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واد المساعدةــــــــالم
  الجانب الخفي من المبيد

بالدرجة األولى على قدرة وكفاءة المواد المساعدة والتي تعمل على تحسين نجاح المادة الفعالة في العمل كمبيد يعتمد 
إال أن غيابھا يؤدي الى ) ليس لھا تأثير إبادي(خواص محلول الرش وعلى الرغم من أن المواد المساعدة غير نشطة حيويا 

ات يمكن إستخدامھا بصورة عملية لقد ساھمت المواد المساعدة في توفير مبيد. إنخفاض الكفاءة اإلبادية لمستحضر المبيد
في الحقل ومن المتوقع أن يؤدي التقدم في علم المستحضرات واستخدام أنواع جديدة من المواد المساعدة الى أنتاج 

 .مستحضرات تجارية جديدة تمتاز بفعالية اكبر وسمية نسبية منخفضة للثدييات والكائنات الحية غير المستھدفة

ليس ) خالف الماء(يمكن تعريف المواد المساعدة على إنھا أي مادة 
لھا تأثير إبادي تضاف الي المبيد لزيادة الكفاءة اإلبادية للمبيد وتحسين 

وعلى ذلك فإن المواد المساعدة تؤثر بقوة على . الرشخواص محلول 
واآلفة والمحصول حيث تعمل ) المادة الفعالة(صورة التفاعل بين المبيد 

المواد المساعدة على تعديل خواص محلول الرش بما يسمح بوصول المبيد 
وثباته على النبات بتركيز ال يسمح بحدوث ضرر لألوراق وبقاء متبقيات 

  .كافية وتسھيل إختراق المادة الفعالة لجسم األفة المبيد لفترة
تحدد المواصفات الطبيعية والكيميائية للمبيد ونوع اآلفة المستھدفة 
نوع المواد المساعدة المستخدمة في تجھيز المبيد فمثال مبيدات الحشائش 
يجب أن تخترق سطح الورقة في حين أن المبيدات الحشرية والفطرية من 

الى ابعد من ذلك حيث يجب أن تصل الى داخل الورقة أو المفضل أن تصل 
ھذا وتختلف قدرة المادة المساعدة الواحدة وطريقة . ان تصل الى العصارة

تأثيرھا تبعا الختالف اآلفة أو المحصول يضاف الى ذلك أن طريقة عمل 
المحصول - اآلفة- المواد المساعدة وطبيعة التفاعل الحادث بينھا وبين المبيد

لب الحاالت غير مفھومة تماما حيث مازالت ھذه النقاط تحتاج الى في أغ
  المزيد من البحث والدراسة

بصورة عامة فإنه يوجد نوعين من المواد المساعدة، النوع األول 
وھو الذي يقوم المصنع بإضافته الى المادة الفعالة للمبيد والمذيب عند 

المستخدمة في  تجھيز المسحضر التجاري وإغلب مستحضرات المبيدات
مصر من ھذا النوع حيث تأتي عبوة المبيد جاھزة لإلستخدام في الحقل بعد 

  .التخفيف بالماء وال تحتاج الى أي إضافات أخرى
النوع الثاني من المواد المساعدة ھو الذي يتم إضافته الى تنك  

الرش بصورة منفصلة عند تجھيز وخلط المبيد في الحقل ويتم اللجوء الى 
ھذا النوع من المواد المساعدة في ظروف خاصة منھا الخوف من حدوث 
تدھور للمبيد في حال وجود المواد المساعدة في عبوة المستحضر لفترة 

أو استخدام ماء عسر للرش أو عند إستخدام مياة ذات درجات طويلة 
حموضة أو قلوية شاذة أو الحاجة الى رش المبيد مع توقع سقوط أمطار وما 

 .الى ذلك وھذا النوع غير منتشر في مصر

يرجع إستخدام المواد المساعدة الى نھايات القرن التاسع عشر 
حيث شاع في ذلك الوقت إستخدام ) قبل مائة عام(وبدايات القرن العشرين 

الموالس والسكر لتحسين خواص محلول رش المبيدات غير العضوية 
كما شاع . وزيادة كثافته وزيادة قدرة المحلول على اإللتصاق باألوراق

م الصابون مع الكيروسين والزيوت المعدنية لخفض إحتراق ايضا استخدا
األوراق والتأثيرات الضارة التي تحدث للنبات عند رش ومع تطور علم 
كيمياء المبيدات وظھور المئات من المواد الفعالة وظھور وتطور اآلت 
رش المبيدات تطور علم مستحضرات المبيدات وظھرت الحاجة الي 

إحداث توزيع متجانس للمبيد على السطح المعامل  إستخدام مواد تساعد في
وتعمل على تحسين قدرة المبيد على إختراق سطح اآلفة، حيث ظھر الى 

أو المواد النشطة سطحيا   Surfactantsالوجود مصطلح جديد ھو الـ 
 .والتي يطلق عليھا أحيانا المواد المساعدة

لمساعدة حيث الى اآلن ال يوجد اتفاق حول طريقة تقسيم المواد ا
تقوم بعض المراجع والمدارس العلمية بتقسيم ھذه المواد تبعا للتركيب 
الكيميائي وھذا التقسيم يعطى للباحثين والمصنعين لمستحضرات المبيدات 
فكرة عن مدى توافق المادة المساعدة مع المبيد والمكونات األخرى 

يھا المادة للمستحضر إال إنه ال يعطى إى فكرة عن الوظيفة التي تؤد
المساعدة في حين يفضل البعض تقسيم المواد المساعدة على حسب الوظيفة 
التى تؤديھا المادة المساعدة والمشكلة في ھذا النوع من التقسيم أن معظم 

أكثر من وظيفة أو من الممكن أن تلعب أكثر من دور  المواد المساعدة لھا
  .في تعديل خصائص محلول الرش

ور الھائل الذي حدث في علم المستحضرات إال على الرغم من التط
إنه الى اآلن ال يوجد قواعد نظرية ثابتة تحدد نوع المادة المساعدة المناسبة 
لكل مادة فعالة حيث إعتمد علم المستحضرات واليزال يعتمد على التجربة 
 والخطأ في تحديد نوع وكمية المواد المساعدة الالزمة لتجھيز المادة الفعالة

ع ذلك في األساس الى طبيعة المواد المساعدة نفسھا والتي تمتاز بإنھا ويرج
  .تعمل وتؤثر على أكثر من عامل في نفس الوقت
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جزء من المشكلة يرجع الى إتساع طيف الصفات الطبيعية وايضا 
والكيميائية للمواد الفعالة المختلفة واإلختالفات الكبيرة بين المحاصيل 
المختلفة وكذلك اآلفات مما يعطي عدد النھائي من اإلحتماالت والتي 

  يصعب معھا وضع قواعد ثابتة
اإلستفادة من المبيدات تتجة أبحاث مصنعي المبيدات اآلن الى تعظيم 

التقليدية بإعادة تجھيزھا في صورة مستحضرات جديدة تحقق األھداف 
  :األتية

 تقليل الجرعة المستخدمة من المادة الفعالة لوحدة المساحة -1
  خفض الفاقد في محلول الرش بتحسين خواص محلول الرش -2
 تقيل كمية المياة المستخدمة في الرش -3
ئمين بالتطبيق وتقليل متبقيات المبيد في المحصولخفض السمية للقا-4

ربما تكون إعادة النظر في المبيدات التقليدية وتطويرھا بما يسمح بزيادة 
كفاءتھا اإلبادية وتقليل آثارھا الجانبية على الصحة العامة والبيئة أحد 
الحلول الواعدة خاصة في الدول النامية وذلك عوضا عن البحث عن مواد 

  .فعالة جديدة تعمل كمبيدات

 الجاذبات الغذائية
  حل غير تقليدي لمشاكل تقليدية

اآلفة ونمط تطورھا الوسيلة الناجحة التي يمكن بھا أن تتم عملية المكافحة، فقد أثبتت التجارب العملية يحدد سلوك 
فعلى سبيل المثال فإن . في الحقل أن إغفال ھذا الجانب يؤدي الى عدم الحصول على نتائج مرضية وفشل عملية المكافحة

جار الفاكھة للتخلص من آفات مثل ذبابة الفاكھة وذبابة الخوخ ثبت إستخدام المكافحة الكيميائية التقليدية ممثلة في رش أش
ويرجع السبب في فشل المكافحة . فشلھا في خفض تعداد ھذه اآلفات الى مستوى ادنى من مستوى الضرر اإلقتصادي

ات ھو الحشرة الكاملة الكيميائية التقليدية بإستخدام المبيدات رشا على األشجار الى تجاھل حقيقة أن الطور النشط لھذه اآلف
إن تبني . والتي ال تقوم بالتغذية على األشجار أو الثمار والتي ايضا تضع بيضھا بداخل الثمار بعيدا عن المبيدات وتأثيرھا

إتجاھات حديثة في عملية المكافحة تعتمد على معرفة سلوك الحشرة ونمط تطورھا يساھم في حل مثل ھذه المشاكل ويساھم 
 .المكافحة في نجاح عملية

تعتبر الجاذبات الغذائية نموزج عملي على ذلك حيث أمكن التغلب 
على ھذه اآلفات وخفض الضرر الذي تحدثه في الكثير من الدول إعتمادا 
على دراسة سلوك ھذه اآلفات وتحديد الوسيلة المناسبة إلجراء عملية 

  .المكافحة
صبحت تعد ذبابة الفاكھة وذبابة الخوخ من اآلفات الھامة التي أ

تمثل أھمية إقتصادية لما تحدثه من أضرار بأشجار الفاكھة حيث تقوم 
يرقات ھذه الحشرات بالتغذية على محتوى الثمار ألشجار الفاكھة مما يؤدي 

ويرجع السبب . الى تعفن الثمار وسقوطھا وإنخفاض جودة وكمية المحصول
من األضرار  في الحد) رش األشجار بالمبيدات(في فشل المكافحة التقليدية 

  .التي تحدثھا ھذه اآلفات الى إغفال طبيعة سلوك ونمط تطور ھذه اآلفات
 

  :ذبابة الفاكھة نمط الحياة وطبيعة السلوك
تعتمد دورة حياة ذبابة الفاكھة على درجة حرارة الجو حيث تكثر 
الحشرة في درجات الحرارة المعتدلة والمرتفعة بينما تطول دورة الحياة في 

وللحشرة اربع أطوار ھي بيضة، يرقة، . إنخفاض درجة الحرارة الشتاء مع
تعيش الحشرة الكاملة من شھرين الي ثالثة . عذراء ثم حشرة كاملة

شھورفي األماكن الظليلة ال تتحرك اال للتغذية او التزاوج أو وضع البيض 
بيضة بداخل الثمار أسفل قشرة الثمرة يفقس البيض  500حيث تضع حوالي 

اعة عن يرقات تقوم بالتغذية على محتويات الثمرة مما يؤدي الى س 30بعد 
ايام تتحول بعدھا الى  8 – 7تعفنھا وسقوتھا، يكتمل نمو اليرقة خالل 

ايام والتي تبدء  10-9عذراء في التربة والتي تتحول الى حشرة كاملة خالل 
 .في التزاوج بعد الخروج من طور العذراء بثالثة أيام

والالفت للنظر ھنا عند متابعة دورة حياة ھذه اآلفة أن الطور النشط 
ھو الحشرة الكاملة والتي تمتاز بعدم تواجدھا على النبات حيث ال تقوم 
بالتغذية عليه والتي أيضا تضع البيض بداخل الثمار إسفل قشرة الثمرة بدون 

سطح الثمرة وھو يجعل فرصة وصول المبيد للحشرة  تتجول كثيرا علىأن 
 ضئيلة للغاية) ومن ثم اليرقات(الكاملة أو البيض 

وقد تالحظ أن الحشرة الكاملة تحتاج الى مصدر غذاء بروتيني لكي 
تستطيع أن تضع البيض، كما تالحظ أيضا ان كال الذكور واإلناث تنجذب 

ولمدى يصل الى بضعة أمتار،  الى المصادر الغذائية المحتوية على بروتين
ھذه المالحظات بني عليھا كل اشكال المكافحة الفعالة المعتمدة على إستخدم 
مصدر غذائي بروتيني لجذب الحشرات الكاملة اليه والقضاء عليھا بخلط 

  .ھذا الجاذب الغذائي بالمبيد 
 البروتينات المتحللة أو الجاذبات الغذائية
إنجذاب ذكور وإناث ذبابة الفاكھة تم استغالل ظاھرة احتياج و

وذبابة الخوخ للمصادر البروتينية المتحللة في عمل جاذبات غذائية يتم 
خلطھا بالمبيد وقد أثبتت التجارب العملية نجاح ھذا األسلوب في المكافحة 
 في تتبع تعداد ھذه اآلفات وكذلك مكافحتھا حيث يمتاز ھذا األسلوب باآلتي

  بالتحديد عوضا عن الرش العشوائي والذي يؤثراستھداف اآلفة -1
 على المفترسات وباقي الكائنات الحية غير المستھدفة

  خفض كمية المبيد المستخدمة- 2
  عدم الحاجة الي استخدام آالت رش - 3
  إنخفاض أو انعدام متبقيات المبيد على المحصول- 4
  التطبيقتقليل األثار الجانبية الناتجة عن الرش للقائمين بعملية - 5

 :تركيب الجاذب الغذائي
مستحضر تجاري عبارة عن جاذب غذائي في  2تم تسجيل عدد 

مصر كما ان المعمل المركزي للمبيدات قد قام بإنتاج جاذب غذائي تحت 
بلستار يتم إجراء اإلختبارات الالزمة له تمھيدا لتسجيله وليس سرا ان ااسم ك

تركيب الجاذب الغذائي عبارة عن نواتج تحلل بروتينات مصدرھا المخلفات 
  . الناتجة عن التخمر كما في مخلفات الموالس

لتحقيق افضل نتائج ألستخدام ھذا األسلوب يفضل وضع الحزم 
تجنب وضع الحزم (على ارتفاع متوسط ) غذائيالمبيد مع الجاذب ال(القاتلة 

كما يجب تعليق الحزم بقلب الشجرة ) قريبا من األرض او في أعلى الشجرة
وليس على أطراف األشجار حيث تفضل الحشرة ) بالمناطق الداخلية(

  .اإلختباء ووضع البيض باألماكن الظليلة
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 مبيدات الفوسفور العضوي
  االقدم ظھورا واالكثر استخداما

بدايات القرن التاسع عشر حين عرف العالم مركبات الفوسفور العضوية في 
امكن إجراء التفاعل بين حامض الفوسفوريك والكحوالت وھي الخطوة التي مھدت 
الطريق الى تخليق العديد من المركبات التي تنتمي الى ھذه المجموعة من 

بواسطة  1854الكيماويات والتي بدأت بتخليق مركب رباعي ايثيل الفوسفات عام 
بعد مرور ثمانية اعوام من ذلك التاريخ اعلن الكيميائين . ونتالعالم فليب دي كليرف

بشركة باير األلمانية عن إمكانية إستخدام مركبات الفوسفور العضوية كمبيدات 
 لآلفات الحشرية

قامت القوات لم يتم االستفادة وقتھا من ھذا االكتشاف الھام حيث 
ھذه المركبات كمبيدات االلمانية في ذلك الوقت بمنع إستخدام 

ذلك تم تطوير االبحاث في ھذا االتجاة لصالح  حشرية وعوضا عن
تخليق وتصنيع اسلحة كيميائية وغازات اعصاب حيث امكن تخليق 
غازات االعصاب المعروفة بإسم التابون والسارين والسومان كما 
تم تخليق وتصنيع غاز االعصاب المعروف بإسم في اكس في 

 .1941إنجلترا خالل الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام

ية في مصر تستخدم مبيدات الفوسفور العضوية بصورة اساس
دودة ورق القطن، ديدان اللوز الشوكية (آفات القطن  لمكافحة
ضافة الي العديد من آفات الخضر والفاكھة مثل باال) والقرنفلية

الحفار وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكھة والدودة القارضة 
والدودة الدموية ودودة الذرة االوروبية وذبابة البنجر ودودة درنات 

  .وكذلك النيماتودا وحشرات الحبوب المخزونةالبطاطس 
  طريقة فعل مبيدات الفوسفور العضوية

تنتمي مبيدات الفوسفور العضوية الى مجموعة السموم العصبية 
التي تؤثر على الجھاز العصبي للحشرات والثدييات على حد السواء 
حيث تعمل ھذه المجموعة من المبيدات من خالل تأثيرھا على أحد 
اإلنزيمات الھامة في الجھاز العصبي وھو إنزيم االسيتيل كولين 

والذي " االسيتيل كولين"إستيراز المسئول عن تحليل الناقل العصبي 
يقوم بنقل االشارة العصبية بين األعصاب وفي الوصالت العصبية 

تقوم مبيدات الفوسفور العضوية بتثبيط نشاط انزيم . العضلية
ز مما يؤدي الى عدم قدرة اإلنزيم على تحليل االسيتيل كولين إستيرا

مادة األسيتيل كولين وھو ما ينتج عنه استمرار مرور االشارة 
العصبية بين االعصاب وفي الوصالت العصبية العضلية حيث 
يؤدي ھذا التنبية الزائد الى حوث انقباض للعضالت وارتعاشات 

  .وشلل وفي النھاية يموت الكائن الحي
الجھاز العصبي في الحشرات والثدييات على انزيم  ونظرا العتماد

االسيتيل كولين استيراز فإن مبيدات الفوسفور الععضوية تؤثر على 
الجھاز العصبي للحشرات والثدييات على حد السواء وھو ما يجعل 

وتعتبر ھذه . ھذه المركبات ذات سمية حادة مرتفعة للثدييات
احد اھم اسباب " لمبيداتارتفاع السمية الحادة لھذه ا"الخاصية 

االنتقادات الموجة الى ھذه المجموعة واحد اھم المشاكل والعيوب 
  .التى تواجة استخدامھا في الوقت الحالى

بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية أعيد التفكير في مركبات 
الفوسفور العضوية من حيث امكانية استخدامھا كمبيدات حشرية 
وقد حدث التطور الفعلي في ھذا اإلتجاه بعد ان اظھرت نتائج 
استخدام مبيدات الكلور العضوية وما احدثته من اضرار لإلنسان 

إحالل مركبات الفوسفور العضوية محل مبيدات الكلور والبيئة فبدأ 
العضوية لتالفي مشاكل مثل التراكم في البئية والنظم الحيوية لمدد 
طويلة والتأثيرات السيئة على الصحة العامة مثل التأثير على 
  .الخصوبة والتوازن الھرموني في الكائنات الحية المختلفة واإلنسان

  اإلستخدام
فوسفور العضوية االكثر استخداما واالوسع انتشارا تعتبر مبيدات ال

على المستوى العالمي والمحلي ويرجع ذلك باالساس الى كفاءتھا 
العالية ورخص ثمنھا باالضافة الي تعددد استخداماتھا سواء 
كمبيدات حشرية ضد االفات الزراعية او اغراض الصحة العامة 

مادة فعالة تنتمي  18مسجل في مصر يذكر انه . وكمبيدات بيطرية
لھذه المجموعة الكيميائية يعمل معظمھا كمبيدات حشرية والقليل 

 53منھا يستخدم كمبيدات نماتودية توجد ھذه المواد الفعالة  في 
مستحضر تجاري مختلف والجدير بالذكر ان بعض ھذه المواد 

ير وشروط ومتطلبات يالفعالة سيتم وقف استخدامھا بناء على معا
ومن ناحية االستخدام فإننا نجد ان مبيدات . يدات الحاليةتسجيل المب

ھذه المجموعة تحتل الصدارة  فعلى سبيل المثال وطبقا لسجالت 
طن مواد خام  826راد يالمعمل المركزي للمبيدات فقد تم است

طن مستحضرات جاھزة تنتمي لھذه المجموعة  1435باالضافة الى 
المجموعة من المبيدات في  وھو ما يضع ھذه 2007الكيميائية عام 

المركز االول من حيث االستخدام كمبيدات آفات حشرية ويضعھا 
مبيدات آفات (في المركز الثاني بعد مركبات الكبريت والنحاس 

  .من حيث إجمالى كمية المبيدات المستخدمة ككل) فطرية
 

  طرق التعرض لمبيدات الفوسفور العضوي
لمبيدات الفوسفور العضوية كنتيجة لعدم مراعاة يحدث التعرض 

عند (شروط االستخدام السليم اثناء تحضير وتطبيق المبيد في الحقل 
وكذلك في حالة تناول محاصيل معاملة بھذه المبيدات ) اإلستخدام

ة فترة ما قبل الحصاد المدونة على عبوة المبيد قبل اولم يتم مراع
أو استخدام المبيدات خارج جمع المحصول وطرحة في االسواق 

ويعتبر التعرض اثناء توصييات لجنة مبيدات االفات الزراعية 
استخدام المبيد ھو االكثر خطورة نظرأ الستخدام المبيد بتركيزات 
مرتفعة والتعرض لمدة طويلة للمبيد وبصورة عامة يحدث التعرض 

  :من خالل
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  االستنشاق -1
حيث يصل رزاز المبيد اثناء الرش الى الجھاز التنفسي في حالة 
عدم ارتداء القناع الواقي او الرش في عكس اتجاة الريح او بأن يتم 
استنشاق ابخرة المبيد  عند الدخول الى المناطق المعاملة بعد الرش 

حيث يؤدي ارتفاع درجة "وخاصة في فترات الظھيرة مباشرة 
وايضا عند معاملة االماكن المغلقة " الحرارة الى تبخر المبيد 

أو تخزين المبيدات في مخازن غير جيدة ) كالمخازن والمباني(
  .التھوية ووجود عبوات بھا تسريب في مخازن المبيدات

  البلع -2
ة غسيل االيدي امراعيحدث التعرض في ھذه الحالة كنتيجة لعدم 

جيدا قبل االكل او الشرب  او التدخين وايضا في حالة تناول 
االطعمة او التدخين اثناء الرش او استخدام عبوات المبيد في حفظ 

وبدون ) عقب الرش(مياة الشرب او تناول ثمار ملوثة بالمبيد 
كما تحدث اغلب حاالت التسمم . مراعة فترة ما قبل الحصاد

وسفور العضوية كنتيجة لوضع المبيد في عبوات المياة بمبيدات الف
 ) وعادة ما يكون االطفال ھم اكثر ضحايا مثل ھذه الحوادث(الغازية 

  عن طريق الجلد -3
يعتبر ھذا النوع من التعرض ھو االكثر شيوعا ويحدث كنتيجة لعدم 

اء ذالح –القفازات  –المريلة  –االفارول (ارتداء المالبس الواقية 
وايضا كنتيجة لتسرب محلول الرش من آلة الرش او ) لرقبةذو ا

  .الرش في عكس اتجاة الريح
  

  اعراض التسمم بمبيدات الفوسفور العضوي
عادة ما تظھر اعراض التسمم بمبيدات الفوسفور العضوية خالل 

دقائق الى ساعات عقب التعرض للمبيد وتعتمد سرعة ظھور 
وعلى ) طريقة التعرض(للجسم االعراض على طريقة دخول المبيد 

كمية المبيد التي تم التعرض لھا وتتشابه اعراض التسمم بمبيدات 
الفوسفور العضوية الى حد كبير مع اعراض االصابة باالنفلوانزا 

  ويمكن اجمال االعراض في االتي مرتبة طبقا السبقية الظھور
  صداع -1
  رشح -2
  دوخة -3
  عرق وسيل للعاب -4
  تالعضال انقباض -5
  ضعف عام -6
  ارتعاشات -7
  ترنح -8
  تقلصات في المعدة -9

  إسھال -10
  شلل -11
  في حالة متأخرة اغماء وقد تحدث الوفاة -12

تعتمد شدة ظھور االعراض وتقدمھا على السمية النسبية للمبيد 
وكمية المبيد التي تم التعرض لھا وطريقة ) درجة سمية المبيد نفسة(

  التعرض للمبيدوصول المبيد للجسم ومدة 
  

  الوقاية من مخاطر التعرض والتسمم بمبيدات الفوسفور العضوي
تعتبر مراعاة شروط االستخدام السليم للمبيد والموجودة في البطاقة 
اإلستداللية الملصقة على عبوة المبيد شرط اساسي للوقاية من 
المخاطر التي قد تنتج عن التعرض لھذا النوع من المبيدات لذا يجب 

ءة البطاقة اإلستداللية بدقة وعناية واإللتزام بتطبيق كافة قرا
  :اإلرشادات الواردة بھا وبصورة عامة فإنة يجب اتباع اآلتي

ارتداء المالبس الواقية المناسبة والموصى بإستخدامھا عند  -1
التعامل مع المبيد كما ھو مدون على عبوة المبيد والتأكد من سالمة 

  .لمھماتوصالحية ھذه المالبس وا
التأكد من سالمة آلة الرش والتأكد من عدم وجود تسريب من  -2

  الخراطيم او اآللة نفسھا
 الرش في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس -3

عدم الرش في حالة توقع سقوط امطار او في حالة وجود رياح  -4
  شديدة

  مراعاة الرش في إتجاة الريح  -5
  عدم األكل أو الشرب أو التدخين أثناء الرش -6
التأكد من غسيل االدوات المستخدمة في الرش وآلة الرش بعد  -7

  إنتھاء العمل
المالبس ومھمات الوقاية بصورة جيدة بعد الرش غسيل  -8

  وبصورة منفصلة عن باقي  المالبس
عدم تخزين المبيد او المتبقي منه في عبوات غير العبوة األصلية  -9

  للمبيد
إتالف عبوات المبيد الفارغة وعدم استخدامھا في تخزين مياة  -10

  الشرب أو اي سوائل أخرى
  المعامل بعد الرش مباشرةعدم الدخول الى الحقل  -11
إبعاد االطفال وحيوانات المزرعة عن المناطق المعاملة بالمبيد  -12

  أثناء وبعد الرش
يجب اصطحاب شنطة االسعافات االولية واالحتفاظ بعبوة  -13

المبيد حتى انتھاء الرش واصطحاب العبوة مع المصاب الي 
  المستشفي في حالة حدوث تسمم

بل الحصاد وعدم جمع المحصول قبل مرور مراعاة فترة ما ق -14
 ھذه الفترة

  في العلم واــــقال

العلم خير من المال، فالعلم "
  "الماليحرصك وانت تحرص 

 االمام علي بن ابي طالب
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  علم السمية وتقييم مخاطر المبيدات
  

خالل النصف الثاني من شھر ديسمبر " علم السمية وتقييم مخاطر المبيدات" يقيم المعمل المركزي للمبيدات دورة تدريبية تحت عنوان 
وتتناول الدورة العديد من الموضوعات التي تغطي تقييم مخاطر  2009/2010االولى خالل العام التدريبي  وتعد ھذه الدورة ھي 2009عام 

  المبيدات من ھذه الموضوعات

  اھم مجاميع المبيدات مقسمة طبقا لطريقة التأثير •

  تمثيل المبيدات •

  تقييم مخاطر التعرض المھني للمبيدات •

  متبقيات المبيدات في األغذية •

  )متبقيات المبيدات في األغذية وسالمة المستھلك(المبيدات  تقييم مخاطر •

  مآل المبيدات في البيئة واالنظمة الحيوية المختلفة •

  تقييم المخاطر البيئية للمبيدات •

  

  )2009/2010(بدأ فعاليات البرنامج اإلرشادي للمعمل المركزي للمبيدات للعام الثاني 
  

سبل تحقيق االستخدام األمثل "البرنامج اإلرشادي للعام الثاني على التوالي تحت عنوان بدأ المعمل المركزي للمبيدات فعاليات 
والذي يستھدف تدريب السادة مھندسي اإلرشاد الزراعي والمكافحة بالمحافظات المختلفة على سبل تحقيق اإلستخدام اآلمن والفعال " للمبيدات

ة على عبوة المبيد واإللتزام برتداء مھمات الوقاية وكذلك فترات ماقبل الحصاد وكيفية التعرف للمبيدات وأھمية اإللتزام بتطبيق اإلرشادات المدون
في على أعراض التسمم واإلسعافات االولية في حاالت التسمم  كما يتناول البرنامج ايضا التعرف على اإلجراءات المتبعة في تسجيل المبيدات 

ل ل ل ل للل ل آ ل ة ة ث ل ة

  أخبار المعمل المركزي للمبيدات


