافحة الآفة فاإن الهدف يرمي اإىل تقليل كثافة الآفة اإىل م�ستوًا متدٍن )دون احلد احلرج لالإ�سابة( وبالتايل تقليل 
الأ�سرار التي حتدثها الآفات على املحا�سيل الزراعية. اأما  مفهوم ا�ستئ�سال الآفة فاإنه يرمي للق�ساء نهائيًا على الآفة وهذه هي الطريقة 
التي متثل تهديدًا  اأو تلك  باأعداد منخف�سة تهديدًا حقيقيًا للمحا�سيل الهامة  التي  ميثل وجودها ولو  التي تتبع عند ا�ستهداف الآفات 

خطريًا ل�سحة الإن�سان اأو احليوان اإما عن طريق الت�سبب يف نقل اأو الإ�سابة بالعديد من الأمرا�ص الفتاكة اأو نقلها.

ويف اإطار حر�ص جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية لتحقيق روؤيته املتعلقة بتنمية وتطوير القطاع الزراعي باإمارة اأبوظبي والتي متثل حمورًا 
اأ�سا�سيًا يف دعم وزيادة الإنتاج الزراعي من خالل تطوير مهارات املهند�سني الزراعني يف جمال مكافحة الآفات الزراعية ون�سر املعرفة 

بني املزارعني فقد مت اإ�سدار هذا الدليل.

3.  وثائق ذات صلة
قانون رقم )2( ل�سنة 2008 يف �سـاأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبي.  -

قانون احتادي رقم )41( ل�سنة 1992 يف �سـاأن مبيـدات الآفـات الزراعيـة.  -
نظام رقم )7( ل�سنة 2010 ب�سـاأن حت�سني دخل املزارعني.  -

نظام رقم )6( ل�سنة 2010 ب�سـاأن �سحة الغذاء خالل مراحل ال�سل�سلة الغذائية  -
نظام رقم )3( ل�سنة 2008 ب�سـاأن تتبع وا�سرتداد الأغذية والأعالف.  -

دليل املمار�سة رقم )4( ل�سنة 2011 ب�ساأن تتبع وا�سرتداد الأغذية.   -
دليل املمار�سة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�سـاأن ا�ستعمال املبيدات.  -

دليل املمار�سة رقم )1( ل�سنة 2009 ب�سـاأن ال�ستخدام الأمثل ملياه الري.  -

4.  المجال ونطاق التطبيق 

اأبوظبي، كما ي�ستمل على تو�سيح العتبارات الالزمة عند  اإمارة  يخت�ص هذا الدليل ب�سرح طرق وو�سائل مكافحة الآفات الزراعية يف 

ت�سميم واختيار برنامج مكافحة لالآفات، والإجراءات الالزمة قبل واأثناء وبعد اإجراء عملية املكافحة.

هذه الوثيقة خم�س�سة لال�ستخدام من قبل مالكي اأو حائزي الأرا�سي الزراعية واملزارعني ومهند�سي الإر�ساد الزراعي  ووقاية النباتات.

5. الهدف

ت�ستمل اأهداف هذا الدليل ما يلي:

1. التعريف مبكافحة الآفات كاأحد املكونات الأ�سا�سية يف عملية الإنتاج الزراعي.

2. التعريف بخ�سائ�ص واأنواع الآفات وطبيعة الأ�سرار التي قد حتدثها.

3. تو�سيح اخلطط وال�سرتاتيجيات الالزم تبنيها عند البدء يف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات.

4. تو�سيح اأ�ساليب وطرق التطبيق املثلى لعوامل املكافحة يف احلقل بهدف الو�سول مل�ستوًا عايل يف عمليات املكافحة.

6. التعريفات

ت�ستخدم التعريفات التالية لغايات هذه الوثيقة:

الآفـة
الدقيقة )بكترييا، فطر،  والأحياء  والنيماتودا  والعناكب  اأو مزعج مثل احل�سرات  اأو مدمر  اأو كائن حي دقيق �سار  نبات  اأو  كل حيوان 
والقواقع  والقوار�ص واخلفافي�ص  ال�سارة  والطيور  واملتطفلة  الطفيلية  والنباتات  ال�سارة  النباتية(، والطحالب واحل�سائ�ص  والفريو�سات 

والبزاقات. 

مكافحة الآفات
يق�سد بها تقليل ال�سرر الذى حتدثه الآفة لالإن�سان اأو ممتلكاته اأو حيواناته اأو مزروعاته وذلك اإما باإبعادها اأو منع و�سولها اإىل العائل 

بالق�ساء عليها اأو تهيئة ظروف غري منا�سبة ل ت�سمح لها بالتكاثر. 

الإدارة املتكاملة للآفات )املكافحة املتكاملة(
وذلك  الكيميائية  املكافحة  على  العتماد  تقليل  مع  واحليوية  وامليكانيكية  الزراعية  املكافحة  و�سائل  من  اأ�سلوب  من  اأكرث  وتطبيق  تبني 
لل�سيطرة على الآفات الزراعية وتثبيت اأعدادها يف م�ستويات متدنية اأي ما دون احلد القت�سادي احلرج لالإ�سابة بحيث ل ت�سبب اأي �سرر 

معنوي لالإنتاج كمًا اأو نوعًا، ويعتمد جناح هذا النظام على اأ�ساليب الر�سد والتنبوؤ  والتحذير ومن ثم التدخل لتطبيق طرق املكافحة.

املكافحة الكيميائية
هى تلك الو�سيلة من املكافحة التي ت�ستخدم فيها الكيميائيات اأو ما ي�سمى مببيدات الآفات الكيميائية وت�سمل هذه املجموعة عدد من 
املركبات الكيميائية التي اإما توؤثر على الآفات بقتلها مبا�سرة اأو تغريرّ من �سلوكها اأو توؤثر على الن�ساط الف�سيوجلي الطبيعي باأج�سامها 

مما يوؤدي اإىل تقليل ال�سرر الذي ت�سببه. 

مبيدات الآفات
هي اأي مادة اأو خليط من املواد يكون الغر�ص منه الوقاية من اأية اآفة اأو الق�ساء عليها اأو مكافحتها، مبا يف ذلك ناقالت الأمرا�ص لالإن�سان 
اأو احليوان، واأنواع النبات اأو احليوان غري املرغوبة التي حتدث �سررًا اأو تتدخل باأي �سكل اأثناء اإنتاج الأغذية اأو املنتجات الزراعية اأو 
اأو اأثناء ت�سنيعها وخزنها ونقلها وت�سويقها، وكذلك اأي مادة تعطى للحيوانات ملكافحة  اأو الأعالف،  اأو امل�سنوعات اخل�سبية  الأخ�ساب 
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احل�سرات اأو العناكب اأو غريها من الآفات املوجودة يف احليوانات اأو على اأج�سامها، وي�سمل هذا التعبري املواد التي ت�ستخدم لتنظيم منو 
النبات اأو اإ�سقاط اأوراقه اأو جتفيفه اأو تخفيف اأ�سجار الفاكهة، اأو لوقاية الفاكهة، من ال�سقوط قبل اأوانها، وكذلك املواد التي ت�ستعمل يف 

املحا�سيل �سواء قبل ح�سادها اأو بعده لوقاية املح�سول من التدهور اأثناء النقل اأو التخزين.
احلد القت�سادي احلرج للإ�سابة    

هو الكثافة العددية التي ت�سل لها الآفة وي�ستدعي عندها التدخل  لتطبيق برنامج املكافحة �سد هذه الآفة.
حتول الآفات الثانوية اإىل اآفات رئي�سة    

هو التحول الذي يحدث نتيجة لال�ستخدام املكثف للمبيدات الكيميائية واأثرها على الأعداء الطبيعية من مفرت�سات وطفيليات والتي كانت 
حتد كثريًا من اأعداد واأ�سرار الآفات الثانوية حيث تتحول الآفات الثانوية اإىل اآفات رئي�سية.

7.  المجموعات الرئيسة لآلفات

تقع الآفات التي ت�سبب اأ�سرارًا لالإن�سان واحليوانات يف عدة جمموعات كما يلي:

اإىل جنب مع وعند زراعة حم�سول معني وتوؤثر  النباتات غري املرغوبة والتي تنمو جنبًا  اأو  اأنواع من احل�سائ�ص  احل�سائ�س: وهي   1-7
احل�سائ�ص ب�سورة كبرية على اإنتاجية املح�سول من ناحية الكمية والنوعية.

7-2 الآفات اللفقارية:

تدهورًا يف  اأو  تقلياًل  اأنواع عديدة من احل�سرات  وت�سبب  اململكة احليوانية،  الكائنات يف  اأكرب جمموعة عددية من  احل�سرات: متثل  اأ . 
اإنتاجية ونوعية املحا�سيل الزراعية �سواء يف احلقول اأو يف املخازن، اإ�سافة لهذا فاإن احل�سرات تعترب من اأهم العوامل التي ت�ساعد على 

نقل العديد من الأمرا�ص لالإن�سان واحليوان مثل اأمرا�ص املالريا والكالزار ومر�ص النوم وغريها.

ب . العناكب: اأو الأكرو�سات: تعترب من املجموعات املهمة يف الآفات الزراعية والتي تت�سبب يف تقليل الإنتاجية الزراعية وتدهور النوعية  
للعديد من املحا�سيل الزراعية متامًا مثل جمموعة احل�سرات، ويعترب ال�سرر الذي ت�سببه العناكب ب�سكل عام اأقل من ال�سرر الذي  ت�سببه 

احل�سرات.

ج . القواقع واحللزونيات: ت�سبب اإ�سابة املحا�سيل بالقواقع واحللزونيات يف تقليل كمية الإنتاج الزراعي وتدهور نوعيته وت�ستد الإ�سابات 
بالقواقع  يف املناطق الباردة.

7-3 الآفات الفقارية:
اأ . القوار�س:  اآفات خطرية تت�سبب يف تقليل اإنتاج املحا�سيل واإتالفها اإما يف احلقل اأو املخزن، وتقوم كذلك بتلويثه عن طريق اإفرازاتها، 
وتنقل القوار�ص العديد من الأمرا�ص اخلطرة لالإن�سان مثل الطاعون، وت�سبب اأي�سًا اإتالف التو�سيالت الكهربائية الأر�سية وتو�سيالت 
يوؤدي لدخول مياه  الأر�سية حتتها مما  نتيجة حلفرها لالأنفاق  املباين  انهيار  الأحيان يف  القوار�ص يف بع�ص  �سبكات الت�سال وتت�سبب 
الأمطار عميقًا حتت املباين مما يوؤثر على اأ�سا�سات هذه املباين، ومن اأمثلة القوار�ص فاأر البيت واجلرذ الرنويجي والفاأر ال�سوكي الكبري.
ب . الطيور: ت�سبب عدة اأنواع من الطيور اأ�سرارًا كبرية للمنتجات الزراعية احلقلية اأو الب�ستانية ومثال لأهم اآفات الطيور هي قمرية 

النخيل والبلبل ذو الراأ�ص الأ�سود، طائر ال�سقراق الهندي )اخل�سريي(.
كبرية  اأ�سرارًا  اخلفا�ص  وي�سبب  لياًل،  الطريان  على  مقدرة  لها  املجموعة  هذه  من  الوحيدة  وهي  ثديية  حيوانات  هي  اخلفافي�س:  ج. 
باإفرازاته، كما ي�سبب اخلفا�ص م�ساكل �سحية كبرية لالإن�سان مثل الإ�سابة  بتلويثها  اأنه يتغذى عليها ويقوم  للمنتجات الزراعية، حيث 

باحل�سا�سية ال�سدرية، ومثال لأهم اأنواع اآفات اخلفافي�ص: اخلفا�ص امل�سري اآكل الثمار.

7-4 الأمرا�س النباتية: 

ت�سمل جمموعة الكائنات التي ت�سبب الأمرا�ص النباتية الآتي:

اأحادية اخللية واأخرى  اأنها مملكة منف�سلة وت�ستمل هذه اململكة على كائنات  اأ�سا�ص  الفطريات: مترّ ت�سنيف الفطريات حديثًا على  اأ . 
متعددة اخلاليا، وت�سبب الفطريات العديد من الأمرا�ص اخلطرية للنبات وتوؤدي حلدوث اأ�سراٍر كبرية يف اإنتاج املحا�سيل الزراعية يف 
احلقل واملخزن، مثال ذلك اأمرا�ص تعفن الطلع والتبقع اجلرافيويل والتبقع البني يف النخيل ومر�ص خيا�ص طلع النخيل واأمرا�ص اللفحة 

املبكرة واملتاأخرة والبيا�ص الزغبي والبيا�ص الدقيقي. 

اإما يف احلقل  الزراعية  واملنتجات  املحا�سيل  لبع�ص  اأ�سرارًا كبرية  البكرتيا  اأنواع  بع�ص  ت�سبب  اأحادية اخللية،  كائنات  البكترييا:  ب . 
اأو باملخزن ومثال ذلك مر�ص ال�ساق الأ�سود واأمرا�ص التعقد التاجي يف ال�ساق واأمرا�ص التعفنات يف الفواكه ومنها مر�ص تعفن درنات 

البطاطا.

ج. الفريو�سات: تت�سبب الفريو�سات يف اإحداث العديد من الأمرا�ص لعدد من املحا�سيل الزراعية مما يوؤدي اإىل تدين يف اإنتاجيتها كمًا 
ونوعًا ومن اأمثلة الأمرا�ص الفريو�سية فريو�ص تربق�ص الأوراق يف عدد من املحا�سيل وت�سبب يف  نقل هذا الفريو�ص بع�ص احل�سرات املا�سة.

د . النيماتودا: النيماتودا هي جمموعة من احليوانات التي تتبع لف�سيلة الديدان اخليطية وت�سبب بع�ص الأنواع من النيماتودا العديد من 
الأ�سرار لكثري من املحا�سيل الزراعية مما ي�سبب تدين اإنتاجية هذه املحا�سيل مثل نيماتودا تعقد اجلذور والنيماتودا الإبرية والنيماتودا 

احللزونية، كذلك توجد اأنواع اأخرى من النيماتودا ت�سبب العديد من الأمرا�ص لالإن�سان واحليوان مثل نيماتودا الأ�سكار�ص وغريها. 

ه . الفايتوبلزما: كائنات جمهرية دقيقة تت�سبب يف اإحداث العديد من الأمرا�ص للنبات توؤدي اإىل تدين اإنتاجيتها كمًا ونوعًا ومن اأمثلة 
ذلك مر�ص ال�سفرار املميت يف عدد من النباتات.

8.  طرق مكافحة اآلفات 

ميكن تق�سيم طرق مكافحة الآفات اإىل ق�سمني رئي�سني:
 8-1 املكافحة الطبيعية:  

اإن هذا النوع من املكافحة يتم يف الطبيعة وبدون تدخل الإن�سان ويوؤثر يف تقليل كثافة تواجد الآفات، وت�سمل عوامل املكافحة الطبيعية 
لهذه  الطبيعية  العدائية  املجموعات  تواجد  اإىل  اإ�سافة  درجات احلرارة  وتغريات  والرياح  كاملطر  الطبيعية  والظروف  العوامل  تاأثريات 

الآفات من مفرت�سات وطفيليات. 
8-2 املكافحة التطبيقية:

 هذا النوع من املكافحة يتم بتدخل الإن�سان عن طريق اختيار عدة و�سائل الهدف منها احلد من زيادة كثافة هذه الآفات وتقليل اأعدادها 
منهجيات  عليها  ترتكز  والتي  واملمار�سات  الإجراءات  من  العديد  بتطبيق  التطبيقية  املكافحة  وتتم  م�سارها،  وتقليل  قتلها  اأو  كطردها 

وبرامج مكافحة الآفات وذلك عن طريق تبني وتطبيق وا�ستخدام عدد من الو�سائل والطرق الآتية:
اأوًل - طرق املكافحة الزراعية اأو الفلحية:  

تتم املكافحة الزراعية يف الغالب بتغيري الظروف الزراعية ال�سائدة وذلك بعد فهم �سلوك طبيعة الآفة بحيث تعتمد عملية املكافحة بهذه 
الطريقة على ت�سعيب مهمة الآفة يف اإحداث الإ�سابة واإحلاق الأ�سرار باملح�سول، وت�سمل طرق املكافحة الزراعية عمليات احلرث العميق 
و�سوء  للتهوية  الرتبة  تعري�ص  فاإن  وكذلك  الآفات،  اأطوار  بع�ص  تاأوي  قد  والتي  ال�سابقة  النباتات  بقايا وخملفات  والتخل�ص من  للرتبة 
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وت�سمل عوامل املكافحة احليوية املجموعات التالية:
1- جمموعة املفرت�سات: مثال ملفرت�سات الآفات ح�سرة اأبو العيد التي تهاجم وتفرت�ص العديد 
النبي  فر�ص  ح�سرة  كذلك  املفرت�سات  اأمثلة  ومن  املن،  ح�سرة  اآفة  مثل  احل�سرية  الآفات  من 

وعنكبوت الأمبلي�سيي�ص.
Prasites :2- جمموعة الطفيليات

جزءًا  تق�سي  التي  الكائنات  من  كبرية  جمموعة  هذه  وت�سمل   Prasitoids طفيلييات:    2-1
وح�سرة  الأفيدي�ص  ح�سرة  لذلك  ومثال  موته،  اإىل  النهاية  يف  وتوؤدي  العائل  داخل  حياتها  من 

الرتايكوجراما، وكذلك تطفل بع�ص الزنابري على عائلة احل�سرات حر�سفية الأجنحة.

وهذه  ت�سيبها  التي  لالآفات  وموتًا  اأمرا�سًا  ت�سبب  كائنات  عن  عبارة  الآفات:  ممر�سات    2-2
املجموعة ت�سمل:

التي  الإ�سابة  عن  امل�سوؤولة  البكترييا  من  نوع  هي  للح�سرات  املمر�سة  البكترييا  البكترييا:  اأ - 
اأنواع  بع�ص  ال�ستفادة من  وقد متت  للح�سرات  الفتاكة  الأمرا�ص  العديد من  اإحداث  اإىل  توؤدي 
هذه البكترييا وا�ستخدمت كمبيدات بيولوجية. ومن اأمثلة البكترييا املمر�سة للح�سرات با�سيل�ص 
خلية  داخل  �سام  بروتيني  كري�ستال  البكترييا  هذه  وتنتج  ال�سكل  ع�سوية  وهي  ثريينجن�سي�ص 
ج�سمها، وعند ابتالع هذا الكري�ستال من قبل احل�سرات يبداأ يف تدمري غ�ساء اخلاليا الطالئية 
املبطن جلدار املعدة للح�سرة ومينعها من التغذية مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل موت احل�سرة.

ب - الفطريات املمر�سة: مثل فطر بوفرييا با�سيانا وفطر امليتاريزيوم، ويت�سبب فطر بوفرييا 
با�سيانا يف اإ�سابة احل�سرات عن طريق اجلراثيم الكونيدية التي ت�سل جلدار احل�سرات اخلارجي 
ال�سوائل  بامت�سا�ص  وتقوم  امل�سابة  احل�سرة  ج�سم  وتتوغل  وتخرتق  عليه  وتنمو  )كيوتكل( 

والعنا�سر الغذائية من الأن�سجة الداخلية جل�سم احل�سرة مما يت�سبب يف موتها.

ت- النيماتودا املمر�سة للح�سرات: النيماتودا املمر�سة للح�سرات مثل اجلن�سني اإ�سترينيميـا 
وهيرتورابدايتي�ص هي جمموعة من الكائنات التي ت�سيب احل�سرات عن طريق اإخرتاقها ودخولها 
فتحة  الفم،  فتحة  التنف�سية،  )الفتحات  بج�سمها  الطبيعية  الفتحات  بوا�سطة  احل�سرة  جل�سم 
ال�سرج( ثم تقوم باإفراز ال�سموم البكرتية يف ال�سائل اللمفاوي مما يت�سبب يف موت احل�سرة نتيجة 

حلدوث الت�سمم البكتريي.

ج- الربوتوزوا: الربوتوزوا هي كائنات حيوانية بدائية اأحادية اخللية قادرة على التغذية والتكاثر 
وميثل جزء منها جمموعة هامة من الكائنات املمر�سة التي ت�سيب احل�سرات وتت�سبب يف تقزمها 
املكافحة  الهامة يف  العوامل  اأحد  من  املجموعة  هذه  اعتبار  لذا ميكن  موتها  اأو  تغيري منوها  اأو 

احليوية للح�سرات.

ال�سم�ص ي�ساهم يف تقليل الإ�سابة بالآفات، كما اأن تغيري مواقع الزراعة ول�سيما ا�ستخدام نظام الدورة الزراعية وتنظيم تعاقب الزراعة 
يف نف�ص املوقع ي�سهم كثريًا يف تقليل الإ�سابة بالآفات، كذلك فاإن حتديد مواقيت الزراعة وا�ستخدام املزروعات التي ت�سهم يف ا�سطياد 

الآفات بعيدًا عن املحا�سيل الرئي�سية يعمل على تقليل الإ�سابة بالآفات.   
ثانيًا - طرق املكافحة امليكانيكية:  

تتم عمليات املكافحة امليكانيكية لالآفات با�ستخدام عدد من الو�سائل امليكانيكية بغر�ص تقليل كثافة الآفات اأو تغيري البيئة التي تتكاثر فيها 
وبالتايل تقليل اأ�سرار الإ�سابة بها، وت�سمل املكافحة امليكانيكية ا�ستخدام املاكينات للحرث اأو حتى اإ�سدار الأ�سوات لطرد الآفات بعيدًا 
)كما يف بع�ص حالت مكافحة اآفات الطيور( اأو ا�ستخدام و�سائل لاللتقاط مثل م�سائد التقاط الآفات باأنواع امل�سائد املختلفة وت�سمل 

املكافحة امليكانيكية اأي�سًا اإن�ساء عوازل اأو تغطية املح�سول ب�سورة متنع و�سول الآفة للمح�سول املراد وقايته. 
ثالثًا - طرق املكافحة الت�سريعية: 

تتم املكافحة الت�سريعية باإ�سدار اللوائح وقوانني احلجر الزراعي والتي متنع دخول ومرور الآفات اخلطرية من خارج الدول وذلك عن 
الآفات   دخول  منع  طريق  عن  داخليًا  اأي�سًا  احلجر  يتم  كما  واملطارات،  باملوانئ  الزراعي  احلجر  مراكز  يف  والتدقيق  الفح�ص  طريق 

للمناطق املعزولة واخلالية من الآفات وذلك عن طريق نقاط احلجر الزراعي املوجودة خارج هذه الأماكن املعزولة. 
 رابعًا -  طرق املكافحة احليوية:  

يتم يف املكافحة احليوية لالآفات اإطالق املفرت�سات اأو املتطفالت اأو حتى م�سببات الأمر�ص ا�ستهدافًا لالآفات، وذلك بهدف الق�ساء عليها  
املكافحة احليوية على  ويعتمد جناح طرق  املحا�سيل،  اإنتاجية  ال�سلبي يف  التاأثري  قادرة على  الآفات غري  ب�سورة جتعل  كثافتها  وتقليل 
عمليات الر�سد الدقيق لكثافة الآفات وتتبع الزيادة يف اأعدادها وتزامن اإطالق عوامل املكافحة احليوية مع موا�سم بداية ظهور الآفة وقبل 

و�سول اأعدادها اإىل م�ستويات اأعلى من احلدود القت�سادية احلرجة لالآفة. )اإنظر اإىل الر�سم البياين رقم 1(

ر�سم بياين رقم )1(: تو�سيح للوقت ال�سحيح لإطالق العامل احليوي باحلقل

�سورة  رقم )1( تو�سح اإفرتا�ص ح�سرة
 املن بوا�سطة عنكبوت الأمبلي�سيي�ص

�ســـورة رقم )2( تو�ســـح و�ســـع ح�ســـرة من ف�سيلة 
الزنابـــري لبي�ســـها علـــى يرقات حل�ســـرة مـــن عائلة 

حر�سفية الأجنحة

البكتريية  اخللية  و�سع  تو�سح   )3( رقم  �سورة 
ويظهر  با�سيل�ص ثريينجين�سي�ص  لبكترييا  املتحو�سلة 

بداخل اخللية الكري�ستال الربوتيني

�ســـورة رقم  )4( تو�ســـح ح�ســـرات �سو�ســـة النخيل 

احلمراء الكاملة م�سابة بفطر البوفرييا با�سيانا

�ســـورة رقم )5( تو�سح عذراء ح�سرية مت اإ�سابتها 

بالنيماتودا
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�سورة رقم )6( تو�سح �سكل اأج�سام الربوتوزوا

اخللية  وحيدة  الطفيلية  الفطريات  جمموعة  هي  املايكرو�سربويديا  املايكرو�سربويديا:  د- 
ت�سيب  التي  املمر�سات  من  جمموعة  املايكرو�سربويديا  من  عدد  وميثل  لل�سبورات  واملنتجة 
احل�سرات. وتعترب املايكرو�سربويديا من املتطفالت الإجبارية والتي تدخل جل�سم احل�سرة عن 
طريق الفم وت�سيب اجلزء الداخلي من اخللية احلية يف احل�سرة حيث تتكاثر بطرق جن�سية اأو 
غري جن�سية وتنتج اأعدادًا كبريًة يبداأ كل منها يف اإ�سابة خاليا واأن�سجة جديدة  ويت�سبب هذا يف 

عدة اأعرا�ص تنتهي يف العادة مبوت احل�سرة امل�سابة.

هـ -الفريو�سات:  تعترب الفريو�سات مثل فريو�ص الباكلوفاير�ص وفريو�ص البويل هيدرو�س�ص من 
العوامل احليوية الهامة التي ت�ستخدم يف مكافحة احل�سرات لأنها ت�سيب احل�سرات وت�سبب موتها. 
وتتم اإ�سابة الفريو�سات باحل�سرات عن طريق الفم حيث ت�سل الفريو�سات لالأمعاء وتتكاثر بها 

م�سببة اأعرا�سًا خمتلفة تنتهي مبوت احل�سرة.

املايكرو�سربويديا  اإنق�سام  تو�سح  رقم)7(  �سورة 
داخل اخلاليا امل�سابة

   �سورة رقم )8( تو�سح يرقة ميتة حل�سرة
 Maruca vitrata م�سابة بفريو�ص البويل

 MaviMNPV هيدرو�س�ص 

خام�سًا - طرق املكافحة املتكاملة:
فعالية عملية  زيادة  اإىل  يوؤدي  متكامل  اأ�سلوب  املتاحة يف  املكافحة  ا�ستخدام عدة طرق من طرق  على  املتكاملة  املكافحة  تعتمد عملية 
املكافحة وب�سكل عام فاإن الهدف الرئي�سي للمكافحة املتكاملة هو العتماد والرتكيز على العومل الطبيعية للمكافحة وتقليل دور املبيدات 

يف عملية مكافحة الآفات. 

�ساد�سًا - طرق املكافحة عن طريق التهجني و الهند�سة اجلينية )الوراثية(:
يتم يف هذه الطريقة اإك�ساب النبات �سفاتًا وراثية جتعله مقاومًا لالإ�سابة بالآفات، ويتم ذلك عن طريق التهجني الوراثي التقليدي اأو عن 
ر ويظهر هذا اجلني خ�سائ�ص جتعله  قادرًا على مقاومة  طريق الهند�سة الوراثية وذلك  باإدخال جني يف الرتكيبة الوراثية للنبات املحورّ

الآفات والتقليل من اأ�سرارها. 

�سابعًا - طرق مكافحة الآفات عن طريق تعقيم الذكور: 
تعترب طريقة مكافحة الآفات عن طريق تعقييم الذكور من الطرق املهمة جدًا يف مكافحة الآفات ولكنها طريقة باهظة التكاليف وذات 
تقنية متطورة ويعتمد اختيار تطبيقها وجناحها على اأهمية وطبيعة الآفة وو�سيلة تكاثرها ودورة حياتها وعدد مرات التزاوج بني الذكر 
والأنثى، ويتم يف هذه الطريقة فرز الذكور يف مرحلة ال�سرنقة اعتماداً على حجمها، ومن ثم يتم تعقيمها بوا�سطة تعري�سها لأ�سعة جاما 
مما يجعلها غري قادرة على اإنتاج حيوانات منوية حية مع احتفاظها بحيويتها وقدرتها على العثور على الأنثى عندما ت�سبح ذكورًا بالغة، 
فتف�سل كل عمليات التزاوج التي تتم بني الذكور العقيمة والإناث املتواجدة يف البيئة الطبيعية فال يتم اإنتاج اأجيال جديدة. وبالإطالق 
امل�ستمر للذكور العقيمة يف البيئة التي تتواجد فيها الآفة فاإن اأعداد الآفة تتناق�ص ب�سورة م�ستمرة واإذا ما توفرت عوامل النجاح لهذه 
العملية فاإنها قد توؤدي لال�ست�سال النهائي لالآفة، ومن الأمثلة الناجحة لهذه املكافحة برنامج مكافحة دودة نغف جلد البقر يف جنوب 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ثامنًا - طرق املكافحة الكيميائية:
يعترب ا�ستخدام املبيدات الكيميائية يف مكافحة الآفات من اأكرث الطرق �سيوعًا وذلك ن�سبة لأثر املبيد الكيميائي ال�سريع على الآفة، ويتكون 

تركيب املبيد الكيميائي عادة من العنا�سر الآتية: 
املادة الفعالة وهي ال�سم القاتل لالآفة اأو املادة الطاردة لالآفة.   .1

مواد ت�سكيل يتم فيها حتميل املواد الفعالة وتتكون من جمموعة من املواد التي ت�ساعد على تقوية فاعلية وزيادة كفاءة املبيد واإطالة    .2
فرتة بقائه وتوزيعه يف احلقل اأثناء الر�ص ب�سكل متنا�سق على املحا�سيل املزروعة.

ويجري عادة ت�سمية املبيدات الكيميائية ح�سب جمموعة الآفات امل�ستهدفة، وت�ستخدم املبيدات الكيميائية ب�سورة فعالة يف مكافحة العديد 
من الآفات والتي تنت�سر وتتكاثر بحالة مفاجئة وقد متيز النطباع لدى الغالبية العظمى من املزارعني وغري املزارعني يف معظم اأماكن 
العامل اأن تطبيق املبيدات الكيمائية هو اأجنح و�سيلة ملكافحة الآفات ن�سبة لالأثر املبا�سر وال�سريع لها يف املحاربة و الق�ساء على الآفات 
و لكن دومًا يغفل هوؤلء عن العديد من الأ�سرار وامل�ساكل الناجتة عن �سوء تطبيق وا�ستخدام املبيدات والتي قد ل يظهر اأثرها ب�سورة 

مبا�سرة بعد ال�ستخدام.
اعتماد طرق  دون  ومن  ب�سكل مكثف  الكيميائية  املبيدات  ا�ستخدام  على  لالعتماد  نتيجة  تن�ساأ  التي  وامل�ساكل  الأ�سرار  تلخي�ص  وميكن 

املكافحة املتكاملة يف النقاط التالية: 
اأفراد ع�سائر الآفات  ظهور �ساللت مقاومة من الآفات للعديد من جماميع املبيدات الكيميائية ويتم هذا غالبًا عند تعر�ص بع�ص    .1
جلرعات اأقل من قاتلة وتوؤدي مقاومة الآفات للمبيدات اإىل ارتفاع م�ستوى كثافة الآفة يف اأجيال لحقة وب�سورة كبرية، وتعرف هذه 
على  الق�ساء  اإىل  يوؤدي  ل  الكيميائية  للمبيدات  واملكثف  املتوا�سل  ال�ستخدام  اأن  الطبيعي، حيث  بالتوزان  الإخالل  باأ�سم  الظاهرة 
الآفات ال�سارة فح�سب بل يوؤدي اإىل الق�ساء على اأعداء الآفات املوجودة بالطبيعة والتي تقوم بدور كبري يف عملية تقليل املكافحة 

الطبيعية ب�سورة حتفظ التوازن البيئي ومتنع الزيادة والنت�سار الكبري لالآفات. 
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حتول بع�ص الآفات الثانوية اإىل اآفات رئي�سية وذلك نتيجة لختالل التوازن الطبيعي، حيث تت�سبب املبيدات الكيميائية يف الق�ساء على    .2
الأعداء الطبيعية لهذه الآفات الثانوية فتنتهز الفر�سة فتزيد اأعدادها وت�سبح اآفات رئي�سية.

تاأثري املبيدات الرتاكمي على املدى  اأو  للمبيد  الأثر احلاد  الت�سمم من  اأ�سرار �سحية ناجتة عن  ية املبيدات وما ينتج عنها من  �ُسمرّ  .3
الطويل يف �سحة الإن�سان واحليوان.

اأثر متبقيات املبيدات وتراكمها على املحا�سيل والأعالف وهذه امل�سكلة هي التي توؤدي اإىل ت�سبب معظم الأ�سرار ال�سحية والأمرا�ص    .4
امل�ستع�سية والتي ت�سببها املبيدات مل�ستهلكي املحا�سيل التي حتوي ن�سبًا عالية من متبقيات املبيدات ل �سيما على املدى الطويل.

تلوث البيئة باملبيدات وبقاوؤها يف الرتبة ومياه ال�سرب والهواء بالإ�سافة اإىل اأ�سرار املبيدات  املبا�سرة على احلياة الربية و احل�سرات    .5
حات. املفيدة مثل النحل وامللقرّ

9.  االعتبارات الالزمة عند تصميم واختيار برنامج مكافحة اآلفات: 
يتطلب ت�سميم واختيار برنامج مكافحة الآفات مراعاة جمموعة من العتبارات لنجاح الربنامج  وي�سمل الآتي: 

1( حتديد الآفة: معرفة الآفة ودروة حياتها وحتديد تفاعلها وتاأقلمها يف البيئة وكذلك معرفة اأثر طرق املكافحة امل�ستخدمة �سدها، كل 
هذه الأ�سياء من الأ�سا�سيات الواجب الإملام بها قبل البدء يف عملية املكافحة.

ّكن من ال�سيطرة على الآفة: يتم هذا لتقليل اأعداد الآفة اإىل م�ستوًا مقبول، كذلك يجب العمل على تقدير  2( حتديد امل�ستوى الذي يمُ
التكاليف النقدية لعملية املكافحة وما حتدثه الآفة من �سرر على قيمة املح�سول كمًا و نوعًا مع تق�سي الآثار البيئية وال�سحية الناجتة 

عن عملية املكافحة. 
3( حتديد اجلرعة الفعالة: يتم حتديد م�ستوى اجلرعة الفعالة والالزم تطبيقها يف احلقل بحيث يعتمد على اجلرعات املذكورة ح�سب 
اإ�سافة للن�سرات الزراعية الإر�سادية املحلية وتو�سيات  التعليمات على الورقة التعريفية للمبيد وال�سادرة من ال�سركات املنتجة للمبيد 
مهند�سي الإر�ساد الزراعي. ويعترب حتديد كمية اجلرعة الفعالة بالن�سبة اإىل وحدة امل�ساحة مهم جدًا ل�سيما يف حالت التق�سي ودرا�سات 
متبقيات املبيدات، بالإ�سافة لهذا فاإن اللتزام باجلرعات املو�سى بها لتطبيقها ب�سورة �سحيحة ي�ساهم يف امل�ساعدة على تقليل فر�ص 

تطور ظاهرة مقاومة الآفات للمبيدات امل�ستخدمة، ويقلل من اآثار املبيدات ال�سارة على البيئة.

10. تطبيق المبيدات لمكافحة اآلفات: 
اأوًل . معدات ر�س املبيدات:

توجد اأنواع خمتلفة من معدات ر�ص املبيدات تتنا�سب مع نوع وطبيعة املبيد 
املراد ا�ستعماله يف املكافحة، وتختلف اأحجام ونظم ت�سغيل معدات تطبيق 
املبيدات اختالفًا كبريًا فبع�ص امل�سخات متخ�س�سة لتطبيق نوع واحد من 
على  تعمل  والتي  ال�سباب  ملولدات  بالن�سبة  احلال  هو  كما  امل�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  على  تعمل  فاإنها  للمعفرات  بالن�سبة  اأما  ال�سائلة  املبيدات 
امل�ساحيق ول تعمل على املبيدات ال�سائلة، ويف ما يلي و�سفًا موجزًا لأنواع 

امل�سخات �سائعة ال�ستعمال يف مكافحة الآفات. 
هي  ال�سائلة  املبيدات  ال�سائلة:  املبيدات  م�سخات  اأو  مر�سات   -1

تخفيف  اأجل  من  لها  اآخر  مذيب  اأي  اأو  املاء  اإ�سافة  يتم  التي  امل�ستح�سرات 
 WP وكذلك ت�ستخدم يف تخفيف املبيدات القابلة للبلل واملحببات املعلقة ،)EC تركيز املبيد ال�سائل )م�ستح�سرات امل�ستحلبات املركزه
WG &، وهذا النوع من امل�سخات هو الأكرث �سيوعًا يف ال�ستخدام احلقلي، وذلك لكرثة اأنواع وجماميع املبيدات التي تالئم هذا النوع 

من امل�سخات.

�سورة تو�سح رقم )9( عملية معايرة املبيد بامل�سخة

2- مر�سات م�ستح�سرات املبيدات متناهية يف ال�سغر )ULV(:  يكون حجم جزيئات هذه املبيدات بحدود )50- 100( مايكروميرت 
ويكون معدل الر�ص مبقدار )2- 5( لرت/هكتار. وامل�ستح�سرات التي ت�ستخدم يف هذا النوع هي م�ستح�سرات زيتية يف تركيبها وتر�ص 
املبيدات مبا�سرة فى احلقل، حيث تكون جاهزة لال�ستخدام وبدون تخفيف بوا�سطة امل�سخات اخلا�سة والتي تعمل على تك�سري جزيئات 
املبيد اإىل اأحجام �سغرية جدًا، ويجب النتباه اإىل اأن معدلت اجنراف م�ستح�سرات املبيدات املتناهية يف ال�سغر املر�سو�سة عالية لذلك 

يف�سل اأن تتم عمليات تطبيق املبيدات بهذه الطريقة يف الأجواء ال�ساكنة قدر المكان.
3- مر�سات امل�ساحيق واملحببات )املعفرات(: ت�ستخدم املعفرات لتطبيق م�ستح�سرات امل�ساحيق من املبيدات، وتعترب مر�سات امل�ساحيق 
يدوية ال�ستعمال حمدودة ال�ستخدام ول تنا�سب امل�ساحات الوا�سعة ويكون التعفري ناجحًا بوجود ن�سبة من الرطوبة على الأوراق املعاملة 
حيث ي�سمن هذا الت�ساق امل�سحوق باأوراق النباتات املعاملة. اإ�سافة لالأنواع اليدوية توجد اأنواع اأخرى من املعفرات وهي تعمل باملحركات 
وتكون حممولة على الظهر، اأما معدات ر�ص املحببات والتي تقوم بنرث م�ستح�سرات املبيدات املحببة يف احلقول فهي نف�سها التي ت�ستخدم 

لنرث الأ�سمدة الكيمياوية يف احلقل فمنها امل�سحوب بوا�سطة الرتاكتور، ومنها ما يعمل باملاكينة ، ومنها ما يتم ت�سغيله اأي�سًا يدويًا. 
4- امل�سببات )Fogging machines(: تقوم هذه الأجهزة بدفع املبيدات اإىل البيئة بحيث تكون ذرات املبيد حممولة على الدخان 
الذي تنتجه م�سخة املاكينة املت�سلة بجهاز الر�ص، وعادة ما ت�ستخدم مواد الكازولني اأو الكريو�سني لتوليد ال�سباب، ويوجد نوعني من 

مولدات ال�سباب:
الأوىل هي مولدة ال�سباب احلرارية والتي تعتمد على احلرارة يف توليد ال�سباب يف املحلول الذي يحمل املبيد، والأخرى هي مولدة ال�سباب 
لد ال�سباب فيها بفعل ال�سغط دون احلرارة. وعادة ما تكون اأكرث ا�ستخدامات هذه الأجهزة يف جمالت مكافحة اآفات  الباردة والتي يتورّ
ال�سحة العامة ول ت�ستخدم يف معاملة الأغذية املك�سوفة تفاديًا للتاأثرياملبا�سر من املبيد و�سباب الكريو�سني على هذه الأغذية املك�سوفة. 

5- غرف التبخري: يتم فيها التبخري باملبيد حيث يتحول املبيد من حالته قبل املعاملة ) اإما احلالة ال�سلبة اأو احلالة ال�سائلة( اإىل احلالة 
التبخري منا�سبة  الأملونيوم، وطريقة  فو�سفيد  واأقرا�ص  املثيل  بروميد  ال�سائعة هي غاز  التبخري  اأهم مواد  النفاذية، ومن  الغازية عالية 

ملكافحة اآفات املخازن ب�سوامع احلبوب وخمازن التمور الكبرية وكانت ت�ستخدم يف املا�سي ملكافحة النيماتودا يف الرتبة. 
6- طائرات املكافحة: ت�ستخدم طائرات اجلناح الثابت والطائرات العمودية يف 
مكافحة الآفات بر�ص املبيدات، وتزود هذه الطائرات بحاويات للمبيدات، واأغلب 
متناهية  الزيتية  امل�ستح�سرات  با�ستخدام  بالطائرات  للمبيدات  احلايل  الر�ص 
ال�سغر، ويعترب الر�ص بالطائرات مفيدًا يف امل�ساحات الوا�سعة والنباتات العالية 
النخيل  ب�ساتني  يف  بالطائرات  املبيدات  تطبيق  ي�ستخدم  ما  وكثريًا  والغابات، 
اجلراد  اأ�سراب  مثل  الوبائية  الآفات  مكافحة  ويف  عمان  و�سلطنة  العراق  يف  كما 
املبيدات  اإجنراف  احتمال  هو  الر�ص  من  النوع  هذا  م�ساوئ  ومن  ال�سحراوي،  

اإ�سافًة اإىل احلاجة الكبرية لالمكانيات التقنية واخلدمات الأر�سية امل�ساعدة.
Target� املوجه  اليدوي  التطبيق  ي�ستخدم  7-ال�ستخدام اليدوي للمبيدات: 

الفقارية  الآفات  مكافحة  برامج  من  العديد  يف  للمبيدات   ed Application

Poi�  االقوار�ص واحل�سرية كاآفات املخازن،  ويكرث هنا ا�ستخدام الطعوم ال�سامة
son baits وي�ستخدم اأي�سًا يف تعفري البذور �سد الأمرا�ص واحل�سرات حيث يتم 

توزيع م�ستح�سرات املبيدات يدويًا يف منطقة املكافحة ح�سب احلاجة.

�سورة رقم )10( تو�سح عملية ر�ص املبيدات جوًا

�سورة رقم )11( تو�سح و�سع الطعوم ال�سامة يف مدخل بيوت الفئران
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ثانيًا . معايرة امل�سخات:
هي عملية مهمة تتطلب �سبط وتنظيم عمل اأجزاء امل�سخة مبا يحقق تدفق املحلول املراد ا�ستخدامه ب�سكل منتظم و�سغط م�ستقر مع ثبات 
حجمه مما يوؤمن التوزيع العادل للمحلول املطبق يف احلقل، ويجب يف هذه احلالة التزام عامل تطبيق املبيد ب�سوابط العمل ومنها ثبات 
�سرعة احلركة وي�ستح�سن اإجراء جتربة معايرة امل�سخات قبل بدء تطبيقات عملية املكافحة وذلك با�ستخدام املاء فقط ملعايرة مر�سات 

املبيدات ال�سائلة وا�ستخدام امل�ساحيق اخلاملة يف معايرة املعفرات كالرتاب اأو الطحني ..الخ.
ثالثًا .تخفيف املبيدات:

تخفف م�ستح�سرات املبيدات امل�ستخدمة لزيادة حجم حملول التطبيق وذلك ح�سب اإر�سادات ن�سرة مل�سق عبوة املبيد ليكون كافيًا لتغطية 
امل�ساحة املعاملة، وللح�سول على التوزيع العادل للمبيدات يف احلقل مما يحقق جناح املكافحة، وتخفف اأغلب م�ستح�سرات املبيدات باملاء 
والذي يجب اأن يكون خاٍل من الطني وال�سوائب واأن ل يحتوي على تراكيز عالية من امللوحة والتي قد ت�سبب تك�سري املبيد اأو توؤدي اإىل حرق 

النباتات.

جدول رقم )1( املواد املختلفة وامل�ستخدمة لتخفيف املبيدات والخت�سارات الدالة على ت�سكيل املبيد

الخت�سارامل�ستح�سر التجاري للمبيدمادة التخفيفاحلالة الفيزيائية للمبيد
املحبباتماده حاملةال�سلبة

م�ساحيق التعفري
GR
DP

املاءال�سلبة

�سفر

م�ساحيق قابلة للبلل
)امل�ساحيق القابلة لالإذابة(

املحببات القابلة لالإذابة اأو البلل
طعوم �سامة

WP
SP

SG/WG
BP

�التدخني وتوليد ال�سبابالهواءال�سلبة

املاءال�سائلة
الزيت

املحاليل املركزة
امل�ستحلبات املركزة
الأحجام ال�سغرية

SC
EC
LV

الأحجام املتناهية يف ال�سغرل تخففال�سائلة
الأيرو�سولت

ULV
A

اإن التوزيع املتنا�سق والعادل لكمية املبيد املو�سى بها يف وحدة امل�ساحة املزروعة واملحددة يف مل�سق العبوة من التطبيقات املهمة جدًا 
والتي ت�سهم يف اإجناح عملية املكافحة،  اإ�سافة اإىل ذلك فاإنها تقلل من تكلفة املكافحة، حيث اأن الهدر يف كمية املبيدات امل�ستخدمة ل 
يعطي مكافحة اأف�سل بل ي�ساهم يف رفع تكلفة عملية املكافحة ويوؤدي اإىل تلويث البيئة، كما اأنه يوؤدي اإىل الإ�سراع يف تطور ظاهرة مقاومة 

الآفات للمبيدات امل�ستخدمة. 

رابعًا .معدات تطبيق املبيدات ال�سائلة:
يجب فح�ص وتهيئة م�سخة تطبيق املبيدات قبل املعايرة وذلك بالقيام بالآتي :

فح�ص كافة اأجزاء امل�سخة �سواء الكبرية اأو ال�سغرية والتاأكد من �سالمتها ومالءمتها للعمل.   -1

تنظيف ع�سا الر�ص واأنابيب التو�سيل وفح�ص موؤ�سر ال�سغط وعادة ما يتم ر�ص مبيدات احل�سائ�ص على �سغط منخف�ص يف امل�سخات    -2
الآلية الكبرية بينما يتم ر�ص مبيدات احل�سرات على �سغط عاٍل، اأي�سًا يتم مراعاة مراحل منو النباتات، حيث  يتم ر�سها يف املراحل 

الأوىل من النمو على �سغط منخف�ص ويكون هذا لكافة اأنواع مبيدات احل�سرات اأو مبيدات احل�سائ�ص.

3- امل�سخات الكبرية ت�ستخدم ملختلف اأنواع املبيدات )ح�سرية اأو ح�سائ�سية اأو مبيدات اأمرا�ص( ويف هذه احلالة ت�ستخدم الع�سا متعددة 
الب�سابري )النوزلت( لر�ص مبيدات الأدغال والع�سا ذات  الب�سبور الواحد ملبيدات احل�سرات.

التاأكد من �سالمة الأنابيب والتو�سيالت، وكذلك التاأكد من عدم وجود اأي ن�سوح اأو ت�سرب يف اأي من التو�سيالت.    -4

تزييت املناطق املحتاجة لل�سحوم مثل الوا�سر اجللدي للم�سخة ال�سغرية واملفا�سل يف امل�سخات الكبرية.    -5

ملء حو�ص امل�سخة بكمية املاء املنا�سبة ومل�ستوى العالمة اإن وجدت وعند عدم وجود عالمة امللء يتم ملء ثلثي حجم اخلزان فقط،    -6
بوا�سطة ع�سا  ال�سغرية  امل�سخات  ال�سغط يف  تنظيم  ويتم  ثباته،  والتاأكد من  املطلوبة  الدرجة  اإىل  فيها  ال�سغط  رفع  يتم  وبعدها 
ال�سغط اليدوية ومالحظة حركة موؤ�سر ال�سغط اإىل اأن ي�سل اإىل عالمة ال�سغط املنا�سب، بينما يتم يف امل�سخات الكبرية تنظيم 
ال�سغط بعد ت�سغيل امل�سخة عن طريق حتريك عتلة رفع ال�سغط تدريجيًا ومتابعة اإرتفاع ال�سغط وتثبيت العتلة عند الو�سول لل�سغط 

املطلوب وتتم متابعة ا�ستقرار موؤ�سر ال�سغط على طول فرتة وا�ستمرار الر�ص.   

نعة للم�سخات. يجب قراءة كتيبات الت�سغيل وال�سيانة للم�سخات واملعد بوا�سطة ال�سركات امل�سرّ   -7

يجب اأن توفر �سركات جتهيز امل�سخات دليل معايرة امل�سخة.    -8

�سرورة وجود برنامج تنظيف و�سيانة دورية لكافة امل�سخات.    -9

10- يف�سل اأن تعاير امل�سخات القدمية قبل البداأ بكل ر�سة حقلية، اأما امل�سخات اجلديدة فيمكن اأن تعاير بعد كل ) 2 - 3 ( ر�سات حقلية.

11- معايرة امل�سخات الكبرية مب�ساحة ل تقل عن 250 مرت مربع ) 5 × 50 م ( وغالبًا على م�ساحة 1000 مرت، اأما امل�سخات الظهرية 
ال�سغرية �سعه 20 لرت فيتم معايرتها على م�ساحة ل تقل عن 25 مرت مربع )يتم قيا�ص الطوال يف احلقل بوا�سطه خطوات عامل الر�ص 

وعادة ما تكون خطوة الرجل )70-80 �سم(.  

12- يعتمد يف الت�سغيل وال�سيانة وكافة خطوات العمل على الن�سرة الفنية 
للم�سخة.  

13- ترجع م�ساكل امل�سخات اإىل النوعية الرديئة و�سعف اخلربة بالتعامل 
ي�سكل  اأن  ميكن  والذي  اخلاطئ  احلقلي  وال�ستخدام  امل�سخات  مع 

خطورة على عمال املكافحة. 

14- ل يجوز ا�ستخدام املياه املاحلة التي يزيد معامل التو�سيل الكهربائي 
يحطم  املالح  املاء  لأن  املبيدات  خلط  يف  مرت  د�سمل/   2 عن  فيها 

�سورة رقم )12( تو�سح عملية الر�ص الأر�سي للمبيدات املبيدات وخا�سة الأمالح القاعدية.
بوا�سطة م�سخة متعددة الب�سابري )النوزلت(
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خام�سًا. الإجراءات اللزمة قبل بدء املكافحة: 
تو�سع عالمة حتذيرية يف مدخل احلقل ت�سري اإىل اأن هناك عملية ر�ص    -1

للمبيدات يف املزرعة . 
املكافحة  مبوعد  القريبة  املناحل  واأ�سحاب  املجاورة  املزارع  اإخبار    -2
يلزم  ما  كل  اتخاذ  من  لتمكينهم  م�سبقًا  امل�ستخدمة  املبيدات  واأنواع 
اأي حيوانات قد تكون متواجدة باملوقع يوم تطبيق  اأو  حلماية املناحل 

املكافحة. 
اأثناء  3- حجز حيوانات املزرعة بعيدًا مبا يوؤمن عدم تعر�سها للمبيدات 

الر�ص. 
4- تغطية خزانات املاء املوجودة يف املزرعة والتاأكد من و�سع املواد واملعدات التي ي�ستخدمها العمال يف اأماكن اأمينة ل ت�سلها املبيدات 

خالل عملية التطبيق للمبيد.  
يجب اأن يكون عمال املكافحة على م�ستوًا منا�سب من التاأهيل والتدريب املنا�سب للتعامل مع املبيدات ولهم اخلربة الكافية يف مكافحة    -5

الآفات الزراعية، كما يجب اأن يكون م�سوؤول املكافحة حاماًل ملوؤهل اأكادميي وفني يوؤهله لتخاذ قرارات املكافحة. 
يجب اأن يعلم املركز الإر�سادي يف املنطقة مبوعد املكافحة اإذا مل يكن قرار املكافحة �سادرًا منه.   -6

جتري عمليات املكافحة حتت اإ�سراف املركز الإر�سادي يف املنطقة اأو من يخوله بالإ�سراف على املكافحة.   -7
يجب اأن يكون كافة امل�سرفني على املكافحة م�سجلني وجمازين من اجلهات املخت�سة مبمار�سه املهنة.   -8

التزام عمال تطبيق املبيدات بلب�ص كامل طقم املالب�ص الواقية قبل بدء التعامل مع املبيد.   -9
 �ساد�سًا .  الجراءات اللزمة اأثناء املكافحة:  

1- بعد ملء امل�سخة تبداأ عملية التح�سري لعملية التطبيق واخلطوة الأوىل هي زيادة �سغط امل�سخة للم�ستوى املطلوب وهذه تكون بال�سغط 
ال�سغط ومالحظة  بتحريك منظم  املحرك  امل�سخات ذات  العملية يف  تكون هذه  الظهرية، يف حني  ال�سغرية  امل�سخات  اليدوي يف 

ارتفاع ال�سغط للم�ستوى املطلوب وبذلك تكون امل�سخة جاهزة للعمل. 
2- يف امل�سخات الكبرية ذات املحرك والتي تدفع يدويًا فاإنها حتتاج اإىل اثنني من العمال لتنفيذ املكافحة، العامل الأول يقوم بتطبيق 
املبيد، بينما ي�ساعد الآخر يف حتريك خرطوم امل�سخة لتفادي اإحداث الأ�سرار بالنباتات اأثناء حركة عامل التطبيق، كما يقوم هذا 
العامل مبتابعة امل�سخة من حيث ا�ستقرار ال�سغط والت�سربات من الأنابيب، وبذلك يحافظ على ا�ستدامة عمل امل�سخة اأثناء الر�ص. 

3- بعد النتهاء من املكافحة يجب اإخراج اأي كمية من املبيد من خرطوم امل�سخة بالكامل والتاأكد من خروج الهواء من الب�سبوري ومن 
ثم يتم و�سع كمية من املاء يف امل�سخة ودفع ماء غ�سل امل�سخة ب�سغط منا�سب وتفريغه من خالل الب�سبوري، وذلك من خالل ر�سه يف 

منطقة غري مزروعة وبعيدًا عن م�سادر املياه ملنع اأي خماطر للتلوث وبذلك تنظف الأنابيب واخلرطوم والب�سبوري من بقايا املبيد. 
4- بعد عملية تنظيف الأنابيب واخلرطوم والب�سبوري من بقايا املبيدات يوقف املحرك وي�سرب ال�سغط املتبقي من �سمام الأمان، ويتم 
هذا اأي�سًا بالن�سبة للم�سخات ال�سغرية حيث تتخذ نف�ص اإجراءات التنظيف ال�سابقة، وبعد تناق�ص ال�سغط تفتح خراطيم امل�سخة 

والب�سابري وغطاء امل�سخة وجتفف ومن ثم تو�سع امل�سخة يف املخزن. 
�سابعًا .توزيع املبيدات يف منطقة املكافحة:

اإن توزيع املبيد يف احلقل من خالل برنامج املكافحة يعتمد على طبيعة حياة الآفة ومناطق تواجدها وحتديد اأف�سل وقت لتطبيق املبيد 
وذلك تاأمينًا لو�سوله لالآفة امل�ستهدفة، ويف�سل اإجراء املكافحة ومهاجمة الآفة يف الطور ال�سعيف من دورة حياتها، ويتم توزيع اأو ر�ص 

املبيد يف احلقل بطريقتني هما: 
لتحقيق  باأف�سل �سورة ممكنة  املوقع  املبيدات يف  وتوزيع م�ستح�سرات  لتطبيق  املنا�سبة  املعدات  ت�ستخدم  ا�ستخدام املعدات: وهنا   -1
املكافحة الناجحة لتخفي�ص �سرر الآفة. وت�سمل هذه الطريقة ا�ستخدام كافة املعدات واملر�سات وامل�سببات واملعفرات وغريها من معدات 

تطبيق املبيدات.

�سورة رقم )13( تو�سح عملية الر�ص الأر�سي للمبيدات 
بوا�سطة م�سخة متعددة الب�سابري )النوزلت(

الخت�سارامل�سطلح
  A: Aerosolالرذاذ

DP: Dust Powderبودرة تعفري 
EC: Emulsifم�ستحلب مركز iable Concentrate

GR: Granular formulationم�ستح�سر حمبب
IPM: Integrated Pest Managementاملكافحة املتكاملة لالآفات

LV: Low Volumeحجم قليل
P: Pasteمعجون

P B: Poison Baitsطعوم �سامة
RTU: Ready to useجاهز لال�ستخدام

SC: Soluable Concentrateحملول مركز قابل للمزج
SG: Soluable Granulesحبوب قابلة للمزج

SP: Soluable Powderم�ساحيق قابلة للمزج
ULV: Ultra Low Volumeاأحجام متناهية الدقة

WG: Wettable Granulesحبوب قابلة للبلل
WP: Wettable Powderبودرة قابلة للبلل

WDG Water- Dispersible Granuleحمببات قابلة لالنت�سار

جدول رقم )2( امل�ستح�سرات التجارية للمبيدات

2- التوزيع اليدوي: التوزيع اليدوي للمبيدات هو ال�سائع يف برامج مكافحة القوار�ص واآفات املخازن وتعفري البذور، ويتم اتخاذ القرار 
باتخاذ هذا النوع من التطبيق يف  مكافحة هذه الآفات واإ�ستهدافها وفقًا لعدد من الإعتبارات اإ�سافة لطبيعة الآفة وتواجدها وكثافتها 

ويجب اللتزام الدقيق بكافة متطلبات ال�سالمة املهنية يف حال ال�ستخدام اليدوي للمبيدات.
ثامنًا  . الجراءات اللزمة بعد املكافحة:

1- و�سع عالمات حتذيرية تو�سح اأن املنطقة قد متت معاملتها باملبيدات، ويجب عدم الدخول لها. 
2- و�سع عالمات وا�سحة يدون فيها تاريخ املكافحة ونوع املبيدات املطبقة وتاريخ ال�سماح للعمال بدخول احلقل بعد املكافحة.

3- يدون يف �سجل املزرعة برنامج املكافحة بدقة وما مت القيام به وي�سمل هذا تو�سيح نوع املح�سول الذي مت تطبيقه وتاريخ التطبيق ونوع 
وكمية املبيد امل�ستعمل وا�سم امل�سوؤول عن املكافحة واأ�سماء عمال املكافحة، ويف حالة كون احلقل يف مرحلة الإثمار يتم حتديد موعد ح�ساد 

املح�سول بعد املكافحة.
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مالحق
مناذج واإر�سادات لتو�سيح التطبيق العملي للمبيدات يف احلقل

1. ح�ساب كمية املادة الفعالة يف املبيد
يتم ح�ساب كمية مادة املبيد الفعالة وامل�ستخدمة يف احلقل وفق املعادله التالية:

الن�سبة املئوية للمادة الفعالة        
×    -------------------------------------  × كمية املاء امل�ستخدم/ لرت كمية املادة الفعالة )جم( =  كمية املبيد امل�ستخدم )مل/ لرت ( 
                                                                                                                                               100         

مثال:
حقل م�ساحته 3 دومنات ر�ص مببيد جتاري تركيز املادة الفعالة فيه  75 ٪  وبرتكيز خلط مع املاء مبقدار 1.5 مل/ لرت ماء وبلغت كمية 

املاء امل�ستعمل يف املكافحة 500 لرت. ما هي كمية املادة الفعالة التي ر�ست يف احلقل والكمية للدومن الواحد؟    
احلل: 

الن�سبه 75٪  اأي اأن 75 ٪  من امل�ستح�سر التجاري هو مادة فعالة. 
كمية املادة الفعالة املر�سو�سة = 1.5 × 75 / 100 × 500 

                      = 56.25 جم مادة فعالة من املبيد امل�ستخدمة يف احلقل 
56 ÷ 3 دومن = 18.66 غم/ دومن

2.  العتبارات اللزمة عند ح�ساب معدل ر�س املبيد لوحدة امل�ساحة
اإن كمية املاء واملبيد امل�ستخدمة يف احلقل تعتمد يف ح�ساباتها على العوامل الآتية : 

اأ- �سرعة حركة عامل الر�ص عند ر�ص املبيد  كم/�ساعة اأو مرت/دقيقة. 
ب- مقدار ما يتدفق من املبيد من الب�سبوري )فتحة نافورة امل�سخة(. 

ج- �سغط املر�سة اأثناء الر�ص. 
ولتحقيق الفائدة الق�سوى من ا�ستخدام املبيدات لبد من اأن تكون معايرة امل�سخة مب�ستوى دقيق لتاأمني توزيع الكمية الفعلية املو�سى 
بها من املبيد يف احلقل ب�سكل متوازن ، ولتحقيق املكافحة الناجحة يجب اأن تتم عملية الر�ص احلقلي وفق نف�ص ظروف معايرة امل�سخة 
من حيث �سرعة م�سي عامل الر�ص ، و�سغط امل�سخة خالل فرتة الر�ص ، وتوزيع الكمية املو�سي بها بدقة يف احلقل، لذا يجب اأن تراعى 

النقاط الآتية : 
- اعتماد وحدات قيا�ص املبيد املو�سى بها على البطاقة اأو املل�سقة التعريفية للمبيد لرت/دومن اأو كجم/دومن عند ا�ستخدام املبيد للمكافحة. 

- اللتزام مبعدل الر�ص، اأي حجم املاء املر�سو�ص لوحدة امل�ساحة )لرت/دومن( والتي حتدد مبعايرة امل�سخة يف احلقل التجريبي. 

3. العتبارات اللزمة عند معايرة م�سخات ر�س املبيدات ذات الأحجام ال�سغرية واليدوية )املحمولة على الظهر(
رفت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ) الفاو( هذه امل�سخة باأنها امل�سخات التي ل يقل حجمها عن 5 لرت ول يزيد وزنها وهي   عرّ

مملوءة عن 25 كجم وملعايرة هذه امل�سخات تتبع اخلطوات التالية: 
5 ( مرت م�سابهة للمنطقة التي �ستتم بها املكافحة. وتق�سم اإىل اأ�سرطة ح�سب مدى حركة عامل الر�ص             اأ- حتدد م�ساحة مربعة )5 × 

)1 × 5م ( ويكون �سري العامل باجتاه واحد اأو يف اجتاهني متعاك�سني ح�سب متطلبات العمل. 

ب- يثبت �سكل الرتذذ من الب�سبوري )النوزل( ليكون ثابتًا يف م�ساحة التغطية عند الر�ص وبحجم جزيئات منا�سبة )حتدد وفق متطلبات 
العمل( لتغطية النباتات املر�سو�سة ب�سكل متجان�ص خالل كافة مكررات جتارب املعايرة ويبقى نف�ص حجم الرتذذ خالل املكافحة امليدانية.
ج- تو�سع كمية معلومة احلجم من املاء )غرياملالح( يف حو�ص امل�سخة وتغلق فتحة الإمالء جيدًا ، ويجب اأن تكون خطوات الإمالء منظمة 
، وبتن�سيق واحد لتنظيم العمل ، واأن تكون امل�سخة جاهزة للعمل من حيث حتقيق ال�سغط الثابت وحجم الرتذذ الثابت وخالية من العيوب.   
د- يبداأ تطبيق املنطقة املخ�س�سة لر�سة املعايرة بخطوط منتظمة ، ويجب اأن يكون �سغط امل�سخة ثابتًا طيلة فرتة الر�ص. يح�سب زمن 
الر�ص يف جتربة املعايرة وتبداأ من بداية الر�ص وحلني النتهاء من الر�ص اأي عند التغطية املنا�سبة مل�ساحة املعايرة وبعدها توقف عملية 
الر�ص وحت�سب كمية املاء املتبقي يف خزان امل�سخة ويطرح من احلجم الأ�سا�ص الذي و�سع فيها وعليه ي�ستخرج حجم املاء املر�سو�ص والذي 
يدخل يف احل�سابات ويوؤخذ معدل حجم املاء املر�سو�ص من عدد مكررات لتجربة املعايرة اأو اأن تتبع الطريقة املو�سوفة لحقًا لتقدير حجم 

ماء الر�ص ، على اأن ل يكون هنالك فرق يف احل�سابات يزيد عن 0.5٪ وميكن اأن تكون الطريقتني اإحداهما توؤكد �سحة الأخرى. 
هـ- تكرر عملية ر�ص املاء يف منطقة التجربة )2-3( مرات مع فرتة فا�سلة منا�سبة بني كل ر�سة ، وحتدد وفق الوقت الالزم جلفاف 
�سطوح اأوراق النباتات املر�سو�سة ومتاثلها مع النباتات الأخرى غري املر�سو�سة مع التاأكيد على ثبات عنا�سر العمل )عامل الر�ص و�سغط 
امل�سخة و�سرعة امل�سي اأثناء الر�ص وفتحات الب�سبوري( ، حيث اأن الإخالل باأي من العنا�سر يوؤدي اإىل خطاأ يف معايرة امل�سخة. ي�ستخرج 
زمن الر�ص من معدل الزمن الذي ا�ستغرقته عمليات ر�سات املعايرة فمثاًل اإذا كان زمن الر�سة الأوىل والثانية والثالثة 5 دقيقة و4.5 
دقيقة و5.5 دقيقة على التوايل فمعدل زمن الر�ص �سيكون )5+4،5+ 5،5( ÷ 3 = 5 دقيقة ، وتكون الفرتة الزمنية الفعلية الالزمة لر�ص 
م�ساحة التجربة وهي نف�ص الفرتة الواجب اإجناز ر�ص نف�ص امل�ساحة يف احلقل ، وي�ساف لها فرتات الإمالء والتح�سري عند احل�سابات 

العامة لزمن الر�ص احلقلي.
و- ميكن ح�ساب حجم املاء املر�سو�ص بو�سع حجم معلوم من املاء يف امل�سخة وتغلق جيدًا ، وتكون جاهزة للر�ص وبنف�ص �سغط امل�سخة 
ومعدل زمن الر�ص التجريبي ونف�ص فتحة الب�سبوري. ويتم ت�سغيل امل�سخة وفق الظروف الثابتة ، ويجمع املاء املتدفق من الب�سبوري يف 
حاوية منا�سبة مع املحافظة على عدم ت�سرب كميات منه خارج حاوية اجلمع ويح�سب حجم املاء املجموع يف فرتة الر�ص ، وهذا احلجم هو 

الذي ا�ستعمل يف ر�ص م�ساحة جتربة املعايرة. ووفقًا للح�سابات التالية:

- معايرة ب�سبوري م�سخة الر�س ذات الأحجام ال�سغرية
الر�ص  للح�سول على حجم جزيئات  الب�سبوري  ال�سائل من  تدفق  ، ويجب �سبط  امل�سخة  الأ�سا�سي يف مكونات  الب�سبوري اجلزء  يعترب 
، بينما جزيئات  املنا�سبة ح�سب جمموعة املبيدات امل�ستخدمة ، فجزيئات مبيدات الأدغال املنا�سبة للر�ص تكون بحدود 250 مايكرون 

مبيدات الفطريات ترتاوح بني )100- 150( مايكرون ، يف حني جزيئات ر�ص املبيدات تقرتب من 100 مايكرون. 
Low volume ميكن ا�ستعمال الأوراق  وللتحقق من حجم جزيئات الر�ص وكثافة الر�ص يف امل�سخات ذات الر�ص بالأحجام ال�سغرية 
احل�سا�سة للماء ، وذلك ب�سبط تدفق الب�سبوري حلني احل�سول على اأعداد من النقاط على الورقة وهي موؤ�سر مطابقة اأحجام جزيئات 
الر�ص ، فعدد جزيئات مبيدات احل�سرات ترتاوح مابني  )20 – 30( قطرة /�سم مربع ، اأما قطرات مبيدات الأدغال فترتاوح ما بني 
)20 – 40 ( قطرة/�سم مربع وجزيئات مبيدات الأدغال تكون مابني )50 – 70( قطرة/�سم مربع ، ويتم ح�ساب القطرات با�ستخدام 

العد�سة اليدوية. 
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ب- اأنابيب امل�سخات الكبرية: 
يف حالة تلف الأنابيب املجهزة مع امل�سخة يجب ا�ستبدالها بنوعيات منا�سبة وذات موا�سفات تالئم م�سخات الر�ص من حيث قابليتها 
اأقطار الأنابيب مبا يالئم مقدار تدفق ال�سائل من  اأو تقلل معدل التدفق عند عمل امل�سخة ، كما يجب مراعاة  اأن متنع  لالنحناء دون 

امل�سخة مقدرًا باجلالون/ دقيقة وفقًا للجدول الآتي :

نصف القطر الداخلي ألنبوب السحب تدفق املضخة/جالون / دقيقة
من اخلزان/ إنش )بوصة(

نصف القطر الداخلي ألنبوب الدفع/ إنش 
)بوصة(

4/38/5اأقل من 12 جالون/ دقيقة
1214/3 – 25 جالون/ دقيقة
4/11 - 251 – 50 جالون/ دقيقة

4/1 – 2/11 – 501 – 100 جالون/ دقيقة

4- ح�ساب زمن املكافحة وكمية املاء اللزم لر�س وحدة م�ساحة
مثال: ما كمية املاء والوقت الالزمني لر�ص حقل م�ساحته 2 دومن اإذا كانت نتائج معايرة امل�سخة اأو�سحت باأن كمية املاء لر�ص 25 مرتًا 

مربعًا ت�ساوي 0.5 لرتًا ، ومعدل الزمن الالزم للر�ص 25 ثانية.  
اجلواب:  

- م�ساحه احلقل=  2 ×1000 = 2000 مرت مربع م�ساحه احلقل 
- كمية املاء الالزم لر�ص احلقل  = )2000 مرت مربع  × 0.5 لرت ماء( ÷ 25مرت مربع )م�ساحة التجربة( = 40 لرت هي كمية املاء الالزم 

لر�ص احلقل مب�ساحه 2 دومن.  
- زمن ر�ص احلقل = )25 ثانيه /60 دقيقة ×  2000 مرت مربع م�ساحة احلقل( ÷ 25 مرت م�ساحة التجربة = 33 دقيقة وحتول اإىل �ساعة 

كالتايل: 33 دقيقة ÷ 60  = 0.5 �ساعة هي الفرتة الالزمة لر�ص احلقل.

اأن تنفيذ املكافحة يحتاج مللء امل�سخة مرتني  يف هذا املثال اإذا متت املكافحة بوا�سطة امل�سخة الظهرية ذات �سعة 20 لرتًا فهذا يعني 
ولذلك ي�ساف زمن امللء وتغيريه اإىل الزمن الفعلي احلقلي للتنفيذ ليكون الزمن احلقيقي للمكافحة ، اأما اإذا كان زمن ملء امل�سخة 
ونقلها بعد امللء والو�سول بها ملوقع العمل ي�ستغرق دقيقتني لذا �سيكون الزمن الإجمايل للمكافحة باإ�سافة دقيقتني عن كل عملية ملء 

مل�سخة املكافحة هو  33 + )2 دقيقة × 2مرة ملء( = 37 دقيقة.

5- معايرة امل�سخات الكبرية
وهي التي تعمل بوا�ســـطة حمرك وترتاوح اأحجام خزاناتها ترتاوح مابني )100 – 1000( لرت اأو اأكرث ، وتتحرك بوا�ســـطة الدفع اليدوي اأو 
تكون على �ســـكل ال�ســـيارات احلو�سية اأو تكون م�سحوبة بوا�سطة اجلرارات الزراعية ، وقد يربط بها اأكرث من اأنبوب للمكافحة )ب�سبوري( 
وت�ســـتخدم يف احلقول الكبرية والب�ســـاتني واأحيانًا الغابات. اإن قواعد معايرة هذه امل�ســـخات ل تختلف عن امل�ســـخات ال�سغرية من حيث 
املبداأ �سوى ببع�ص املتطلبات املرتبطة بفح�ص امل�سخة قبل املعايرة وفح�ص كفاءة ترذيذ الب�سابري  من حيث عر�ص منطقة الر�ص ، ومعدل 

التدفق لتغطية امل�ساحة ، وميكن و�سع اخلطوات التالية ملعايرتها: 
اأ - حتدد م�ساحه املعايرة مبا ل يقل عن 1000 مرت مربع. 

ب - تق�ســـم امل�ســـاحة على عر�ص ر�ص الب�ســـبوري الواحد ومن ثم جمموعة الب�سابري يف عمود الر�ص ، فاإذا كان عر�ص ر�ص الب�سبوري 1 مرت 
ويوجد يف امل�سخة 5 ب�سابري فيكون عر�ص ر�ص امل�سخة هو 5 اأمتار ول�ستخراج عدد م�سارات امل�سخة يف احلقل لإنهاء املكافحة يتم بق�سمة 
عر�ص احلقل على عر�ص م�ســـار املكافحة ، فاإذا كانت م�ســـاحة 1000 مرت مربع وباأبعاد 10 م. عر�ص x 100 م. طول فاملر�ســـة �ســـتتحرك 

مرتني لإنهاء تغطية امل�ساحة.
ج - يتم ح�سابات امل�سخات املدفوعة يدويًا والتي تكون اأحجامها بحدود 200 لرت من خالل حركة عامل الر�ص بخطوط املكافحة يف منطقة 

املعايرة وميكن اأن تربط بهذه امل�سخات اأكرث من ب�سبوري للر�ص. 
د - يتم ح�ســـاب عر�ص ر�ص الب�ســـبوري وفق ال�سغط الثابت للم�سخة ومبا ينا�ســـب حجم النباتات املزروعة من حيث حجم جزيئات الر�ص 

و�سغط الر�ص. 
ه - تو�سع كمية معلومة من املاء وحت�سب باجلالون اأو اللرت. 

و - بعد النتهاء من ر�ص موقع املعايرة وهو معلوم امل�ساحة، يتم قيا�ص املاء املتبقي يف خزان امل�سخة والفرق بني املاء امل�ساف واملتبقي يكون 
هو حجم املاء الذي ا�ستخدم يف ر�ص م�ساحة حقل املعايرة. 

ز - يتم ح�ساب كمية املاء الالزم لر�ص م�ساحة املعايرة وفق املعادلة الآتية :
كميـــة املاء الالزم )جالون اأو لرت( = حجم املاء الذي اأ�ســـيف يف خزان امل�ســـخة قبل الر�ص -  حجم املـــاء املتبقي يف اخلزان بعد النتهاء 

من الر�ص.
ح - ح�سابات الزمن لتنفيذ العمل يف امل�سخات املحمولة على عجلة يتم وفق �سرعة حركة اآلية حمل امل�سخة عندما تكون املكافحة مبا�سرة 
من الآلية اأثناء احلركة، اأما عند ا�ستخدام خراطيم املكافحة وجترى عملية املكافحة من قبل عامل الر�ص مبا�سرة فتكون ال�سرعة يف هذه 
احلالة مرتبطة ب�ســـرعة حركة عامل الر�ص اأثناء املكافحة وهذا ينطبق على امل�ســـخات احلو�ســـية الثابتة والتي تدفع من قبل العامل حيت 

تنفذ املكافحة وامل�سخة م�ستقرة وعامل الر�ص هو املتحرك.    
مثال: 

مت احل�سول على النتائج من جتربة الر�ص الآتية  :  
1- م�ساحة منطقة املعايرة 1000 مرت باأبعاد )10 م × 100م(

2- امل�سخة فيها 5 ب�سبوريات )نوزلت( ر�ص 
×   5ب�سبوريات = 5 اأمتار 3- عر�ص ر�ص الب�سبوري 1 مرت: يكون عر�ص الر�ص للم�سخة ي�ساوي 1مرت 

4- عر�ص منطقة املعايرة ت�ساوي 10 اأمتار اإذن عر�ص منطقة املعايرة ÷ 5اأمتار عر�ص الر�ص = 2 خط للر�ص
5- كميـــة مـــاء الب�ســـبوري الواحـــد الالزم لر�ـــص خط  )1مرت عر�ص الر�ـــص ×100مرت طول احلقـــل = 100 مرت مربع كانـــت 10 لرتات/

ب�سبوري/1مرت عر�ص و100مرت طول( 
كمية املاء الالزم مل�سار الر�ص الواحد يف املعايرة )5 ب�سبوري( ي�ساوي 5 ب�سبوري  × 10 لرت/ب�سبوري = 50 لرت/ 100 م طول وعر�ص   -6

5 اأمتار اأي اأن م�ساحة خط الر�ص للم�سخة ي�ساوي 500مرت مربع 
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كمية املاء لتغطية خطي املعايرة = 50 × 2 = 100 لرت/ )1000مرت مربع(   -7
�سرعة حركة ماكينة الر�ص ت�ساوي 5 كم/�ساعة    -8

يتم ح�ساب كمية املاء الذي يخرجه الب�سبوري الواحد بت�سغيل امل�سخة وهي واقفة للفرته التي اإ�ستغرقتها لر�ص امل�سار الواحد ، ويجمع    -9
املاء املنفوث من الب�ســـبوري خالل هذه الفرتة وهو املاء الذي مت ر�ســـه يف امل�ســـار وعادة يتم ح�ســـاب كمية املاء املنفوث باأخذ معدل ما 

تخرجه الب�سابري على اأن ل يكون الفرق بينها يزيد عن 0.5٪ وبخالفه يتم ت�سليح الب�سابري العاطلة. 
فما هي كمية املاء والوقت الالزم ملكافحة حقل م�ساحته 4 دومنات باأبعاد ) 40 مرت × 100مرت(؟

احلل:
10- عر�ـــص احلقـــل 40 مرت ÷ 5 اأمتار عر�ص الر�ص = 8 م�ســـارات لر�ص احلقل ويكون عر�ص م�ســـار الر�ص هو نف�ص العر�ص الذي تر�ســـه 

املاكنة.   
11- م�ساحه م�سار الر�ص يف احلقل �سيكون 8 × 100 = 800 مرت مربع 

12- زمن حركة امل�سخة يف امل�سار الواحد = )60 دقيقة × 100مرت( ÷ 5000مرت = 1.2 دقيقة 
13- زمن مكافحة احلقل = 1.2 × 8 = 9.6 دقيقة تقرب اإىل 10 دقائق 

14- كمية املاء لر�ص امل�ســـار الواحد  = )800 مرت مربع م�ســـاحه م�ســـار احلقل  × 50 لرتالكمية مل�سار املعايرة( ÷ 500 مرت مربع م�ساحة 
م�سار املعايرة = 80 لرت.

15- كمية املاء الالزم ملكافحة احلقل = 80 لرت للم�سار × 8 عدد م�سارات التطبيق احلقل = 640 لرت 
وتعتمد نف�ص القواعد يف ح�ســـابات امل�ســـخة املدفوعة يدويًا وذلك بح�ساب كمية املاء الالزمة لر�ص م�سار عامل الر�ص ومن ثم حت�سب كمية 

ماء الر�ص. 
وحل�ســـاب الزمن الفعلي لتنفيذ املكافحة يف احلقل يتم ح�ســـابه باإ�سافة الزمن الالزم مللء امل�سخة وخلط املبيد وزمن و�سول امل�سخة من 
منطقة اخللط اإىل منطقة املكافحة وعدد تكرار هذه العملية اإذا كان احلقل يحتاج  اإىل ملء امل�سخة لأكرث من مرة واحدة ، وكذلك فرتات 

راحة العاملني اأثناء املكافحة اإىل الزمن الفعلي الذي ت�ستغرقه املكافحة الفعلية داخل احلقل. 
وجترى معايرة امل�ســـخة يف م�ســـاحة ت�سابه ظروف موقع املكافحة ، ويق�سد بها ت�ســـابه الغطاء النباتي وبنف�ص عمر النبات ومنط الزراعة 
والكثافة الزراعية فمثاًل يف مكافحة الآفات يف البيت املحمي ومزروع به حم�ســـول اخليار يجب اأن جترى معايرة امل�ســـخة يف اأحد البيوت 
التـــي �ســـتجري بها املكافحة ويجـــب اأن يكون حملول املعايرة فقط هو املاء مـــع النتباه اإىل تهوية البيت بعـــد التجربة خلف�ص الرطوبة اإىل 
امل�ستوى الطبيعي قبل التجربة .  كما اأن حركة عامل الر�ص يف جتربة املعايرة والتطبيق تكون واحدة فاإما اأن تكون احلركة باإجتاه واحد اأو 
باجتاهني متعاك�ســـني وح�ســـب ظروف املكافحة، ففي البيوت املحمية التقليدية تكون حركة عامل الر�ص اأثناء املكافحة متعاك�ســـة ، يف حني 
تكون احلركة يف الزراعة املك�ســـوفة مرتبطة باجتاه الريح ول جتري املكافحة يف احلقل اإذا زادت �ســـرعة الريح عن 5 كم/�ساعة، اإذ تكون 

حركة عامل الر�ص باجتاه واحد.  

كمية املبيد امل�ستخدم
اإن اللتزام بكمية املادة الفعالة من املبيد الذي ي�ســـتخدم يف احلقل واملو�ســـى بها من قبل ال�ســـركات املنتجة اأو مراكز البحوث الزراعية 
عامل مهم يف جناح املكافحة واحل�ســـول على منتجات ل حتتوي على تراكيز من املبيدات اأعلى من احلدود امل�ســـموح بها عند اتباع قواعد 
التطبيقات احلقلية ال�ســـليمة. وتتوفر املعلومات عن كمية املبيد من امل�ستح�ســـر التجاري الواجب ا�ســـتخدامه لوحدة امل�ســـاحة على الورقة 
التعريفية للمبيد ، وعادة ما تكون بحجم اأو وزن من امل�ستح�سر التجاري )لرت اأو جالون/دومن، لرت/هكتار اأو جم اأو كجم/ وحدة امل�ساحة( 
وكذلك حتدد بع�ص ال�ســـركات ن�ســـبة اخللط كمعيار اأ�سا�ســـي يف حت�ســـري حملول الر�ص )مل/ لرت اأو جم/ لرت( وبذلك يتم حت�سري حجم 

حملول الر�ص اعتمادًاعلى معايرة امل�سخة.

6. ح�سابات كمية املبيد امل�ستخدم للمكافحة
تعترب املادة الفعالة هي اجلزء الأ�سا�ص من املبيد امل�سوؤولة عن عملية قتل الآفات وعند تقدير فعالية املبيد ملكافحة اآفة معينة حتدد الفعالية 
اأو وزن املبيد التجاري الذي ي�ستخدم لوحدة  مبوجب كمية املادة الفعالة لوحدة امل�ساحة مثل 10جم مادة فعالة/دومن  وحل�ساب حجم 

امل�ساحة اعتمادًا على تو�سية ال�سركة املنتجة وميكن تو�سيحه باملثال الآتي: 
مثال تطبيقي: 

 ما هو حجم املبيد التجاري الواجب ا�ستخدامه يف حقل م�ساحته 2 دومن اإذا كان املو�سى به هو ر�ص 20 جم مادة فعالة /دومن ون�سبة املادة 
الفعالة يف امل�ستح�سر التجاري 25٪ وحجم العبوة 1 لرت؟ 

اجلواب: 
لنفر�ص اأن وزن 1 مل من املبيد ي�ساوي 1 جم وهو قريب جدًا من احلقيقة يف غالبية املبيدات. 

اإذن وزن املبيد يف العبوة ذات حجم  لرت واحد يكون وزنها 1000 جم تقريبًا. 
مبا اأن املطلوب ر�ص 20 جم من املادة الفعالة من املبيد للدومن، اإذن املزرعة حتتاج اإىل 40 جم من املادة الفعالة )20 جم × 2 =40 جم 

مادة فعالة/احلقل( 
وملا كانت ن�سبة املادة الفعالة 25٪  اأي اأن كل 1مل من امل�ستح�سر التجاري للمبيد يكون ربع حجمه اأو وزنه هو مادة فعالة لذلك فكل 4 مل 
من امل�ستح�سر التجاري حتتوي على 1غم مادة فعالة من املبيد على فر�ص اأن 1مل من امل�ستح�سر يعادل 1جم لذلك فكمية 40 جم مادة 
فعالة يتم احل�سول عليها من حجم 160 مل من امل�ستح�سر التجاري )40× 100( ÷ 25 = 160 مل من امل�ستح�سر التجاري لر�ص احلقل 

2 دومن والذي يحوي على 40 جم مادة فعالة. 
املادة  ن�سبة  فاإذا كانت  ال�سابقة  القواعد  نف�ص  فتعتمد  اأو حمببات  �سكل م�ساحيق  تكون على  والتي  التجارية  امل�ستح�سرات  اأما يف حالة 
الفعالة 50٪ وكانت احلاجه ل�ستخدام 25 جم مادة فعالة وللح�سول عليها يوؤخذ وزن 50 جم من امل�ستح�سر التجاري وير�ص يف احلقل 

وبنف�ص ال�سيء للمحببات )25 × 100( ÷ 50 = 50 جم ي�ستخدم من امل�ستح�سر التجاري للمكافحة. 

اجلالون الواحد  اإلجنليزي يساوي اللتر الواحد يساوي اجلالون الواحد األمريكي يساوي

0.22 جالون اإجنليزي 1.3 جالون اأمريكي 0.83 جالون اإجنليزي
0.3 جالون اأمريكي 4.55 لرت 3.785 لرت

7. العتبارات الواجبة عند خلط املبيدات يف امل�سخة
قبل البداأ بالعمل يجب اأن يرتدي عمال الوقاية املالب�ص املنا�سبة حلمايتهم من التعر�ص للمبيدات اأثناء اخللط واملكافحة وت�سمل بدلة 
املكافحة ، والكفوف املطاطية وقناع الوجه ، واحلذاء املطاطي الطويل على اأن يكون ال�سروال دائمًا فوق احلذاء ل�سمان عدم ت�سرب املبيد 
من �سطح البدلة اإىل داخل احلذاء يف حالة تلوثها باملبيد. ولتحقيق اخللط املنا�سب للمبيدات يف امل�سخة مبا ي�سمن �سالمة وجتان�ص املبيد 

داخل خزان امل�سخة يجب مالحظة النقاط التالية: 
اأ - اأن يكون املاء منا�سبًا خللط املبيد من حيث تركيز الأمالح املذابة ونقاوته من العوالق كالطني وال�سوائب واأن ت�ستخدم املر�سحات املزودة 

بها امل�سخة دائمًا عند امللء وغريها. 
ب -  ميكن يف املكافحة خلط اأكرث من مبيد وكذلك ميكن خلط الأ�سمدة الكيميائية عالية الذوبان مع املبيدات مع مراعاة قابلية اخللط بني 
املبيدات امل�ستخدمة ، ويتم معرفة ذلك من الأوراق التعريفية للمبيدات، كما يجب مراعاة قابلية اخللط بني املبيدات والأ�سمدة امل�ستعملة. 
اأواملعلقات ال�سلبة بع�ص امل�ساكل يف خزان واأنابيب امل�سخة ب�سبب عدم جتان�ص اخللط  ج - ميكن اأن ت�سبب امل�ستح�سرات القابلة للبلل 
داخل اخلزان ويعود ال�سبب اإىل احتمال تلف امل�ستح�سر التجاري و/ اأو عطل زعانف اخللط داخل اخلزان اأو عطل م�سخة تدوير اخلليط 

من واإىل اخلزان.
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د - حتدث معظم الن�سدادات يف امل�سخات عند خلط اأمالح العنا�سر النادرة مع املبيدات ، ويجب اأن تكون هذه الأمالح امل�ستخدمة عالية 
النقاوة وعالية الذوبان وجمهزة من م�سادر موثوقة. 

ه - يف حالة خلط اأكرث من مبيد يف امل�سخة يجب خلط املبيدات تباعًا يف امل�سخة مع حتريك خالط اخلزان والتاأكد من اأن املبيد قد مت 
خلطه متامًا قبل و�سع املبيد التايل. 

و - يتم خلط املبيد مع كمية منا�سبة من املاء يف وعاء ومن ثم ي�ساف اإىل اخلزان ويتم غ�سل الوعاء 3-4 مرات باملاء و�سكبه يف خزان 
امل�سخة وبعدها يتم ملء امل�سخة باملاء الالزم.

8. تق�سيم املبيدات الكيميائية ح�سب درجات ال�سمية وفقًا لت�سنيف الوكالة الأمريكية حلماية البيئة وفقًا للجدول الآتي :
 

Categories of Acute Toxicity

LD50 LD50 LC50

Categories Signal Word Oral mg/kg Dermal mg/kg Inhale mg/l Oral Lethal 
Dose1

I  Highly Toxic DANGER, 
POISON (skull & 

crossbones)

0 to 50 0 to 200 0 to 0.2 a few drops to a 
teaspoonful

II  Moderately 
Toxic

WARNING 50 to 500 200 to 2,000 0.2 to 2.0 over a 
teaspoonful to 

one ounce

III Slightly Toxic CAUTION 500 to 5,000 2,000 to 20,000 2.0 to 20 over one ounce 
to one pint

IV  Relatively 
Non�toxic

CAUTION (or no 
signal word)

5,000+ 20,000 + 20 + over one pint to 
one pound

1 Probable for a 150 lb.�person.
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