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والزراعة  األغذية  منظمة  موقف 
إستخدام  من  المتحدة  لألمم 
المبيدات في مكافحة دودة الحشد 

الخريفية

بالرغم من أن املبيدات تلعب دوراً هاماً يف مكافحة اآلفات مثل دودة الحشد الخريفية إال أنها من املمكن أن تشكل 
مخاطر غري مقبولة عىل صحة اإلنسان والبيئة. ويعد تقليل مخاطر املبيدات وإدارة تلك املخاطر مطلب رضوري 

لإلستخدام الرشيد للمبيدات.
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lla والزراعة  األغذية  ملنظمة  الدولية  السلوك  مدونة  توفر 

إطار  اآلفات  مبيدات  إدارة  بشأن  العاملية  الصحة  ومنظمة 

العامة  الكيانات  لجميع  اآلفات  مبيدات  إدارة  بشأن  عمل 

املرتبطة  أو  اآلفات  مبيدات  إنتاج  مجال  يف  العاملة  والخاصة 

السلوك  معايري  املدونة  توفر  وإدارتها.  وتنظيمها  بإنتاجها 

دورة  إدارة  مبامرسات  يتعلق  فيام  مرجعية  كنقطة  وتعمل 

وصناعة  الحكومية  للسلطات  بالنسبة  خاصة  اآلفات،  مبيدات 

املتكاملة  اإلدارة  دور  أهمية  عىل  املدونة  تشدد  املبيدات. 

املبيدات  تعترب  حيث  لآلفات*  املتكاملة  املكافحة  أو  لآلفات 

املتاحة.  الخيارات  من  فقط  واحدة 

تؤكد اإلدارة املتكاملة لآلفات عىل منو محصول صحي مع أقل 

الزراعية وتشجع آليات  البيئية  قدر ممكن من اإلخالل بالنظم 

املتكاملة  املكافحة  برامج  أثبتت  الطبيعية.  اآلفات  مكافحة 

لآلفات أنه من املمكن الحد بشكل كبري من إستخدام مبيدات 

املزارعني.  أو ربح  إنتاجية املحاصيل  اآلفات دون تقليل 

بوضع  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم 

لآلفات  املتكاملة  اإلدارة  عىل  قامئة  األمد  طويلة  إسرتاتيجية 

التنبؤ  لإلدارة املستدامة لدودة الحشد الخريفية، والتي تشمل 

البيولوجية  املكافحة  خيارات  وإستخدام  املحاصيل  ورصد 

الجيدة،  الزراعية  املامرسات  وتشجيع  املقاومة  واألصناف 

الحرشية. املبيدات  إستخدام  إمكانية  يأيت  أخري،  وكخيار 

آثار  إىل  اآلفات  ملبيدات  املناسب  غري  اإلستخدام  يؤدي  أن  ميكن 
يؤدي  أن  ميكن  كام  والبيئة.  والصحة  الزراعي  اإلنتاج  عىل  ضارة 
متثل  قد  املعالجة  السلع  يف  املتبقيات  من  مستويات  وجود  إىل 
خطراً عىل املستهلكني وتحد من إمكانية تسويق تلك املنتجات يف 

األسواق املحلية وأسواق التصدير.

* املكافحة املتكاملة لآلفات تعني النظر بعناية يف جميع تقنيات مكافحة اآلفات املتاحة والدمج الالحق للتدابري املناسبة التي ال تشجع تطور مجموعات اآلفات والحفاظ عىل املبيدات 

الحرشية والتدخالت األخرى إىل مستويات مربرة إقتصادًيا وتقليلها أو تقليل املخاطر عىل صحة اإلنسان والحيوان و/أو البيئة - مدونة قواعد السلوك املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة مبيدات اآلفات.



لإلتصال
قسم إنتاج ووقاية النباتات

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

AGP-Director@fao.org :البريد اإللكتروني

 لمزيد من المعلومات
Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/

موقف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة من 
إستخدام المبيدات في مكافحة دودة الحشد الخريفية
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الحشد  دودة  ملكافحة  املبيدات  فيها  تستخدم  التي  الحاالت  يف 
للترشيعات  وفقاً  املبيدات  تلك  إدارة  تكون  أن  يجب  الخريفية، 
الوطنية واملعايري الدولية، مثل مدونة السلوك ومبادئها التوجيهية 
الفنية. يجب أن تستخدم املبيدات الحرشية املسجلة وطنياً فقط 

ووفقاً للمعايري الوطنية. 

وعند وجود حاجة ملحة إلستخدام مبيدات اآلفات، فيجب إعطاء 
األفضلية ملبيدات اآلفات املتخصصة، والتي تتحلل برسعة خالل 
عىل  املخاطر  منخفضة  وتكون  اإلستخدام،  بعد  الغذايئ  التمثيل 
الحيوية. ميكن  املبيدات  البرش والبيئة. وينبغي تعزيز إستخدام 
الحرشية،  الهرمونات  أو  النباتات،  أو   ، امليكروبات  تساعد  أن 
دودة  تعداد  كثافات  تقليل  يف  واملتطفالت،  املفرتسات  وكذلك 

الخريفية. الحشد 

مطلوب تعليامت واضحة وتدريب عىل اإلستخدام 
السليم للمبيدات. ويجب أن يتضمن هذا التدريب: 

للتعليامت  وفقاً  وإستخدمها  املبيدات  مع  التعامل 
إستخدام  رضورة  عىل  التأكيد  البطاقة؛  عىل  املدونة 

املبيدات املسجلة فقط عىل تلك املحاصيل واآلفات؛ إحرتام 
فرتات ما قبل الحصاد؛ اإلستخدام املناسب ملعدات الواقية املناسبة؛ 
والتخلص  املعاملة  معدات  تنظيف  حيث  من  السليم  التطبيق 
السليم من الحاويات الفارغة واملنتجات املتبقية؛ إلخ. يف كثري من 
األحيان، ميكن تقليل الكميات اإلجاملية من املبيدات املستخدمة 
بشكل كبري من خالل اإلختيار األفضل والصيانة واملعايرة الجيدة 

للمعدات املستخدمة يف التطبيق. 


