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 تقديم
 

بمنظمة األغذیة  ) AGSE(، عكف قسم خدمات الهندسة الزراعية       1995منذ عام   
تدامة  ةءة المبيدات في إطار أنظمة الزراع    والزراعة على تحسين أمان وآفا      المس

ات    ة لآلف ة المتكامل ة      ). IPM(والمكافح وط التوجيهي ر الخط ك بنش دأ ذل د ب وق
ر شيوعا في االستعمال                واع األآث لمساعدة الدول األعضاء في مراقبة جودة األن

ق  زة التطبي ن أجه ایو  . م ي م دارات   1997وف ر اإلص ى نش ة عل ت الموافق ، تم
ن ى م ة األول ة والزراع ة األغذی ة لمنظم وط التوجيهي طة ) FAO( الخط بواس

جيلها  ات وتس دات اآلف فات مبي االت مواص ي مج ة ف راء المنظم ة خب مجموع
م      "ومتطلباتها والمعایير القياسية لتطبيقها، وعلى مبدأ        بقة عن عل ، "الموافقة المس

 .الزراعيةوأیضًا بموافقة مجموعة خبراء منظمة األغذیة والزراعة في الهندسة 
 

ة والزراعة      ،  2001وفي عام    ة األغذی ة بمنظم  قام قسم خدمات الهندسة الزراعي
أجهزة     إب ة ب ة المتعلق وط التوجيهي ن الخط عة م ة وموس دة منقح لة جدی اج سلس نت

ات     دات اآلف ق            يوتغط . تطبيق مبي ة تطبي ذه الوثيق واردة به ة ال  الخطوط التوجيهي
ى األرض وتستخدم         بواسطة أى من آالت الرش         مبيدات اآلفات    ى ترتكز عل الت

ائم بتشغيلها،        في رش المحاصيل الحقلية شاملة آالت الرش المحمولة بواسطة الق
جيرات جار والش يل األش ة .وآالت رش محاص ة مماثل وط توجيهي اك خط  وهن

 : استخدام طائرات الرشيتغط
 ؛خطوط توجيهية بشأن الممارسة الصحيحة للتطبيق الجوى لمبيدات اآلفات 
 
د و ؤالء     ق ل ه ى لك اد عمل اعدة وإرش دیم مس ة لتق وط التوجيهي ذه الخط دت ه أع

األلياف، وأیضًا في    محاصيل   الغذاء و  إنتاجالقائمين باستعمال مبيدات اآلفات في      
ة و  رامج الصحة العام ي تب رش األرض  يغطه ية لل ق الرئيس اليب التطبي  ي أس

 .يوالجو
 
 : آما یليىخرأ خطوط توجيهية على  الكاملة السلسلةشتملوت
 



 
 

األرضيالممارسة الصحيحة للتطبيق :أجهزة  تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية                                  ز

ات          دات اآلف ق مبي زة تطبي ات أجه ى لمتطلب د األدن أن الح ة بش وط توجيهي خط
 الزراعية؛

 
ة   ة األغذی اعدة منظم و مس ة ه وط التوجيهي ذه الخط ة له داف المهم د األه أح
والزراعة ووآاالت أخرى لكى تضمن أن أجهزة التطبيق التي یتم شراؤها تكون       

تخدامها  ائمين باس بة للق ة بالنس اء   مأمون ل أثن ة وتتحم ون فعال ًا تك ة وأیض  وللبيئ
ایر القياسية                ى للمع التشغيل وحتى أرخص األنواع منها ینبغى أن تفي بالحد األدن

 .لألمان والتحمل
 

ًال بالسوق                    ق الموجودة فع زة التطبي ا أجه ة في اعتباره وتأخذ الخطوط التوجيهي
لهدف الرئيسى هو حث  والتي یفي الكثير منها بالفعل بالمتطلبات وعلى ذلك فإن ا 

تخلص من     ي ال دء ف ور، والب ى الف ة عل ذه الخطوط التوجيهي اع ه ى إتب دول عل ال
ي     ة، وف واقها المحلي ن أس ة م ر المأمون ى وغي توى القياس رش دون المس آالت ال

 .النهایة تختفي على المستوى العالمي
 

ات ال        دات اآلف ق مبي ة  خطوط توجيهية بشأن المعایير القياسية ألجهزة تطبي زراعي
 وأساليب إجراء االختبارات المتعلقة بها؛

 
ى            د األدن ة بالح ك الخاص ن تل ا ع ي متطلباته ر ف ة أآث وط التوجيهي ذه الخط ه

ة الرش               ة آلل ر دق ان أآث وهى تشتمل   . للمتطلبات، حيث أنها تعطى مستویات أم
اس   ارات لقي اليب إجراء االختب ة بأس ات مفصلة ومدعم ى مواصفات ومتطلب عل

اب  دى التط واع     م ة األن وط التوجيهي ذه الخط ى ه ة وتغط ایير المطلوب ع المع ق م
ائم بتشغيلها،              الرئيسية آلالت رش مبيدات اآلفات الزراعية المحمولة بواسطة الق
والمحمولة أو المقطورة بواسطة مرآبات، سواء آانت هذه اآلالت مصنعة في أو      

 .تم توریدها إلى الدول األعضاء لمنظمة األغذیة والزراعة
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زة    ار األجه هادات واختب جيل واصدار الش راءات تس أن اج ة بش وط توجيهي خط
 الجدیدة لتطبيق مبيدات اآلفات؛

 
ؤثر  ات أن ت ن للحكوم ف یمك از آي ة بإیج وط التوجيهي ذه الخط رض ه تع
ودة       ة الج ق مراقب ن طری ات ع دات اآلف ان لمبي واحي األم ى ن اب عل باإلیج

واء المُ  ات س دات اآلف ق مبي زة تطبي توردةألجه ر أو المس ل القط نعة داخ . ص
نعين    وب زم الُمص ي ُتل ة والت ریعات الوطني من التش ات ض د المتطلب ال أح إدخ

ایير      ع المع ابق م زتهم تتط فات أجه وا أن مواص أن یعلن توردین ب والمس
ن آالت       دریجيًا م ل ت ن التقلي ن الممك ون م ل، یك ان والتحم ية لألم القياس

 .عادها من األسواق تمامًاالرش دون المستوى القياسي بغية استب
 

رش        هادات آلالت ال دار الش ار وإص رامج اختب يم ب أن تنظ ة بش وط توجيهي خط
 ؛ها في تطبيق مبيدات اآلفات الزراعيةخدامالجاري است

 
تخدمة     يیغط رش المس هادات آلالت ال دار الش ارات وإص وع االختب ذا المطب  ه

ة  المزارع التجاری ات ب دات اآلف ق مبي ي تطبي ًا ف وط و. حالي ذه الخط ز ه ترآ
اج المحاصيل         ات في إنت دات اآلف التوجيهية على الحاجة الماسة عند استخدام مبي
وم               ة، تق زة مأمون ا بواسطة أجه في آثير من البلدان، إلى ما یضمن القيام بتطبيقه

رة   . بوظائفها على الوجه األآمل  وینطبق هذا األمر على آل من آالت الرش الكبي
ة           المستخدمة في رش المحاص      تانية وأیضًا آالت الرش المحمول ة والبس يل الحقلي

 .بواسطة القائم بتشغيلها
 

نح الشهادات                  دریب وإجراءات م رامج الت ل ب خطوط توجيهية بشأن تنظيم وتفعي
 للقائمين بتشغيل أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات؛ 

 
ؤالء   هادات له نح الش ار وم دریب واختب ات ت ة بعملي ذه الخطوط التوجيهي تم ه ته

ات ألن            ال دات اآلف ق مبي ى أفضل آالت      هذین یقومون فعًال بتشغيل أجهزة تطبي  حت
الرش في تصميمها وصيانتها یمكن أن تحدث أضرارًا ال یمكن تقدیرها وهى في   
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م       ن ث اهر وم ر الم ل غي دي العام يأی وط     ینبغ ذه الخط أن ه ن ش ل م  أن ال نقل
 .التوجيهية
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 مقدمة      .1
  

ام    اعند استعمال أحد مبيدات      آلفات التي تمت الموافقة عليه، یكون الهدف هو القي
د بسبب            ى من الفاق بتوزیع الجرعة الصحيحة منه على هدف محدد وبالحد األدن

ةالا ر مالئم رش األآث ة ال تخدام آل ائج . نجراف، وباس ات نت دات اآلف وتعطى مبي
ط    ة فق ة مقبول تم  عحقلي دما ی ان و ن ا بأم ةدتوزیعه ة   .ق ات الحقلي ًا للعملي  وخالف

األخرى، فإن نتائج عمليات الرش السيئة قد ال تظهر لبعض الوقت، ومن ثم فمن          
الضروري أن یكون هؤالء القائمين باختيار واستعمال مبيدات اآلفات على وعى           

د             ق مبي ات تام بمسؤولياتهم والتزاماتهم، وأن یكونوا مدربين على استعمال وتطبي
 .اآلفات

 
دم إرشادات                ة لكي تق ذه الخطوط التوجيهي ة     و  وقد أعدت ه ل لك مساعدات عملي

ذاء و   إلهؤالء القائمين باستعمال مبيدات اآلفات       اف محاصيل   نتاج الغ  وهي   .األلي
رش         ل آالت ال ية مث ات األرض ي التطبيق تخدمة ف ية المس ى اآلالت الرئيس تغط

رش ذات العم   ر وآالت ال ى الظه ة عل اتود المحمول ابير (ذو النافث ل البش ) حام
ة،      واء            باستعمال بشابير الرش الهيدروليكي ي تعمل بمساعدة اله وآالت الرش الت

دوارة     رذذات ال ات أو الم تعمال المجزئ ى اس ًا إل ارة أیض تم اإلش ا ی د. آم م  وق ت
دليل  ذا ال ميم ه يتص ق األرض ة التطبي ن ممارس اعدة ع ات مس دم معلوم  ليق

المقبولة عند اتخاذ قرار باستعمال أحد        و همارسة المأمون ونصائح عملية حول الم   
 . مبيدات اآلفات

 
 أهداف الخطوط التوجيهية   1-1

رفين     دیرین والمش رار والم ناع الق ى ص ة إل ة  موجه وط التوجيهي ذه الخط ه
 الخاصة     أن التشریعات   التنویه إلى ومع ذلك، یجب    . الميدانين والمشتغلين بالرش  

داول والتطبي ب ة الت ات مراقب دات اآلف ال لمبي أمون والفع ي   ق الم ل ف اریة بالفع س
ة یجب أن             وبعض البلدان    وانين االختياری ة والق على ذلك، فإن التشریعات المحلي

ة    ذه المجموعة من الخطوط التوجيهي ى ه تكون هي المرجع األول باإلضافة إل
افية  ات إض ة آمعلوم ة، ألن  . الُمقدم ة هام ذه نقط تجابةوه ریعااالس ى التش ت  إل
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ي              االمحلية ربما یكون له    ق الحقل ة دعوى ضد التطبي ة إقام ة في حال  داللة قانوني
ات       دات اآلف ة في أقطار أخرى           . السيئ ألحد مبي د تستعمل الخطوط التوجيهي وق

 .حتى یتم وضع التشریعات المالئمةإرشادي آدليل 
 
 تدریب القائم بالتشغيل   1-2

رش الت        زة ال غيل أجه ائمين بتش ى الق ب أن یتلق ل ت   یج ب قب اول ددریب المناس
ا،     رف به ة معت طة جه دریب بواس دم الت ي أن یق ات، وینبغ دات اآلف ق مبي وتطبي

ة  ثوآ دریب محلي ة بواسطة مجموعات ت دورات التدریبي ذه ال دیم ه تم تق ا ی رًا م ي
رش   زة ال ة ومصنعي أجه اد الحكومي ام اإلرش ة وأقس ة زراعي د فني د ومعاه ، وق

ى نحو  دورات عل ذه ال ا مرضيیعقب حضور ه رف به اءة ُمعت هادة آف نح ش  م
 : تغطى 

 اول المأمون للمُنتج،دالت •
  توزیع المنتج على الهدف، •
 . تعليمات عن استعمال أجهزة الرش المناسبة •

 
ائمين بتشغيل آالت الرش                 ونظرًا  لتطور التقانات وتقدمها، فمن المهم أن یقوم الق

د األساليبالحقلية بمواآبة   ات    ، للمساعدة في ضم   ة الجدی دات اآلف ان استعمال مبي
ال الرش مرخصين، ال          في یكون   التيوفي بعض األقطار    . بأمان ائمون بأعم ها الق

ة اموا بحضور دورات منشطة منتظم د رخصهم إال إذا ق نهم تجدی دریب .یمك  وت
الل       ن خ ه م ى أفضل وج ه عل ه وتقدیم تم تنظيم رش ی غيل آالت ال ائمين بتش الق

 . عمةدالهياآل الوطنية الدائمة الُم
 
 اختيار أجهزة الرش 1-3

زة الرش الصحيحة والمناسبة من األمور األساسية لالستعمال                    ار أجه ُیعد اختي
زة              .المأمون والفعال لمبيدات اآلفات    ار أجه ة الختي ة ودولي  وقد أنشأت نظم محلي

راء االخت      د إج ه بع ث أن ار بحي ن األقط ر م ي آثي رش ف ت  بال ة تح ارات الكامل
زة             الظروف المعملية والحقل   ذه األجه ة له نح شهادات موافق تم م ة، ی ا ال   حيث و . ي م

ى أن         تتوافر االختبارات، یمكن أن یطلب من مُ       د عل ام بالتأآي زة القي صنعي األجه
راء     ون إج ث یك دان حي ل البل ات داخ م خاضعة للمتطلب رش الخاصة به آالت ال
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ة ا                  زة تتوافق مع الخطوط التوجيهي ًا أو أن األجه ا إلزامي  ةلمالئم االختبارات فيه
 .عدة بمعرفة منظمة األغذیة والزراعةالُم
 

ى             ،ویتساوى مع ذلك في األهمية     رش، سهولة الحصول عل زة ال  عند اختيار أجه
 .  التسهيالت المساعدة و، والصيانة)قطع الغيار(قطع االستبدال 

 
ة بصفة                     ى التكلف زة عل ار األجه د اختي ومن الناحية النموذجية،  ینبغي أن ال یعتم

ية ة  . رئيس ان والتصميم والراح ية لألم ارات الرئيس ون االعتب ا یجب أن تك وإنم
هولةالو يس ة         ف ا األولوی ون له ب أن یك يانة فيج هولة الص ا س تخدام ، أم  االس

ر أدوات        ى الظه ة عل رش المحمول يانة آالت ال ب ص ي أن تتطل رى، وینبغ الكب
 . بسيطة فقط

 
ار          والجمع بين تدریب القائم بتشغيل األجهزة إلى الم        ه مع اختي ستوى المعترف ب

 یعمل   جهاز الرش المالئم سوف یساهم في تحسين دقة توزیع مبيد اآلفات وآذلك           
 . حمایة البيئةعلى

 
 استعمال مبيدات اآلفات بطریقة صحيحة        1-4

ات فق     دات اآلف تخدام مبي ي اس ة      طینبغ ن الناحي ة م ة ملح اك حاج ت هن  إذا آان
ا           االقتصادیة ویجب أن تستخدم مب     واردة ببطاقاته ًا للتوصيات ال ات طبق دات اآلف ي

ارم   و ص ى نح ن      . عل ة م رار المحتمل دیر األض تج تق ار المن د اختي ب عن ویج
اره       راد اختي ا هي إجراءات المكافحة             ،التعرض للمستحضر الم د م ذلك تحدی  وآ

 . على بطاقة المبيد المكتوبةومعدالت الجرعة التي تحبذها التوصيات
 
 على تعرض القائم بالعمل السيطرة       1-5
ل    ُی ائم بالعم ة صحة الق يًا لحمای خاص أساس ة لألش زة الواقي تعمال األجه د اس  .ع

تج              ى المن ة الموجودة عل ى البطاق تعمالها عل ا  .وتتوافر التعليمات الخاصة باس  آم
 الحالة الصحية تحذیرات مبكرة وتحدد التغيرات في         لرصدتقدم السجالت الفعالة    

 . عزى إلى عمله مع مبيدات اآلفاتل التي قد ُتصحة القائم بالعم
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ات یجب             یوبالمثل، آما    تم حمایة  العمال الذین یقومون بتداول ورش مبيدات اآلف

ال،                ى سبيل المث رش، عل د ال اء أو بع ا یستدعى   أیضًا حمایة العامة سواء أثن أینم
ات           .  دخولهم إلى المنطقة المعاملة    األمر ع حيوان ا ینبغي أیضًا من المزرعة  وربم

 . من معاودة دخول المناطق المعاملة بعد إجراء الرش مباشرة
 
  عملية صنع القرار.        2
 

اة     كال الحي اس وأش ة الن ریض عام ى تع ات إل دات اآلف تعمال مبي ؤدى اس ا ی ربم
ات              دات اآلف رار استعمال أحد مبي إن ق ك، ف ى  ذل األخرى والبيئة للمخاطر، وعل

ا آل إجراءات المكافحة األخرى               ینبغي اتخاذه فقط بعد األخ      ار تمام ذ في االعتب
 . البدیلة

 
ات    ة لآلف ة المتكامل امج المكافح دم برن ي  ) IPM(ویق فه ف اء وص ا ج ة آم مدون

ة والزراعة                ة األغذی ات، منظم دات اآلف السلوك الدولية عن توزیع واستعمال مبي
اليب المكافحة المالئ        1990 ات یجمع آل أس ى اآلف ة بحيث   ، نظام للسيطرة عل م

 . یعطى نتائج مرضية
 
 بدائل استعمال مبيدات اآلفات       2-1

ة  ة وأخرى تطبيقي ة طبيعي راءات مكافح ى إج دائل إل يم الب ن تقس ع .یمك د تنتف  وق
ة،      دة بصورة طبيعي ة المتواج داء اآلف ن أع ة م ة الطبيعي ى  المكافح د عل أو تعتم

ر       ة أو الم ة  لآلف داث المكافح ة إلح روف الجوی ة الظ ة  . ض دراس ا المكافح أم
ة أو             التطبيقية فقد تعتمد على الدورة الزراعية، واختيار األنواع واألصناف النباتي

د      ذور     بتغيير في مواعي اليب الزراعة        /  و وضع الب دیل في أس واستعمال  . أو التب
ة، یمكن      بعض أو آل األساليب المذآورة أعاله ، مع اختيار مبيدات            ات بعنای اآلف

 .مل لمكافحة الحشائش واآلفات واألمراضأن یوفر نظام متكا
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 الفوائد / اعتبارات المخاطر       2-2

ار            ام باختي ل القي ات قب دات اآلف تعمال مبي د اس اطر وفوائ ر مخ دبر أم ب ت یج
او  ر الكيم تكمال ت .يالمستحض ع اس أثيرات   قي وم تبقاء الت ن اس اطر یمك يم المخ

 .الضارة عند الحد األدنى
 

 المعاملة الوقائية مثل معاملة البذور ربما یمكن تبریرها،       وفي بعض الحاالت فإن   
ة المحصول ینبغي رصدها           ل غل ى تقلي ولكن تأثير آفة الحشائش واألمراض عل

ون         دات ویك تعمال المبي ه اس ن في ذي یمك ت ال د الوق ررًالتحدی ة  مب ن الناحي  م
 .االقتصادیة

 
ة بوا               ة منظم ذه المعلومات بطریق ل ه  يسطة فحص دور    وینبغي القيام بجمع مث

رار          ملل ائش وتك واع الحش ة أو أن داد اآلف د إع تظم لرص و من ى نح ول عل حص
ة  دظهورها، باستعمال مصائد الحشرات للمساعدة في تحدی        ا  .  توقيت المعامل آم

ه                       د تحدث ذي ق ى تعویض التلف ال درة المحصول عل ة ومق أن فهم دورة حياة اآلف
 .  القرارصنع سوف یساعد أیضا في المرضاآلفة أو 

 
  اختيار المنتج أو المرآب        2-3

يم المخاطر  قي اختيار مرآب معين من مبيدات اآلفات على تا یجب أن یعتمد قرار  
 .والفوائد، واحتمال الضرر الذي تحدثه هذه المواد لكل من اإلنسان والبيئة

 
اك ا، وهن دان، وليست آله ر من البل ا  آثي اریة به ولتشریعات س ة  المفع  لمراقب
ات           وتنظ دات اآلف ع مبي ع وبي تيراد وتوزی تج من         .يم تصنيع واس تم تسجيل المن  وی

تعماله  ل اس ة   . أج ان والفعالي ى لألم ي المحل يم الحقل راء التقي د إج ط  ،بع تم فق  وی
 .استخدام المنتجات التي یتم الموافقة عليها والتوصية بها

 
ار الم            ي تسبب     وعندما  یجرى اختيار المستحضر، ینبغي دائمًا القيام باختي ادة الت

إن                  .أقل ضرر  ول، ف ة ساریة المفع ات المحلي دات اآلف وائح مبي  وعندما ال تكون ل
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تعمالها             دات واس ع المبي دل   (مدونة السلوك الدولية عن توزی ة  ) النص المع لمنظم
 . األغذیة والزراعة یمكن أن تقدم إرشادات في هذا الصدد

 
 )ةالُلَصاق(لومات البطاقة ع م     2-4

د البطا ة المُ  تع عها الجه ي تض ة الت در الرئيس   ق ي المص تج ه ى المن نعة عل  يص
بة، بحيث          . يللمعلومات للمستخدم النهائ   ویجب أن تكون مكتوبة بلغة محلية مناس

ة یجب أن               یمكن للمستخدم أن یقرأها ویفهمها بسهولة، وآذلك مصطلحات البطاق
و       .  المبيد يتكون مفهومة لمستخدم   ى عب ة المستحضر،   ویتم لصق هذه البطاقة عل

ى                      وى عل ى الصندوق المحت ة عل ذه البطاق ل ه آما أنه من المعتاد أیضا وضع مث
ة    .  لنقلها يالعبوات أو آرتونة التغليف الخارج     د ببطاق د التقي وفي معظم البلدان یع

 .يالتوصيات التزام قانون
 

ال تستعمل مستحضر لم تتم الموافقة عليه أو ليست عليه 
 بطاقة

ة ال    ت ُمتحمل بطاق ي یجب أن تغطى المحاصيل                ن ة للمستخدم الت ج تعليمات قانوني
امالت                   ا، وعدد المع دل الجرعة الموصى به التي تم تسجيله من أجلها وآذلك مع
دها                     ي یمكن عن ل الحصاد الت ام قب المسموح بها خالل موسم النمو، وآم عدد األی

ة راء آخر معامل تخدم ا . إج يط مس ة سوف تح ى أن البطاق ذا باإلضافة إل د ه لمبي
داول           د ت تخدامها عن الزم اس حيحة ال ية الص ة الشخص زة الوقای ن أجه ا ع علم
ي ینبغي               ة الت ة البيئ دم النصح حول إجراءات حمای ا تق وتطبيق المستحضر، آم

 . تباعهاإ
 

ة استخدام                          ا في حال ي ینبغي عدم رشها، آم ى الحواجز الت ة إل وقد تشير البطاق
ة أ    ارى المائي ن المج القرب م دات ب ة  المبي ة الحساس اطق البيئي ف .و المن  ویتوق

رش وأوضاع ضبطها،      ة ال وع آل د ون ة المبي ى طبيع اجز عل ده عرض الح وش
د ا للمبي ة، . جرفه ي األهمي ًا ف ة بيئي اطق الحساس ع رش المن ع من اوى م ویتس

 ).2-2-4أنظر فقرة (الظروف الجویة وقت التطبيق 
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ات   ول تقان ة ح ى البطاق ودة عل ات الموج اعد المعلوم ب وتس ق المناس  التطبي
ي       ًا ف رش أیض ت الصحيح لل رش والتوقي ول ال م محل بورى وحج ار البش واختي

 . تحسين استعمال المستحضر بأمان
 

وتقدم البطاقة أیضًا معلومات أخرى مفيدة مرتبطة باألمان، تتضمن االسم الشائع           
او م الكيم تج، واالس ة الًميللمن م الجه ة   واس ي حال ال ف ة االتص نعة وآيفي ص

ق الطب       . وادثالح ة متاحة أیضًا للفری وم بعالج    يویجب أن تكون البطاق ذي یق  ال
د            حدث له   أي شخص    وث بالمبي ه تل ا یجب    . تسمم بطریقة عارضة أو حدث ل آم

وع أي            سليمةاالحتفاظ بنسخة    ة وق  من البطاقة آمرجع لخدمات الطوارئ في حال
 .حادث

 
ة معلومات حول إ        تخلص    ومن المألوف أیضًا أن تتضمن البطاق وث وال ة التل زال

 . من العبوات الفارغة
 
  خلط المبيدات في الخزان  2-5

ط في الخزان     (القيام بتطبيق أآثر من مستحضر في نفس الوقت             یمكن أن   ) الخل
للرش، شریطة أن ) الخ ... إیواء – نقل   –  إمدادات (حسن من األمور اللوجستية     ُی

ة   تتطابق توقيتات المعامالت الخاصة بكل منها، و  أن تكون المستحضرات متوافق
 . من الناحية الكيماویة والطبيعية وینبغي فقط استعمال المخاليط الموافق عليها

 
وج     اط البيول اض النش الخزان آانخف ط ب احبة للخل اطر مص اك مخ بب يوهن  بس

ى          روق عل ة ح ى هيئ ك عل اهد ذل ا ُیش رات وربم اد للمستحض دوث تض ح
ل من            المحصول، ورغم أنها قد تظهر آمرحلة        ا یمكن أن تقل انتقالية فقط، إال أنه

 . المحصول النهائيةإنتاجية
 

 يومن أآثر المشاآل شيوعًا في التأثير على عملية الرش هي عدم التوافق الطبيع            
ؤدى  ن أن ت ي یمك ط الت ًا  إللخل ا تسبب أیض ابير والمرشحات آم داد البش ى انس ل

ب خالل ال  ان التقلي زان إذا آ ي الخ وط ف افي انفصال للمخل ر آ زان غي ودة للخ ع
آإضافات في الخلط، ) Trace elements (ة یتم استعمال العناصر النزروحيثما
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ة المستحضر النصائح            و. فإن االنسداد یصبح شائع الحدوث     دم بطاق  ینبغي أن تق
ول  ط  ح بة  للخل واد المناس و الم الخزان والت حيح إلدخاليلا ب ا الص زان  ه ي خ  ف
تعمال خزان سحب  . الرش  د اس ي خزان  يقادوسوعن  إلدخال المستحضرات ف

ى حده            ام   يومن الضرور   . سوائل الرش، فينصح بإضافة آل مستحضر عل  القي
افة المستحضر      ام بإض ل القي زان قب ي الخ ا أوًال ف م إدخاله ي ت ادة الت ب الم بتقلي

 .يالثان
 

ط في    الكيماويوقد تؤثر درجة حرارة الماء ونوعيته على قابلية الخلط         د الخل  عن
 .نالخزا

 
 جوانب األمان        .  3
 

ون  دفیجب أن یك ة المحاصيل  ه ات وقای تعمال آيماوی ائمين باس ع الق و  جمي ه
ى هؤالء المشارآين    األمان الشامل تجاه هذه المواد وینسحب هذا األمر أیضًا    عل

  .في التخزین والتوزیع والبيع بالتجزئة للكيماویات الزراعية
 
  بالعمل  مراقبة صحة القائمين      3-1

ل والمعرض    ائمين بالعم ة وفحص صحة الق تم مراقب دات ينیجب أن ی ى مبي  إل
ة     عمليهوینبغي أن تغطى  . اآلفات  المراقبة السجالت الصحية والفحوصات الطبي

 التعرض  إلىالتي یمكن أن تنبه الهيئات الطبية عن أي تغيرات صحية، قد تنسب             
اء العمل  دات أثن ى أن ممارسة  ویمكن أن تشير المرا . للمبي ة الصحية أیضًا إل قب

ة          زال آافي ية ال ت ة الشخص زة الواقي تعمال األجه ار واس ان واختي ل األم عوام
 .للمستحضرات المستخدمة

 
دة و ار اضرر ش ةلمستحضر المخت اء  مقترن ل أثن رة تعرض العام ول فت ع ط  م

 . حدد أساليب المراقبة الصحية وعدد مرات تكرارهاتاالستعمال، سوف 
 

ين ا دى    وتب ى أي م جالت وإل ا بالس تم حفظه ي ی ات الت ة البيان ریعات المحلي  لتش
 . یطول هذا الحفظ
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 توقيت التطبيق       3-2

فء عند الحدیث فيما یتعلق باالستعمال اآلمن          إن التوقيت الصحيح         والُك د ف  للمبي
الرش یتحدد        .للتطبيق آثيرًا ما یفهم بطریقة منقوصة      ام ب ى    فالوقت األمثل للقي  عل

اس رض   أس ائش والم ة والحش ول واآلف و المحص ل نم ة  .  مراح ين بطاق وتب
ي             ولكن یكون    ،المستحضر توقيت المعاملة   دء اإلصابة الت د ب ادة عن ك في الع ذل

ق أیضًا    .قل لجرعة البطاقة  ألیمكن معها استخدام المعدالت ا      ویتأثر توقيت التطبي
ا، وعن طر                   د الرش طبيعي ى فق ؤدى إل د ت ي ق . یق التطایر   بالظروف الجویة، الت

ة                ف ى إمكاني اح باإلضافة إل اه وسرعة الری درجة الحرارة والرطوبة النسبية واتج
 .سقوط األمطار یمكن أن تؤثر جميعها في آفاءة راسب الرش

 
  نقل وتخزین المنتج      3-3

ة         ة بحرآ ة الخاص اللوائح المحلي ا ب ون محكوم د یك ا ق ات بری دات اآلف ل مبي نق
وع أي من         تتالبضائع الخطرة بحيث     ة وق خذ إجراءات الطوارئ بالفعل في حال

وادث الطرق ن ُم. ح ر م ات  وآثي ون بإصدار بطاق ات یقوم دات اآلف صنعي مبي
ي     يتمنح لسائق " Tremcardsتریمكاردز  "لطوارئ النقل تعرف بـ      ات الت  المرآب

رة  دات خط ل مبي ة     . تنق الل رحل دات خ وات المبي رك عب دث وتتح ا یح ل م ومث
وات تتحرك أیضًا      ير التجزئة إلى المستهلك النهائ    االنتقال من تجا   ذه العب ، فإن ه

ة    ازن المزرع ى مخ ن وإل وات      . م ام بفحص العب ب القي االت یج ل الح ي آ وف
ات            ،لمالحظة أي تسرب أو تلف بها      ا بطاق ا عليه  آما یجب أن تظل العبوات دائم

 .واضحة
 

یجب أن یتم نقل وتخزین مبيدات اآلفات في صنادیق شحنها 
 اتها األصلية فقطوعبو

 
ات             دات اآلف  حيث   ،یجب اتخاذ الحذر عند استعمال مرآبات المزرعة في نقل مبي

ة        واد الكيماوی ادة             ،یجب تأمين وعزل الم دات المنسكبة بم ة المبي ا یجب تغطي  آم
 .ماصة غير قابلة لالحتراق، والتي یجب التخلص منها بطریقة صحيحة بعد ذلك
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ات دات اآلف وات مبي ظ عب ا یجب ویجب حف تعمالها، آم دم اس ة ع ي حال ة ف  مغلق
دًا                 الرش بعي ائمين ب تأمينها ضد تدخل غير المرخص لهم، خاصة عندما یعمل الق

ط وال    اطق الخل ن من ونع ة   تك واد الكيماوی وات الم ارهم   عب ت أنظ فة تح بص
 . مستمرة

 
ة  دات بالمزرع ىوینبغي أن یخضع تخزین المبي ةإل  ویجب . التشریعات المحلي

ى حد یمكن استخدامه ویغطي      إلىظ بمخزون المبيدات في  المزرعة       االحتفا  أدن
د من األمور     والتخزین الصحيح ُی.حةلالمطالب الم  ة     األع ى بيئ اظ عل ساسية للحف

، وأیضا اًالفعآمنة مناسبة للعمل، وإلطالة فترة تخزین المستحضر التي یظل فيها 
ق   اطر الحری ل مخ كابلتقلي ى واالنس ى إل د األدن روف   .  الح این الظ بب تب وبس

ات الخاصة بالمستحضر  ة والمتطلب تعال (المناخي ة لالش مية–القابلي ل )  الس تجع
وط      ذه الخط واردة به ة ال الف التوصيات العام ر بخ ئ آخ دیم ش ن الصعب تق م

ة د  وُت.التوجيهي ي  ع ات الت دات اآلف زین مبي ة وتخ أن تعبئ ة بش الخطوط التوجيهي
ة، ة والزراع ة األغذی درتها منظم ذا 1985 أص ي ه مولية ف ر ش ًا أآث ، مرجع

 .الصدد
 

هل       ذي یس رض، ال ذا الغ زن مخصص له ي مخ ات ف دات اآلف ظ مبي ب حف ویج
ة عدم االستعمال                    ه في حال ة الطوارئ، ویمكن غلق د   .الوصول إليه في حال  وعن

واد                 ة بم ة المتعلق إن الخطوط التوجيهي ات ف دات اآلف العزم على إنشاء مخزن لمبي
الخ، یمكن الحصول   ... ، وتعيين الموقع، وإجراءات الطوارئ اإلنشاء، والتصميم 

 .عليها من منظمة األغذیة والزراعة، أو من السلطات التنظيمية المحلية
 

واد           ن الم القرب م ات ب دات اآلف زین مبي ام بتخ رف القي ت أي ظ ب تح وال یج
 .الغذائية

 
  أو المرآبنتج تداول الُم      3-4
ى    ُت ودة عل ة الموج د البطاق ع األول      ع ادة المرج ي الع ي ف ر ه وة المستحض عب

ادة تصف       ي الع ي ف ات وه دات اآلف داول مستحضرات مبي ول ت ادات ح لإلرش
رآزات  مآل من الالالزمة عند تداول متطلبات استعمال أجهزة الوقایة الشخصية     
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ل          ة المزمع استخدامها بالحق ار واستعمال وصيانة      . ومحاليل الرش المخفف واختي
ة         یُ ،الشخصية بعنایة أجهزة الوقایة    ة الكافي عد من األمور األساسية لضمان الحمای
 . لمستخدمها

 
ط               ا فق ة عليه ي تمت الموافق ان الت ات    . ویجب استعمال أجهزة األم اك آيماوی وهن

تم                     ا ی داولها وتوزیعه ان ت ط إذا آ تعمالها فق ى اس سامة معينة ربما یتم الموافقة عل
رة تمام          ة مختب ا رسميا        عن طریق نظم توزیع مغلق ة عليه ل  . ا وتمت الموافق ومث
 .هذه النظم تقلل من تلوث القائم بالعمل والبيئة

 
 السيطرة على عبوات الكيماویات      3-5

أدوات   ة آ ة قيم ة الفارغ واد الكيماوی وات الم ون لعب ا یك ًا م ه غالب لسوء الحظ أن
ك، یجب أن ال یُ         دات الفارغة         مستعملة، ومع ذل وات المبي اد استعمال عب ًا   ع  مطلق

 .بواسطة األشخاص
 
ى      رغم أنه   و دویًا حت ًا ی وات تمام وي    یمكن تنظيف العب ي آانت تحت ك الت ى   تل  عل

ة ( نظم الغسيل األتوماتيكية     إال أن مستحضرات لزجة،    ل      ) اآللي ائعة ب أصبحت ش
 . الرش الحقليةمع استعمال آالت  في آثير من البلدان إلزامية

 
ه یجب             وبعض البلدان تسمح بإجراء عمليات       وات الفارغة، إال أن ة للعب ن مقنن دف

ارى المائية  ن المج ة م دفن قریب ع ال ون مواق د أن ال تك ة الحرق ،وق ون عملي  تك
وا   ن العب تخلص م ة لل ة بدیل ل طریق ة وتالكام ن الفارغ ى  لك وع إل ، یجب الرج

 .اللوائح المحلية
 

وا      ویمكن استبعاد المشاآل المُ    تخلص من العب ة الغسيل وال اع  صاحبة لعملي ت باتب
دویرها                     ا أو ت ادة ملئه وردین، حيث یمكن إع ى الم نظم إعادة العبوات الفارغة إل

 .الستعمالها ثانية
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 اإلجراءات عند وقوع الحوادث       3-6
عندما یقع حادثًا أثناء نقل أو مناولة مبيدات اآلفات، فإن المواد المنسكبة قد تؤدى              

ق أو       ى إلى حدوث حری ة   هلف لممتلكات   ضرر اإلنسان أو ت      إل وث البيئ ى تل .  أو إل
أثيرات  ل الت ادث لتقلي وع الح ب وق راء عاجل عق اذ إج ى الضارة  ویجب اتخ  إل

ى              . أدنى حد  دات عل ل واستعمال المبي ومن األمور األساسية أن یكون القائمين بنق
ا في                د واإلجراءات الواجب اتخاذه درایة بالتوصيات الموجودة على بطاقة المبي

وع حا    ة   حالة وق ا  دث تم إخطار السلطات المناسبة     م اء ، الشرطة،    (وأن ی ة، م بيئ
 ویجب تسجيل حوادث االنسكاب     .إجراءات التصحيح التي تمت   ببالحادث، و ) الخ

 . الطارئة واإلجراءات التي اتخذت بشأنها على وجه الدقة
 

ل الم             وع     اتدبي ویجب إزالة التلوث من المرآبات التي استخدمت في نق  عقب وق
 .أو انسكاب المبيدالحادث 

 
 الوقایة الشخصية      3-7

 :هناك ثالثة مسالك رئيسية لدخول المواد الكيماویة إلى الجسم
 . االبتالع عرضًا أو عن عمد -أ 
ادة      -ب  ب الم اس وص ة والقي اء المناول د، أثن ق الجل ن طری ع

 . المرآزة
 .استنشاق الجزئيات الصغيرة أو الغبار أثناء المناولة والرش -ج 

 
ر مصادر الخطر شيوعاً        يرض الجلد عد التع وُی دات   وتجنب التعرض      . أآث للمبي

ية،      ة الشخص ام بالصحة العام ع االهتم ية م ة الشخص زة الواقي تعمال األجه باس
ة  م المعرض زاء الجس يل أج ك بغس د وذل ل للمبي ل األآ ل وقب اء العم د انته بع

ى       المرحاضوالتدخين ودخول    ر   ، سوف یقلل المخاطر إل ار   . حد آبي  ویجب اختي
د       وات المبي ى عب ودة عل ة الموج ية البطاق ا لتوص ية وفق ة الشخص زة الوقای  أجه

رة  ( ر فق ون .)6-2-4أنظ ب أن تك س  ویج ذه المالب داءها   ه ي ارت ة ف  مریح
 .واستعمالها، ومصنوعة من مادة یمكنها منع نفاذ المبيد
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ة       يانتها بطریق ا وص م اختياره ط إذا ت ة فق ية فعال ة الشخص زة الوقای ل أجه وتظ
ى ه األجهزة فإن إصالحها یجب أن یعيدها        ذوعند حدوث تلف له   . مةسلي ا   إل  حالته

 ویجب القيام بفحص األصناف      .األصلية، وخالفا لذلك یجب استبدال هذا الصنف      
ر عناصر       يعلى أساس دور  ) آمامة (ي الواق يمثل القناع التنفس    منتظم ویتم تغيي

 . صنعةالترشيح وفقًا لتعليمات الجهة الُم
 

أن المنتجات التي تحتوى على نفس المادة الفعالة ولكن تباع تحت أسماء    وتذآر،  
بب      ة بس اطر مختلف كل مخ د تش ة ق ة مختلف زهتجاری رتجهي ب .  المستحض ویج

 .االهتمام دائمًا بالرجوع إلى البطاقة المخصصة للمستحضر المستخدم بعينه
 
  التطبيق.       4
 
  ما قبل التطبيق     4-1

ذي ینقض  ت ال ن    يالوق ل م وف یقل تعمال س ل االس رش قب زة ال ي فحص أجه  ف
    

--

دأ الموسم     مالتأخير الذي سيكون ارات التشغيل        . كلفا حينما یب ویمكن إجراء اختب
داء مالبس                   ا ارت ف، ولكن ینبغي دائم اء النظي ل الموسم باستخدام الم التي تتم قب

ان افات     . األم ة إض تكون بمثاب وع س ذا المطب ي ه ة ف ارات مقترح وأي اختب
اتهم   إلجراءات الموضوعة خصيصًا من قبل الجهات المُ    ل صنعة لألجهزة في آتيب
 . رشادیة للمستخدمإلا

 
  اختيار أجهزة الرش      411
د  ُی ة لمستحضر المبي رش المالئم ة ال ار آل د اختي رادع ور الم ن األم تخدامه م  اس

ى صورة مح               ،المهمة تم رشها عل ل   فعلى سبيل المثال، معظم مبيدات اآلفات ی الي
ات خالل نظم رش  ة أو معلق ة،مائي واد هيدروليكي ق م تم تطبي دما ی ه عن ر أن  غي

، أو مخففة بالماء بحجوم صغيرة      )ULV(غير مخففة بحجوم متناهية في الصغر       
د       ) VLV(دًا ج ق تولي ن طری دوارة أو ع رذذات ال ات أو الم تعمال المجزئ باس

إن الحا  اخن، ف ارد أو الس ى الب باب عل زة رش  اسية تقتضجالض تخدام أجه
ة  . متخصصة رعات مختلف ى س الن عل ان، یعم دوارة نوع ات ال اج إلوللمجزئ نت

دات            دات الحشریة والمبي ق المبي اآلالت المصممة لتطبي ة ف أحجام قطيرات مختلف
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دات الحشائش                  ق مبي ا اآلالت المصممة لتطبي رات صغيرة، أم الفطریة تنتج قطي
ر      ر   . فتنتج قطيرات ذات حجوم أآب دات الحشریة      وتتحرك قطي ل من    (ات المبي أق

رون150 دات        )  ميك رات مبي ا قطي ا ، بينم ة انبعاثه ن نقط اح م اه الری ي اتج ف
ع أن تسقط داخل عرض           )  ميكرون  200أآبر من   (الحشائش األآبر    فمن المتوق

أجهزة تطبيق مبيدات اآلفات المستخدمة في الزراعة ، المجلد         (رش محدود    مجر
ة و   ة األغذی م   األول نشره منظم ة       .112/1الزراعة، رق ار آل ل اختي وینصح قب

ة           جدیدة بالرجوع    ة األغذی إلى المواصفات المدونة في الخطوط التوجيهية لمنظم
 ).4-1أنظر (والزراعة بشأن المعایير القياسية 

(

--
 
  صالحية األجهزة لالستخدام     412

 آالت الرش المحمولة والمقطورة بواسطة جرارات 
ا      ان الق لم والمقبض               من أجل أم ل، یجب فحص اإلنشاءات ودرجات الس ئم بالعم

 ).الدربزین (يوالسور الواق
 

ه ومثبت    ) عمود اإلدارة( القدرة  ذ عمود مأخ  يیجب أن یكون واق    ام  في محل بأحك
 .مخدومة) التشحيم(وآل نقاط التزليق 

 
 . الحرآةه وینصح في البدایة بإدارة المضخة باليد للتأآد من أنها حر

 
 .حص ضغط الهواء والتآآل باإلطارات في اآلالت المقطورةینبغي ف

 
ى ضغط أع             ى ضع ماء نظيف في الخزان، وقم بتشغيل آلة الرش عل  من ضغط   ل

الخرطوم  رب ب ص التس غيل لفح روخ  . التش ققات أو ش ود تش ظ أن وج ویالح
ى خفض أداء         ؤدى إل لمضخة  ابالخرطوم الواقع في جهة مدخل المضخة سوف ی

 .بالخزانویزید من الرغوة 
 

اء فحص وصالت الخرطوم، وعلى األخص مواضع         إوفيما یتعلق بالضغط،      انثن
ة       ق        . الخراطيم عندما تكون حوامل البشابير مطوی ل، افحص مواضع الزن وبالمث
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دما            و. بواسطة مشابك الخراطيم   ى الصفر عن ود إل تأآد من أن مقياس الضغط  یع
 .تكون آلة الرش ال تعمل

 
یجب أن تكون ) Roller-vane pump(رجات أو الریش مضخة المتدحبالنسبة لو

رة لك دحرجات   يح ون المت ا أن تك ا یجب أیض دور، آم ة ) Rollers( ت ي حال ف
ة ا   خات موجب ين أن المض ي ح دة، ف ة إلجي رق (زاح  أو Diaphragmذات ال

 .تحتاج إلى فحص مستوى الزیت في الحوض) الكباس
  

هواء وفقًا للضغط الموصى به من       ضائل نبضان، یجب ملئه بال    في حالة ترآيب مُ   
 . صنعة ألجل اختيار البشبورىقبل الجهة الُم

 
ابير األفق  ل البش ى حام راوح عل رذاذ  يالم ات ال ي نافخ دفع  ( وف زئ بال ي تج الت

وائ ي  )ياله تحكم ف زة ال زان وضبط أجه ن االت د م         ارفح، ینبغي فحصها للتأآ
)Deflector (واء ي. اله رات الت ص البك ب فح ن  ُتویج د م يور للتأآ دار بالس

 . ، ویجب أیضًا فحص السيور لمالحظة إذا آان بها تشقق أو شدةاذالمحا
 

ا وأن           ول الرش تمام اظ بمحل ى االحتف یجب أن یكون خزان سائل الرش قادرا عل
زا    . یكون خاليا من التسرب، وآل المرشحات في مواضعها       دما یكون مجه وعن

ات الخزان الداخلي        ا           ،ةبنظم شطف لمحتوی  فيجب أن تكون صالحة للتشغيل، آم
ا                د  . یجب أن تكون أجهزة قياس محتوى الخزان واضحة ومن السهل قراءته تأآ

ي ال  بكية ف ات الش ن أن الفتح تالءمرشح مم رش ت ول ال م محل ع حج اتها م .  مقاس
 .وآلما آان عدد الفتحات أآثر آلما آان المرشح أدق

 
ام  ابير ونظ ل البش ق حام ص تعلي الافح ق االنفص م بتزلي حيم( ، وق ط ) تش نق

ة   ن أن آلي د م ك ضروریًا، وتأآ ون ذل ا یك اور حيثم ى نحو الطيالمح ل عل  تعم
ویالحظ أن التعليق السيئ  لحامل البشابير سوف یؤثر في توزیع الرش،       . صحيح

ليمة، وأن مُ  اك س د االحتك ائد تخمي ل وس د أن آ م تأآ ن ث ) ممتصات(ات دخموم
 .لالصدمات تعم
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زة  یجب فحص أجس ون مجه دما تك ف، وعن ة التل ا لمالحظ ابير وفوهاته ام البش
ة       یجب أن تعمل   (Diaphragm check valves)بصمامات عدم رجوع رقي

رد    زان بمج ى الخ ن المضخة إل اتج م ول الن دما یتح دة للتسرب عن ات جي آمانع
 .إیقاف سائل الرش

 
ة، ومقصورات الجرارات یجب أن یت                 ة الحرآ وافر مقصورات آالت الرش ذاتي

يح   ا ترش ة(له رش   ) تنقي تخدم لل ا تس افي حينم ر أن   . آ ى األم ا یقتض تم یوربم
ة المُ  دم الجه ة، وتق يح مختلف ا بعناصر ترش اتالصنعة تجهيزه ادیهتعليم   اإلرش

 . حول الفترات الزمنية الستبدالها
 

ة اإلدارة   ص آلي ب فح دوارة فيج رذذات ال ات أو الم ة المجزئ ن جه ا م أم
ة   )كسالبأ(ية  وليكية أو آبل  رهيد( راص لمالحظة         ،) أو آهربائي ة األق  ورصد حال

ى التلف واالتزان وقد تحتاج  سيور وحدات اإلدارة        تبدال إل وینبغي إجراء   .  االس
ا               قاختبارات سرعة ال   ال اختالفه د نفسه نظرا الحتم رص مع مستحضرات المبي

 . الماء   استعمالعن القراءات المتحصل عليها مع
 

رات ا تعمال القطي ا اس تحكم فيه ي ) CDA(لم ون ف ائش یك دات الحش ق مبي  لتطبي
ين             ر  30-15العادة مع المستحضرات المخففه بالماء وأحجام رش تتراوح ما ب   لت

ر مخفف بمعدل   يوعند استخدام المجزئات الدوارة في رش مستحضر غ       . هكتار/ 
ل  هكتار فإن سرعة دوران القرص تكون أعلى آثيرًا حيث یتم نثر           لل  لتر 3-5   ونق

ة             اح الطبيعي سرعتها  (القطيرات صغيرة الحجم ذات القاعدة الزیتية بواسطة الری
ق   يلاوتستخدم هذه الرشاشات في الوقت الح       ). ثانية/  متر 3-1تتراوح من     لتطبي

، ) VLV( هكتار وتعرف بحجوم الرش الصغيرة جدًا /  لتر 20أحجام رش تبلغ  
تخدام ك باس ي تخفف وذل ة الت اء ویضاف إ المستحضرات التقليدی ادة لبالم ا م يه

 . مانعة للتبخر في الخزان لخفض تبخر القطيرات أثناء حرآتها في الهواء
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 آالت الرش المحمولة بواسطة القائم بتشغيلها
ة  ذراع(یجب فحص الرافع دوران )ال ط ال ة ونق ة ب المحوری رش الظهری آالت ال

 ).ها أو تزیتهاتشحيم(  والقيام بتزليقها ,یدویة التشغيل لمالحظة التآآل
 

 . مؤآديآلية الزناد یجب أن تتحرك بحریة وتعطى إیقاف قطع
 

 .یجب أن تكون صمامات مدخل الهواء داخل أغطية الملء نظيفة وحرة الحرآة
 

 . حماالت الكتف یجب أن تكون في حالة جيدة
 

د  ة بالي دوارة المحمول ات ال رش ذات المجزئ ات،  و ,آالت ال ا بالبطاری تم إدارته ی
 . مراجعة عدد البطاریات وحالتها قبل البدء في العملیجب 

 
واء                      ي تعمل بمساعدة اله ى  آالت الرش الت دوارة أیضًا عل ات ال تستخدم المجزئ

ات   حيث تحل محل البشابير الهيدروليكية ویتم التحكم في           عن   دوران هذه المجزئ
 .دار بالهواء الناتج من المروحة زوایا الریش التي ُت تعدیل طریق

 
تحكم             ُی عد معدل تصرف السائل الساقط على القرص من العوامل الحرجة، ویتم ال

اس          ا مع        ) Restrictors(فيه باستعمال مجموعة محددات قي ة یمكن تبادله مختلف
ق المستحضرات ذات            ،وتبعًا لذلك . بعضها  یجب توافر المحددات المناسبة لتطبي

 . سائل على القرصاللزوجة المختلفة للمحافظة على االنسياب الصحيح لل
 
--  اختبارات الضبط والتحكم    413
 

 رشاشات الجرار 
ام               ك من خالل القي ة وذل تحكم فعال زة ال یجب أن یتأآد القائم بالتشغيل أن آل أجه

ا،               . بتشغيل آل الوظائف   ا الكتروني تحكم فيه تم ال وإذا آانت وسائل ضبط الرش ی
و  ا ه ائم بالتشغيل م اذه اإلفمن الضروري أن یعرف الق ذي ینبغي  اتخ راء ال ج
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اء العمل     معند ار   . ا تفشل وسائل التحكم التي تدار بنظام الكمبيوتر أثن ویجب اختب
ى      في الرش      األتوماتيكيزمن االستجابة ألجهزة التحكم      الرجوع إل  مواصفات   ب

 .صنعة ویتم ضبطها قل بدایة العملالُمالجهة 
 

م التصر غيل نظ ر تش ي) سيالتنف(ف یاختب تحكم ف ن وال د م ه الضغط للتأآ  فاعلي
 .الراجع لتقليب سائل الرش بالخزان

 
ذلك          بیجب اخت  د من    الار ضوابط ارتفاع حامل البشابير لرشاشات الجرار، وآ تأآ

ن رش  م ي ال تحكم ف زة ال ل أجه ثعم اف حي غيل واإلیق ذلك, التش ل  وآ ن عم   م
ى حده             ا عل ابير آل منه ل ال    . صمامات أجزاء حامل البش تم تحمي دما ی خزان  وعن

حب     زان الس ق خ ن طری يع ون القادوس ب أن تك نابير، یج ة   ص تحكم قائم   ال
دة                      .بوظائفها ة جي از شطف للخزان یجب أن یكون في حال  وفي حالة وجود جه

 . من السدديلاوخ
 

غيل أن ی  ة التش ائمين بعملي ى الق ب عل غيل  تیج د تش وات عن ابع الخط وا تت فهم
صحيح یمكن   الغير   الستعمالالصمامات لملء الخزان من حوض السحب، ألن ا       

ظ م    . أن یتلف الخراطيم     ة من            جآما یجب حف ادة الكيماوی سات الخزان لشفط الم
ودخول .  حالة عدم االستعمال    في حاویة  النقل نظيفة، وأن یتم غلق صمام التحكم        

ادة  الرغوة في                  ى  زی ؤدى إل ا سوف ی وح جزئي ق الصمام المفت الهواء عن طری
ة مواسير أو            وصيانة المرشح   . الخزان أثناء تحميل الخزان یستوجب عزل أنظم

 .أنابيب التوصيل لتجنب تلوث القائم بالتشغيل أثناء الصيانة
 

ي ینبغي أن تشير                 یمكن أن یتم اختيار البشابير وفقًا لتوصيات بطاقة البيانات، الت
وم               إلى د ضغط معل دل تصریف السائل عن .  نوع البشبورى، وزاویة الرش، ومع

ة      وال تقم إط   ة الرش و    (القا بخلط بشابير مختلف دل التصریف   مأو  / زاوی ى  ) ع عل
داخل  أنها   أن طرز الرش خالية من الحزم الشریطية و         من حامل البشابير وتأآد   تت

 .مع بعضها بطریقة سليمة باستثناء البشابير الموجودة في نهایة حامل البشابير
 
 



 األرضيالممارسة الصحيحة للتطبيق : أجهزة  تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية                    19      

 م بتشغيلها ئآالت الرش المحمولة بواسطة القا
م یجب أن        ،المحمولة على الظهر    بآالت الرش    يد تقليب هيدروليك  ال یوج   ومن ث

 .تكون آل من نظم أو صمامات التحكم في الضغط عمليه
  

ذیتها بالسائل بواسطة                 تم تغ د، ت آالت الرش ذات المجزئات الدوارة المحمولة بالي
اء    ي وع واء ف ول اله ى دخ د عل ة وتعتم ائل  الالجاذبي ياب الس ائل لضمان انس س

 .ویجب أن تظل مداخل الهواء دائما خالصة. انتظام على القرص أثناء عملهب
 

 . ویجب توافر األجهزة الالزمة الختبار سرعة دوران القرص اللفاف بآلة الرش
 
--  معایرة أجهزة الرش      414

یتم إصالحها أو     ینبغي أن یتم معایرة أجهزة الرش في بدایة آل موسم، أو بعد ما            
 . الت الجرار أو عندما یتم ترآيب بشابير جدیدةعقب تغيير عج

 
للسرعة وانسياب السائل والمساحة       (نظم رصد أتوماتيكية    بآالت الرش المجهزة    

ا  م تغطيته ي ت ة وم  ) الت فة منتظم ا بص ب معایرته ایرة  هاضیج ام المع اتها بأرق
ایرة  آالت    . صنعةالخاصة بالجهة المُ  ى مع ؤثر عل وهناك ثالثة عوامل رئيسية، ت

 .سرعة التقدم وعرض مجر الرش ومعدل تصریف السائل : هيالرش 
 

  مسرعة التقد
د التحرك                  الرش عن ائم ب ذي یستغرقه الجرار أو الق یمكن حسابها بقياس الوقت ال

رش فعال سرعةالب ا ال تم به ي ی افة الت ى مس ة عل ى . معلوم ابها عل  ویفضل حس
ة        وینبغي تكرا  .سطح مماثل لذلك السطح المراد معاملته      ة ثالث ر إجراء هذه العملي

ى     رار عل غيل الج ع تش رات م رعةالم رش  س ا ال تم به ي ی ث، و الت ىبحي   یعط
ود اإلدارة    حيح لعم ة الص دل الحرآ رك مع رعة    المح ط س د متوس ك لتحدی  وذل

 .التقدم
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 عرض مجر الرش 
ه بواسطة البشبورى أو                 هو عبارة عن االتساع أو العرض الفعال الذي یتم تغطيت

ابير                مجموعة   ابه للبشبورى الواحد أو لمجموع البش ابير، ویمكن حس حامل البش
إن عرض مجر الرش یمكن         . حاملالالكلى على    ابير ف وعند استخدام حامل البش

ة               هحساب ابير الفردی ين البش افة ب ابير في المس ة رش     .  بضرب عدد البش وفي حال
ين با         / قمم أشجار الفاآهة   ين    البساتين، فإن عرض مجر الرش سوف یتع افة ب لمس
د أستخدام       .صفوف األشجار   باستعمال الحجوم     االنجرافي أسلوب الرش     أما عن
ا   ، بعرض الصف     فيتحدد عرض مجر الرش     )ULV(رغالمتناهية في الص    وربم

د                مع   يیقل نظرا لتقارب المسافات بين الصفوف، حيث یتكون راسب رش تزای
 . آل مشوار رش

 
 معدل تصریف السائل 

ى مع   د ضغط تشغيل   یمكن الحصول عل اتج من البشبورى عن دل التصریف الن
ة المُ   ات الجه داول معلوم ن ج وم م بورىمعل نعة للبش تم  . ص ات ی ذه المعلوم وه

ق حجوم الرش                استخالصها برش الماء النظيف وهي مماثلة لما یحدث عند تطبي
دل  ة بمع ة التقليدی ر300-150المائي ار/  لت د . هكت يس هو الحال عن ك ل إال أن ذل

 . معامالت بحجوم صغيرة وترآيزات أعلىتطبيق 
 

وعند قياس معدل التصریف من البشابير الفعلية، فينصح باختبار بشبورى واحد             
 وینبغي  .على األقل من آل جزء من أجزاء حامل البشابير ویتم أخذ متوسط الكل            

دار  ا بمق ائل الخارج منه د الس دما یزی ابير عن ر البش وارد % 5تغيي ه ال عن معدل
ى           ) آتالوج(ل  بالجداو عند ضغط معلوم، أو عندما یتجاوز التباین بين البشابير عل

 %.10 ±نفس الحامل مقدار 
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واء      توالقيام بتقدیر ناتج البشبورى من آال   دفع اله ي تجزئ ب نافخات  ( الرش الت
 حيث یتم نقل ناتج البشبورى الواحد         ،یكون أآثر صعوبة  ) Mistblowerالرذاذ  

ة         .مدرج لقياسه بواسطة أنبوب إلى مخبار       ویمكن أن یكون إجراء مثل هذه العملي
ار                     اء االختب ة إدارة المروحة أثن ان من الممكن فصل آلي . أسهل وأآثر أمانًا إذا آ
ار                    ك بملء خزان السائل الف اتج، وذل د السائل الن  غوهناك طریقة أآثر دقة لتحدی

وینبغي  . لخزان  لتفریغ ا  يبحجم معلوم من الماء، ثم القيام بتسجيل الوقت المنقض        
 .  متوسط السائل الذي یمررالعملية ثالثة مرات لتقدی القيام بتكرار هذه

دل ت دیر مع راء تق ن إج اس صویمك دد قي ن مح ائل م ) Restrictor(ریف الس
رص   زئ دوار وق زيلمج دات    ءالتج ق مبي ة آالت تطبي ي حال ا ف اآن آم  س

ر     ، ومع ذلك .الحشائش دل التصریف مع دوران الق زة    یالحظ أن مع ص في أجه
دیره            ) ULV(تطبيق الحجوم المتناهية في الصغر        م یجب تق زداد، ومن ث ا ی ربم

ه   ر نفس ع المستحض ؤثر    . م رارة ت ة الح ة ودرج ا أن اللزوج ى  اآم ًا عل ن أیض
 .انسياب السائل

 
ا یجب ذآر               تقبل، آم  ویجب تسجيل األرقام المتحصل عليها الستخدامها في المس

ًا تظل            الجرار المستخدم في المعا    نوع ذآورة آنف یرة مع مالحظة أن الحسابات الم
ة رش                    ا بآل تم معاملته ي ی فعالة لوحدات الجرار، بخالف المساحات األصغر الت

افية   ابات إض ب حس ة تتطل ن    .ظهری ة م دالت الجرع غر مع رًا لص  ونظ
ة                  اتالمستحضر ة لضمان دق اس الدقيق زة القي وافر أجه ة للخزان فيجب ت   الالزم

 .القياس
 

ة  و        1ملحوظ ة ه ابات المتری ي الحس ل ف ل التحوی ن 600عام تخدا، ولك م اس
اس ا دات القي ة إلوح ال(نجليزی دم (،)أمبری ل ،ق الون /  مي اعة، ج ر/ س ي ) إیك ف

 .373المعایرة فإن عامل التحویل یصبح 
 

عد مفهوم ضبط  محاصيل الفاآهة ُی/ في رش األجزاء العليا لألشجار    2ملحوظة  
بة  ق بالنس رش المطب م ال وع الخضر حج ه المجم ي تظليل ادة ف ى الزی ة يإل  بمثاب

اتين  اءة رش البس ين آف لوب لتحس ة  ،أس ات الخاص ات البيان م أن بطاق  رغ
بالمستحضر التزال في أغلب األحوال تشير إلى معدالت الجرعة لرش األشجار           
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ر ا لت ار/ بأنه م ص . للهكت وم حج وع  فومفه م المجم دد حج جار  یح وف األش
ر واحد ثم یقوم بضبط معدل جرعة المستحضر وحجم     هكتا/ لألشجار يالخضر

ه األوراق     د تظليل ع تزای م م اء الموس رش أثن ول  ال ة   . محل ات بطاق ير بيان وتش
ل       اء لك م الم دل حج ى مع ر إل ه    م 1000المستحض م تظليل ن حج ب م ر مكع ت

 . األوراق التي یمكن حسابها من معادالت مناسبة
 

ائم بالتشغيل أن یكون            وأیضًا، عند العمل مع آالت رش األشجار          ى الق  یجب عل
ى یمكن ضبط سرعة   اعة حت ي الس ة ف اتج من اآلل واء الن م اله ة بحج ى درای عل

ه المجموع الخضر         واء            يالتقدم بالنسبة لتظليل ه أن اله  للشجرة، واضعًا في ذهن
داخل الشجرة              واء الساآن ب د أن یحل محل اله ة الب    ویالحظ أن .الوارد من اآلل

ادة   د  سرعةزی ة تق ر م م اآلل افي ا ینبغي سوف ال یسمح م أآث  للرش  بالوقت الك
 .  للشجرةيالمحمول مع تيار الهواء بأن یتخلل المجموع الخضر

 
ء--  الخزان  مل415

ات                 دات اآلف ة مستحضرات مبي اء مناول یجب ارتداء المالبس الواقية المناسبة أثن
 .ند ملء خزان سائل الرشعو
 

ائلة  زال المستحضرات الس ها  وال ت ي قياس هولة ف رًا للس يوعًا، نظ ر ش هي األآث
اء مع تشغيل المضخة                   . لقيام بصبها وا ائل الرش بالم ویتم ملء نصف خزان س
ویجب إدخال المستحضرات في الخزان وفقًا لتوصيات       .  تعطى تقليب خفيف   يلك

واد                ،بطاقة بيانات المستحضر   ك بالترتيب بحيث توضع الم ادة یكون ذل  وفي الع
ائلة   الصلبة أوالً  ى درجات الخطر حين                .  یليها الس ام أعل الرش أم ائم ب ویكون الق

ل              . تعامله مع مبيدات اآلفات المرآزة     ة في تحمي ل المغلق د استخدام نظم النق وعن
ل        نظم یجب        . الخزان فإن تلوث القائم بالعمل سوف یق ذه ال ل ه إن مث ك، ف ومع ذل

ل مصممة    تنظيفها تمامًا بعد االستعمال، آما یجب أیضًا أن تكون           صمامات النق
 ).وصالت قطع جافة(بحيث تكون خالية من التسرب عند التشغيل 

 
ل             اء االستعمال في الحق ة أثن ة مأمون ة بطریق واد الكيماوی . ویجب حفظ أوعية الم

دات               يوعندما یقتض  وات المبي رك عب  األمر تحرك آلة الرش مسافات آبيرة مع ت
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ام د    دخل      لبعض الوقت دون وجود عاملين، یجب القي ا من ت ا وتأمينه ا بإغالقه ائم
 .غير العاملين المصرح لهم

 
و ب أن یك ة نویج ى درای ًا وعل دربين تمام رش م ات ال ائمين بعملي ع الق  جمي

اء ملء    االنسكاب باإلجراءات الواجب عملها في حالة وقوع حوادث     ة أثن  الطارئ
 .الخزان

 
سبقة      416 م-- تحذیرات 

أثرون           أفراد العامة، الذین ال یشترآون     ا یت رش، ربم  بطریقة مباشرة في عملية ال
ات دات اآلف ق مبي زام لتحذیر،من جراء تطبي اك إل ذلك فهن ات  ل راد أو الهيئ  األف

ة ر المعني ذا األم ل     .  به ب قب ت المناس ي الوق ات ف ذه المجموع ار ه ب إخط ویج
ق راء التطبي ة   . إج ون بزراع ذین یقوم ران ال ه الجي ام بتنبي ي أیضا القي ا ینبغ آم

ة       محا واد        . صيل حساسة، وآذلك مربى النحل داخل المنطق اك م دما یكون هن وعن
ة مُ  امة معين رور   س ن الض ون م د یك تخدامها، فق ع اس دمات  ي زم الغ خ  إب

ة          اه والبيئ ة       . الطوارئ، والسلطات المحلية المسئولة عن المي دم بطاق ویجب أن تق
ذي ی  ن ال بق، وم ذیر المس ول التح ة ح ائح دقيق ر نص ات المستحض ي بيان نبغ

 .  بهذا الخصوصاالتصال به
  

 التطبيق الحقلي        4-2
رش الفعل       ن أن ال د م ي التأآ اعد ف وف تس بقة س ة المس زات الكافي تم يالتجهي  ی

ة   ق المستحضر   .إجراؤه تحت ظروف آمن دقيق للرش یضمن تطبي  والتوقيت ال
 . بالفعالية المثلى

 
د من أن             الرش التأآ ان        ویجب على العاملين والقائمين ب زة ومالبس األم آل أجه

 .نظيفة وحالتها جيدة بعد االستخدام أو التصليح
 

ام                   رمح نحو األم ده ال عند قيام عامل الرش باستخدام الرشاشة الظهریة ممسكا بي
د          . عامل فإنه في العادة یمشى خالل محصول مُ         و المحصول یتزای ادة نم ومع زی

رور     ن الض ذلك م ل، ل وث العام ام الح  يتل ن تم د م مه   التأآ ة لجس ة الكافي . مای
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وف      ل س ائم بالعم ب الق ن جان اح م اه الری ي اتج ام وف و األم رمح نح اك ال وإمس
ابير الخلفي الرأس         تیساعد في    ر أن استعمال حامل البش ه، غي -Tail) يقليل تلوث

boom) ینبغي أیضًا أن یوضع في االعتبار حيثما یكون ذلك مالئما . 
 
--  المسح الحقلي     421

م         يون قد تم األخذ في االعتبار التأثير البيئ        ینبغي أن یك   ذي ت د ال  لمستحضر المبي
ى               يوالقيام بإجراء مسح حقل     . اختياره ل إجراء الرش سوف یلقى الضوء عل  قب

ارى   ة، والمج ة والبيئي ا العلمي ة وأهميته اة البری ة بالحي ة المتعلق اطق المحيط المن
 . المائية ویمكن تحدید أماآنها وتوقيعها على الخریطة

 
زان      لء خ ة لم د المصادر الطبيعي ن أح اه م تخراج المي ر اس ب األم دما یتطل عن
ك                     ة حيث أن ممارسة ذل ًا للتشریعات المحلي ك وفق الرش، فمن المهم أن یكون ذل

اه نتيجة                     األمر یُ  وث مصدر المي ع تل ك لمن ًا، وذل ر قانوني دان غي عد في بعض البل
 . يحدوث المص أو السحب العكس

 
ى ب    ي             بالرجوع إل ا نجد توصيات عن الحواجز الت ات المستحضر ربم ة بيان طاق

اختالف    اجز ب ف عرض الح ة، ویختل اطق الحساس ول المن ها ح دم رش ي ع ینبغ
ود ذو الناف   رش ذات العم ك آالت ال ال ذل رش، مث ابير (ات ثآالت ال ل البش ) حام

رذاذ  ات ال نيف       . ونافخ ًا لتص ًا تبع اجز أیض رض الح أثر ع د یت ل فق وبالمث
ام            المستحضر ات وبشبورى الرش، حيث أن البشابير التي تنتج قطرات ذات أحج

راف الطبيع  ل االنج ن أن تقل رة یمك ارى  يآبي ن مج ًا م الرش قریب مح ب ا یس  مم
ات    تعمال المجزئ د اس ا عن اه بينم د    أو المي ب أن تمت دوارة، یج رذذات ال الم

 .بةالحواجز وذلك للتأآد من أن المسافة تكفي الحتجاز القطيرات المترس
 

دًا                    اح وبعي ه الری أتى من ذي ت ویجب أن یبدأ الرش من مسافة مناسبة من االتجاه ال
ل بالدرجة               ى في الحق عن المحصول بالمقدار الذي یضمن معاملة الخطوط األول

ي سوف                   .الكافية اطق الت ة یوضح المن ل المعامل ي قب  والقيام بإجراء المسح الحقل
 .الحقل والعوائق) طوبوغرافية(یتأثر فيها اتجاه وشدة الریاح بتضاریس 
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تحكم في رأس                       دیم المشورة حول ال ا تق ات مهمته دان، توجد هيئ وفي بعض البل
ا   ة حيثم ة المحلي اطر البيئي يم المخ ي تقي اعد ف ن أن تس ي یمك ل، والت وحدود الحق

 . یراد استخدام مبيدات اآلفات
 
 

--

ة

 اعتبارات الظروف الجویة     422
اع             تتأثر آفاءة ترسب الرش إ     د ارتف ة الموضعية عن الظروف الجوی لى حد آبير ب

ى راس       .المحصول ؤثر عل اح ،               ب   آما ی اه الری الرش أیضًا آل من سرعة واتج
 . ودرجة الحرارة، والرطوبة النسبية وتكرار سقوط األمطار

 
رة ألسفل             وتتوقف المسافة التي تتحرآها قطيرات الرش على سرعة سقوط القطي

وآلما آانت القطيرة أآبر آلما آانت       . ثها وسرعة الریاح  وعلى ارتفاع نقطة انبعا   
راف،      ل االنج ذلك تقل ا، وب ي هبوطه رع ف اح وأس أثرا بالری ل ت اءة  إالأق  أن آف

دورها  ي ب ل أیضًا، والت ا سوف تق دتوزیعه ر  ق ة المستحضر غي ن فعالي ل م  تقل
 . يالجهاز

 
ار، نظرًا ألن قط             د    ویجب أن یوضع اتجاه الریاح أیضًا في االعتب رات الرش ق ي

ى المحاصيل الحساسة المجاورة أو            ُت ة وتصل إل ة المعامل ى خارج المنطق نقل إل
ين  . المجارى المائية  ى  1وتعتبر سرعة الریاح التي تتراوح ما ب ر  2 إل ة  /  مت ثاني

ة        ) ساعة/  آم 7.2 إلى   3.6( ابير الهيدروليكي نموذجية بصفة عامة لمعامالت البش
ریاح المختلفة لالسترشاد بها آظروف مناسبة        التصنيف لسرعات    1 جدول   وفي
 والجوي  ي الصحيحة للتطبيق األرض   سالخطوط التوجيهية بشأن الممار    (:للرش

  : FAO (1988(لمبيدات اآلفات، منظمة األغذیة والزراعة 
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  دليل سرعة الریاح1جدول 
 

سرعة الهواء  الوصف 
 التقریبية

 قرار الرش العالمات المرئية

ب الرش تجن یتصاعد الدخان رأسيًاساعة/ آم2أقل من  هادئة
انجراف الدخان یبين  ساعة/  آم3-2هواء خفيف

 االتجاه
تجنب الرش 

األوراق تحدث حفيفًا،  ساعة/ آم7-3 نسيم خفيف
حساس بالریاح اإلیمكن 

 على الوجه

ظروف رش 
 مثالية

أوراق الشجر في حرآة  ساعة/ آم10-7 نسيم لطيف
 مستمرة

تجنب رش 
مبيدات 
 الحشائش

تتحرك األفرع الصغيرة  ساعة/ آم15-10 متوسط
 ویتصاعد الغبار

 

  
ع       ة م رارة المرتفع ة الح ران درج إن اقت ة، ف رش المائي ل ال تخدام محالي د اس عن
رات الرش نتيجة               الرطوبة النسبية المنخفضة سوف یؤدى إلى خفض أحجام قطي

 .  یزید من مخاطر االنجرافيلاالتبخر وبالت
 

اءة المستحضر         إلىباإلضافة   ى آف ؤدى   . ذلك، یمكن أن تؤثر الحرارة عل  حيث ت
ي               ات الت ا التطبيق درجة الحرارة المنخفضة إلى بطء وقلة نشاط المستحضر، بينم

ؤدى     د ت ة ق دما تكون درجة الحرارة مرتفع ا عن تم إجراؤه ى حدوث ی  حروق  إل
 . سطحية في المحصول
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دات ا ات مبي ات حول ثب ى  والمعلوم ادة عل د ع ن أن توج ات ضد المطر یمك آلف

ات للمستحضر ة البيان إن حدوث .بطاق ك ف ع ذل اعتين عقب الرخات وم دة س  لم
 .المعاملة بمعظم المستحضرات یستلزم إعادة الرش

 
-- تحدید وقت المعاملة      423

--

ل       رش أق امالت ل ى مع اج إل د یحت ر ق إن األم ًا، ف ق دقيق ت التطبي ان توقي . إذا آ
د یساعد أیضًا في           ) Models( نماذج   واستعمال الكمبيوتر للتنبؤ بتوقيت الرش ق

ل البطاطس          الخفض عدد     .معامالت بالمبيدات الفطریة على بعض المحاصيل مث
ل القطن     ة المحاصيل مث رات معامل دد م ن ع ل م د یقل ات ق دقيق باآلف ؤ ال والتنب

 .والفواآه
 

د یكون                  ة ق ه المعامل تم في ذي ت ار ال ا والوقت من النه اءة      . مهم ل لكف فالوقت األمث
ن      ًا ع ة بحث رات النافع ه الحش ذي تطوف في ت ال س الوق و نف ون ه د یك رش ق ال

لذلك من المهم القيام بمعرفة وفهم المحصول، وتطور الحشرة أو المرض        . الغذاء
وفهم طریقة تأثير المستحضر وعالقته     . الرشینبغي   لتحدید متى    ي البيئ والتوازن
 .ون من األمور المفيدة أیضًاحصول قد تكمبتطور ال

 
  أوضاع ضبط حواآم آلة الرش في الحقل       424

ار          ى اختي رش عل ة ال ل آلل ي الحق تم ف ي ت ية الت بط الرئيس ات الض د عملي تعتم
وق الهدف              بالنسبة  و. السرعة المناسبة لتقدم اآللة، وارتفاع نقطة انبعاث الرش ف

دم سوف تتحد      وق     لرشاشات الجرار فإن سرعة التق ابير ف تقرار حامل البش د باس
ى  رشه، حيث أن السرعات الزائدة أآثر مما ینبغي سوف تؤدى        راد  السطح الم   إل

ة  ة مفاجئ ية ارتدادی ات رأس ب وثب ابير یث ل البش ل حام ا ،جع ًا یتحرك أفقي  وأیض
 .بطریقة غير ثابتة، مما یؤثر على آفاءة ترسيب الرش

 
إن الضرور        أما بالنسبة للقائم بتشغيل آلة الرش ال       ر، ف ى الظه دعو   ة  محمولة عل  ت

إن                     إلي ذلك ف ة، ل رات طویل راد رشه لفت وق السطح الم  االحتفاظ بسرعة السير ف
ا یجب أن تكون مریحة       يسرعة المش  تم اختياره ي ی  ومن السهل االستمرار     الت



  28 ي                             الممارسة الصحيحة للتطبيق األرض: أجهزة  تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية 

وائ        استخداموعند  . عليها دفع اله ي تعمل بال ة الرش الت رذاذ ةنافخ  (ي آل لرش  )  ال
ده المروحة     معتوائمتإن سرعة التقدم یجب أن   األشجار ، ف   ذي تول  حجم الهواء ال
بة ل ل بالنس ه یح رًا ألن جرة، نظ م الش ل حج همح داخل تظليل اآن ب واء الس  اله
 . الشجرةوعروش

 
بورى ة البش بط زاوی تم ض ابير،وی ل البش رش ذات حام ي  آلالت ال ل  الت تعم

ة         ،بمساعدة الهواء  ل . يجموع الخضر   مال بالنسبة إلى اتجاه التحرك وآثاف  وبالمث
ل في            .یضًا یمكن ضبط سرعة المروحة    أ وب سيكون أق  ویالحظ أن الهواء المطل

ة ذات       يل الكثيف ة المحاص ي حال ه ف وفة، عن ة المكش يل الخفيف ة المحاص حال
 . األغصان المتشابكة

 
ائ تم الضبط النه ي يویجب أن ی ه ف راد رش وق الهدف الم بورى ف اع البش  الرتف

افة                  الحقل ویتحدد  ة رش البشبورى والمس ى زاوی اء عل ابير بن اع حامل البش  ارتف
ات دوارة،            .بين البشابير على الحامل    اع الحامل المجهز بمجزئ  أما بالنسبة الرتف

ل       ى الحام ات عل ين المجزئ افة ب زئ والمس وع المج اس ن ى أس دد عل ه یتح  .فإن
د ،   دوث االنحراف الزائ ي یشجع ح ا ینبغ ر مم ل أآث اع الحام هآوارتف ا أن  إذا م

إن   انخفض الحامل أآثر مما ینبغي،        ؤدى       تتكون   طرز الرش ال     ف ا ی ا مم  بكامله
 .يًا التداخل الزائد بينها وإلى زیادة الجرعة موضعإلى

 
ى        افظ باستمرار عل ة أن یح ة الرش الظهری ائم بتشغيل آل ى الق ومن الصعب عل

وزن أو سلك ق                ة ال دليل     ارتفاع البشبورى، لذلك فإن سحب سلسلة خفيف د یعمل آ
 . لالرتفاع

 
بورى   ين بش افة ب ا المس رش أم ة ال ر   وآل وع الخض رذاذ والمجم ة ال  ي نافخ

اذ                      ين صفوف األشجار، ولكن یجب اتخ ة الرش ب المستهدف فتتحدد بموضع آل
ى      ة عل فلية المعلق ابير الس ة والبش ابير العلوی ن البش ل م ون آ ا تك ة، حيثم الحيط

ى          مفتوحة نظراً  Uالحامل على شكل حرف       ألن الفاقد إلى الجو وإلى االرض عل
 . قد یزید يلاالتو
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رات              تج قطي وعند استعمال آالت تطبيق مبيدات الحشائش المحمولة باليد والتي تن
ا  تحكم فيه وع   )CDA(رش م وق المجم ع ف ي أن ترتف زئ ینبغ إن رأس المج ، ف

ر ن   يالخض رب م ا یق تهدف بم م، وُت30-20 المس حيحة   س ة الص ل بالزاوی حم
ى النحو الصحيح         وذلك ة آالت رش        .  لضمان انسياب المستحضر عل ا من جه أم

ة   ریة والفطری دات الحش رش  المبي لوب ال تخدام أس ي    باس ة ف الحجوم المتناهي  ب
ذي  ی) ULV(الصغر  رش  ال رات ال ل قطي ي نق اح ف ى الری د عل إن رأس ،عتم  ف

اع         و            1المجزئ ینبغي أن تظل على ارتف دما تك وق المحصول عن ًا ف ر تقریب ن  مت
ى      اع إل ذا االرتف ل ه تم تقلي ة، وی اح منخفض رعة الری ون  0.5س ا تك ر حينم  مت

 . سرعة الریاح عالية
 
--  مع المواد الكيماویة   ل التعام425

ة المرتب    ة الحساس ائل البيئي ر المس ي أآث اه ه ون المي ل أن تك ن المحتم ة طم
دات           باستعمال المبيدات، وتُ   ط مبي ات،  عد مواقع ملء الرشاشات ومواضع خل اآلف

د           . مناطق محفوفة بالمخاطر   ة عن اه والبيئ ة بالمي وینبغي استشارة الوآاالت المعني
 .اختيار مواقع الملء

 
د استعمال آالت الرش            ، فعلى فر مواقع الملء الدائمة   اویجب  تو   ال عن  سبيل المث

اء   ي حتجز ف  المرتبطة بالجرار، ینبغي تجهيز موضع مناسب للغسيل بحيث یُ             ه م
د   .بعيده عن المخاطر منطقة  تجهيزد المنسكبة، وآذلكالشطف والموا  د تحدی  وعن

ا         ة فيم وع الترب ة ون ار قرب المجارى المائي ي االعتب ع یجب األخذ ف ذه المواق ه
ط المجاورة لمجرى           . یتعلق بسرعة تخلل السائل    واستعمال مواضع الملء والخل

ائ ة ب يم ط المؤقت ر مواضع الخل ي تغيي ائعة، وینبغ ور الش ن األم ين  م اوب ب التن
 .  وبصفة منتظمة وبعضهاالمواقع

 
لء،    ویجب توافر المواد الماصة الالزمة الحتواء المواد المنسكبة، في موضع الم

ذلك أدوات  ة     اإلوآ زة الوقای ة ألجه هيالت المأمون ة، والتس عافات األولي س
ة. الشخصية ي حال ا وف ات یجب أن یظل مغلق ود مخزن مخصص للكيماوی  وج

ل  دبقف دم عن ه جزء ُم ع ون ب تعماله، وینبغي أن یك وات اس زین عب خصص لتخ
 .المبيدات الفارغة قبل التخلص منها
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--  التعامل مع عبوات المواد الكيماویة     426

ى           ى أدن دات إل ائم بتشغيل رشاشات الجرار للمبي ل تعرض الق للمساعدة في تقلي
دات   حد، فيجب إعطاء األفضلية، حيثما یكون ذلك ممكنا، الستعم         وات المبي ال عب
 . المغلفة التي یتم التعامل معها عن طریق نظم النقل المغلقة

 
ویجب أن یكون جميع القائمين بتشغيل آالت الرش مدربين بطریقة صحيحة على    

دادات ال زع الس ات، ون دات اآلف وات مبي ع عب ل م ة التعام ة ُمآيفي ض (حكم ف
ام ب، و ) البرش اس والص ه  والقي ذلك آيفي تخلصآ ن ال وات  م ذه العب د ه  بع

تعمال وافر. االس دم ت ة ع ي حال انيكوف ام الشطف الميك يل ي نظ ام بغس إن القي ، ف
ا،   وث منه ل التل دویا سوف یزی رات ی ة م ة ثالث ائلة الفارغ دات الس وات المبي عب

غ       (وثالثة شطفات بالماء النظيف      من حجم    % 20الماء المستعمل في الشطف یبل
ا         ثم  كيماویة،  سوف تزیل بقایا المادة ال    ) العبوة تخلص منه وة جاهزة لل رك العب  .تت

ورا ب وات ف ام بشطف العب تعمالعویجب القي ي إ و،د االس ائل الشطف ف راغ س ف
رش   ائل ال زان س زان   . خ تخدم خ ل یس ان العام حب وإذا آ ل يدوس قاس  لتحمي

ًا        وض مرتفع ي الح ائل ف توى الس ون مس ب أن یك زان، فيج ي الخ زات ف المرآ
ع ا   ة لمن ة الكفای ادة       بالدرج ال الم ت إدخ داخل وق واء لل حب اله ن س خة م لمض

 .الكيماویة
 

 المحتویة على   "خزانات التزوید "وحيثما یتم إعادة ملء آالت الرش الظهریة من         
الخزان یعطى     ض ، فمن المهم أن یكون نظام ال       الذي سبق خلطه  محلول الرش    خ ب

 . استرجاع آافي عندما یكون خلط المحلول مستمر
 

ى      والتعامل مع مبيد   ام أعل ائم بالعمل أم   درجات ات اآلفات غير المخففة تضع الق
زة ومالبس        ومخاطر التعرض،    إن أجه م ف ا          من ث ليمة یجب توافره ان الس  ،األم

أما .  على نحو سليم باإلضافة إلى تدریب القائمين بالعمل على استعمالها وحفظها  
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ختلف الوضع من   عند التطبيق العملي لمستحضرات المبيدات المخففة بالماء فقد ی        
 . ناحية اإلجراءات الوقائية للقائم بالعمل

  
ة             ل المغلق تحكم الهندسية ونظم النق دات     ،وینبغي استخدام أدوات ال وات المبي  وعب

اء              د وضعها في الم ا    ... الممكن إعادتها، واألآياس القابلة لالنتشار عن خ، حيثم ال
 . یكون ذلك ممكنا

 
 د الكيماویة الفارغةیجب عدم إعادة استعمال عبوات الموا

  
ى              آما یجب غلق     ة إل ا ثاني م إعادته ا، ث ة المستعملة جزئي واد الكيماوی عبوات الم

 .المخزن
 
--  تحذیرات ما بعد المعاملة     427

اطق      سوبعد تطبيق    ائل الرش وعلى الفور ینبغي وضع الفتات تحذیریة حول المن
ة بال    ات الخاص ة البيان يات بطاق ا لتوص ة وفق رالمعالج ار  .مستحض ن أخط ویمك

ون التحذیرات       ذین یتلق ى النحل      األشخاص ال ل مرب اء  مث ق  بانته ات التطبي   . عملي
رات              ة وترشدهم عن الفت اس عن المعامل وینبغي أن تقوم الالفتة الحقلية بتنبيه الن

ة     هذه  وینبغي نزع   . التي یدخلون الحقل بعدها    ویجب  . الالفتات حيثما لم تعد الزم
ات ال  اء حيوان ة   إبق اطق المعامل ارج المن ة خ ة  ينحلمزرع رة الزمني اء الفت  انته

 . المحددة
 
 ما بعد التطبيق        4-3

راء      د إج ام األول بع ي المق ان ف ار األم ل اعتب ات یظ رشعملي د .ال ام وعن  القي
بة، خاصة                     ان المناس داء مالبس األم زة الرش یجب ارت بتنظيف أو إصالح أجه

 ) .المریلة(المئزر 
 

ة المُ          ل آل شئ یجب الرجوع     أوًال وقب  ى آتيب التعليمات الخاص بالجه صنعة   إل
رش ة ال إجراءات الصيانة الصحيحة لإللآلل ام ب وم. م د یق ات وق                     اإلصالح بعملي
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ك،                   أ ات، ومع ذل دات اآلف ق مبي ى استعمال وتطبي شخاص ممن لم یتم تدریبهم عل
 .ةثیجب أن تتم وقایتهم تمامًا حتى عند عملهم على آالت نظيفة غير ملو

 
 
 
-- أجهزة الرش وأجهزة الوقایة الشخصية ) إزالة التلوث( تنظيف      431

رش  زة ال ل، ینبغي غسل أجه اء العم د انته ي بع ا ف ا أو خارجه ن داخله سواء م
الحقل، ثم القيام برش سائل الشطف على المحصول الذي یكون المرآب مسجال               
عليه مع التأآد من عدم تجاوز معدل الجرعة الموصى بها آنتيجة للرش المتكرر         

ة نفس المنطق ت الح .ل ي الوق نظم   يلا وف زودة ب رش الم ن آالت ال ر م اك آثي  هن
داخل و   ن ال زان م طف الخ ف    لش اء نظي ات م ن خزان ذیتها م تم تغ ي ی ي الت وه
ات أیضًا في          .مصممة خصيصًا لهذا الغرض    ذه الخزان  آما یمكن استعمال ماء ه

د االستعمال        وینصح  .شطف العبوات الفارغة، وغمر المالبس الواقية لغسيلها بع
بشطف جهاز الرش ثالثة مرات بكميات صغيرة من الماء في آل مرة فضًال عن  

 .احدة باستعمال آل محتوى الخزان من الماء شطفه مرة و
 

رة، فمن الضرور                  ة ضغط آبي زة بغرف ة مجه ة الرش الظهری  يوعندما تكون آل
ة أو  إجراء ثالث ام ب اأالقي رش تمام از ال ة شطفات قصيرة لتنظيف جه  وإذا .ربع

ط       وستخدم في تطبيق نفس المستحضر أ     آانت آلة الرش ستُ    ة للخل ة قابل  مادة مماثل
، فيمكن ترك خزان سائل الرش وبه ماء الشطف أو یعاد ملئه  يلاليوم الت معه في ا  

ل ه طول اللي اء نظيف لتخزین ة . بم ة آلل وینبغي أیضًا شطف األسطح الخارجي
 . حينما یكون ذلك متاحًايالرش في الحقل باستعمال رمح یدو

 
ة          اذ الحيط ي اتخ راء، ینبغ ي الع رش ف ة ال زین آل ام بتخ د القي مان أن لوعن ض

ك        ر ا األمطار، ألن ذل واسب المبيدات على األسطح الخارجية للرشاشة ال تجرفه
 . یمكن أن یؤدى إلى تلوث المياه السطحية والمصارف

 
تعمال،                   د االس ة الشخصية بع ا من المالبس الواقي وث تمام ویجب أیضًا إزالة التل

 .وتجفيفها ثم حفظها في مخزن جيد التهویة
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)(-- الفائضالرش الزائد  التخلص من سائل      432

دة                    ة الزائ ل الرش المخفف ات في صورة محالي تتمثل مخلفات أو بقایا مبيدات اآلف
تخلص               ا یجب ال ا آم تخلص منه والمستحضرات غير المخففة الفائضة، ویجب ال

ر ال   ن عناص ذلك م ة، وآ ان الملوث س األم زة ومالب ن أجه ًا م ي تأیض ة ف نقي
 .لمستعملة في تشرب المواد المنسكبةمرشحات آابينة الجرار، ومن المواد ا

  
تم التخطيط المسبق بحيث یكون          ائض في أضيق      موینبغي أن ی ول الرش الف حل

ن الم   ات م راء آمي ك بش دود، وذل راد    سالح احة الم در المس ى ق ط عل تحضر فق
 . معاملتها

 
م تستهلك                 ي ل ة الت ل الرش المخفف واتج ویمكن أن تسبب محالي  غسيل الخزان     ون

امالت      ،، خاصة في الحيازات البستانية    مشاآل خطيرة   نظرًا الحتمال استخدام مع
وم   ل ی دة آ ة وعدی ة مختلف ي    .آيماوی دیا ف عها ج ي وض ي ینبغ ور الت ن األم  وم

واتج                    هي  االعتبار  ترآيب بالوعة تصریف سوائل مخصصة للتعامل مع آل ن
 . الغسيل

 
رش   ل ال ائض محالي رش ف ام ب زان والقي يل الخ واتج غس ى المحاون ه عل صيل ل

األسبقية في المقام األول، حتى ولو أن ذلك یعنى القيام بخفض معدل الجرعة في              
رة لك ل األخي وة الخزان قب واردة يعب ة ال دل الجرعة الكلي  ال یحدث تجاوز لمع

 .ببطاقة المستحضر
 

زة             واد المرآ اء الم ى بق والمراقبة الجيدة على تخزین المستحضر سوف تعمل عل
ي       .دودالزائدة في أضيق الح    ة الت  وفي بعض األقطار، یمكن إعادة المواد الكيماوی

ذلك     ا ل ة، وخالف اجر التجزئ ى ت تعمل إل م تس نل ات    یمك د الجه ى أح وء إل  اللج
ا لك د معه جلة والتعاق اتيالمس ذه الكيماوی ن ه التخلص م وم ب وء .  تق د اللج  وعن

ات  ذه الجه ن ه ذه الكيم ألي م ة ه ة، فيجب تعبئ ذه الخدم ن ه تفادة م  اتاویلالس
ى ال                  ة حت ا للتشریعات المحلي ات واضحة وفق المتخلفة بأمان ویوضع عليها بطاق

 .تشكل خطرا أثناء نقلها
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--  التخلص من عبوات المواد الكيماویة الفارغة     433

و--

واد   ن الم ة م وات الفارغ ن العب تخلص م ة ال ن عملي رة م ة األخي ل المرحل قب
ا باستعمال بشبورى شطف       الكيماویة، یجب القيام بتنظيف هذه العبوا      ا إم ت تمام

ل      .  ثالثة مرات   يمسموح به أو باستعمال أسلوب الشطف اليدو       ویجب إجراء مث
د    رة بحيث یمكن إضافة               مهذا الشطف بع ا أول م تم تفریغه واتج ا ی ى     ن  الغسيل إل

ل ي الحق رش ف ول ال ل  .خزان محل ع محالي ًا، فيجب جم ك ممكن ن ذل م یك   وإذا ل
تقبل         الشطف، ووضع بطاقة واض    حة عليها، والقيام بتخزینها الستعمالها في المس

ف ول رش مخف ل . آمحل ة قب ة مأمون ة بطریق وات الفارغ زین العب ب تخ ویج
 . فقًا للتشریعات المحليةذلك والتخلص منها و

 
ي  وات، والت تخلص من العب دة لل ة معتم ًا مختلف د طرق ة توج دان المختلف ي البل وف

رق أو اإلزال  دفن أو الح من ال د ُمتتض طة متعه جلة بواس ف .س ب تنظي  ویج
تعمال       الحة لالس ر ص ا غي ا وجعله ة تمام واد الكيماوی ن الم ة م وات الفارغ العب

دفن   ) عمل ثقوب بها أو آبسها    ( ل ال ه              .قب تم ب ذي ی  ویجب أن ال یكون الموضع ال
طحية أو األرضية   اه الس ن المي ب م وات قری ن العب ي  ،دف ذ ف ا یجب أن یؤخ  آم

ذا الموضع         االعتبار نوع الترب   ار ه  وینبغي أن    . ة والمصارف الطبيعية عند اختي
ن    ر م دفن أآب ق ال ون عم ر1یك ر المصارف   و , مت ذه الحف ب ه ب أن تتجن  یج

-4أنظر ( القيام بتسجيل أماآن هذه المواقع ومحتویاتهاأیضا یجب آما  , األرضية
2-5 .( 
 

ة الم         ى بطاق وع إل ا، والرج ام بحرقه ن القي وات یمك ل العب ت آ ر وليس ستحض
ى صورة                       ه عل ل لالشتعال أو أن وة قاب ذه العب ان المستحضر به سيوضح إذا ما آ

د        .ویجب تنظيف العبوات تماما قبل إجراء الحرق      . ایروسول ك، فق ى ذل  إضافة إل
د      رق أو ق وق الط دخان ف رف ال افية إذا انج رارًا إض وات أض رق العب بب ح یس

 . وعدم راحة إزعاجیصبح مصدر 
 
 إصالح األجهزة صيانة       434
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د  امیجب بع املين بتإتم ام الع رش قي رة ال ز فت رش جهي دا آالت ال ا  لتخزینتمهي ه
 . المالبس الواقية المالئمةوینبغي أن یتم مع ارتدائهم

 
ة             ة والخارجي ًا من أسطحه الداخلي ول الرش تمام تم غسيل خزان محل یجب أن ی

ة آل المواسير        والتأآد   .دورة السائل تماما  ) غسيل برفق (وأیضًا شطف    من نظاف
ع        .)1-3-4أنظر   (والخراطيم  ) األنابيب( ام بتشغيل جمي ة القي  ومن األمور الهام

ة       –الصمامات، خاصة الموجودة على جهاز السحب         الملء، وذلك للتأآد من إزال
 . بقایا سوائل الرش

 
ا   لها وتخزینه حات وغس رش والمرش ابير ال زع بش اء  .ویجب ن ام بضخ م  والقي

ادى سوف    نظيف خالل    نظام الرش باستعمال ضغط أعلى من ضغط التشغيل الع
ي اخت اعد ف فبیس ائل ویكش نار دوره الس ة أو   ع راطيم البالي ن الخ رب م  التس

 .التالفة
 

 ,عندما تكون آلة الرش مزودة بمضخة و ضاغط، یجب فحص مستوى الزیت         
. يب الخزان  والراجع لتقل, إلى متطلبات البشبورىسبهآما یجب مراقبة األداء بالن    

ة    زاء الواقي ي فحص األج ا ینبغ ت، آم حيم والتزیي اط التش ل نق ة آ ي خدم وینبغ
 .لمالحظة حالتها) مأخذ القدرةعمود (لعمود اإلدارة 

 
غالة،     تحكم ش ل أدوات ال ون آ ي أن تك اوینبغ ي  آم هوله  ینبغ اس  س بط مقي ض

ة عدم استعمال نظام الرش           رك صمامات    . الضغط عند الصفر في حال ویجب ت
ة   تحكم وصمامات تهوی يس(ال ة) تنف ام بإصالح  . الضغط مفتوح ا یجب القي آم

ل التخزین       ائي األجزاء البالية أو التالفة أو المكسورة أو استبدالها قب ، وینبغي  النه
 .تسجيل العمل الذي تم االنتهاء منه

 
زین     د التخ ام عن ا بإحك ة وغلقه ع الوصالت  الكهربي ي فحص جمي ا ,)وینبغ  أم

تح  دروليكيكم وصالت ال ة     الهي ها لمالحظ ب فحص غوط فيج الهواء المض  أو ب
 .التلف
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ا              تحكم فيه رات الم ق القطي ة لتطبي لها    ) CDA(وأجهزة الرش المحمول یجب غس
ق   د الحمل عن طری ا یجب تنظيف ی ات، آم د المنظف تعمال أح اء باس ًا بالم تمام

ي الص   ة ف الحجوم المتناهي رش ب ق مستحضرات ال زة تطبي ا أجه حها، أم غر مس
(ULV)    د  . تماما باستعمال سائل تنظيف مناسب      ) غسيل برفق ( ینبغي شطفها وق

ام               ة والقي یستدعى األمر أحيانا إلى نزع األقراص وتنظيفها باستعمال فرشة ناعم
 . بفحصها لمالحظة التلف

 
--  تخزین أجهزة الرش  435

ى توصيات الج            وجمن المهم الر   ة الرش لإلطالع عل ى آتيب تعليمات آل ة  ع إل ه
ل التخزین        .صنعةالُم ة الرش قب ائي  وینبغي القيام بتجفيف آل ذي یفضل أن   النه  ال

 .یكون تحت غطاء مأمون
 

ل التخزین              ا قب وحيثما یكون ضروریًا، ینبغي تفریغ نظم الرش والمضخات تمام
 .وملئها بمواد مثبطة للصدأ وأخرى ضد الصقيع في حالة األجواء الباردة

 
ارات آالت   ع إط ي رف زع   ینبغ ن األرض، ون دا ع اع بعي ورة بمرف رش المقط ال

ا ینبغي   ,وحفظها مشحونة  ) الحرآة(البطاریات من وحدات الرش ذاتية الدفع         آم
 . سد مداخل المرشحات الموجودة على آبائن الجرارات بإحكام

 
ا   ي أحجامه تحكم ف رات الم ق القطي ز آالت تطبي تم تجهي دما ی وآالت ) CDA(عن

ة ف   وم المتناهي غر رش الحج زع البطا  تلل) ULV(ي الص ي ن زین، ینبغ ات رخ ی
  .وتنظيف نقط التالمس الكهربية وتجفيفها

 
ا و             ة منه ة والتالف ان لكشف البالي زة ومالبس األم تخلص من   ینبغي فحص أجه ال

دات رش     الوح م ال ول موس ل حل ا قب دال منه تخدام ووضع ب الحة لالس ر الص  غي
 . التالي
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--  تخزین مبيدات اآلفات     436
ى المخزن تهلك إل م تس ي ل دات الت ادة المبي ي. یجب إع ه وجود و ف وات  حال  عب

ة                تتالفة ینبغي    ات آامل ة بيان ا بطاق ة عليه ة نظيف وات بدیل  ویجب   . فریغها في عب
ن  دیم م زون الق تخدام المخ ن اس د م المخزن للتأآ دات ب زون المبي ة مخ مراقب

 . مستحضر ما قبل مثيله الجدید الذي تم شراؤه مؤخرًا
 

رش        وائل ال ات س دقيق أن مخلف يط ال زون والتخط دة للمخ ة الجي ى المراقب وتعن
دما      .المرآزة والمخففة یمكن أن تبقى في أضيق الحدود            األمر  یقتضي  ولكن عن

) التي لم تعد تستعمل    (لتخلص من المستحضرات الكيماویة القدیمة أو المهجورة        ا
ذه ا ام به د للقي د معتم ى متعه وء إل ن اللج د م ال ب ةف أمين . لمهم ن ت د م  والب

ات             ة بيان ا األصلية، مع وضع بطاق ا في عبواته تخلص منه الكيماویات المراد ال
 . آاملة وفقًا للتشریعات المحلية

 
   السجالت        .5
 
دة      ياستهالك وتطب عن  عد القيام بحفظ سجالت     ُی ات من اإلدارة الجي دات اآلف ق مبي
ا یمكن الرجوع إل     ةصحيحالسجالت ال و ر             يه اطق غي وث للمن ة حدوث تل في حال

ي        المستهدفة أو إذا ظهرت شكوى من          ق الحقل ة   ضعف في التطبي ة الحقلي الفعالي
ا یمكن أن         .الضعيفة  ویمكن أن تساعد السجالت في مراقبة مخزون المبيدات، آم

د        مرجعي مرشد   تكون بمثابة  ه عن ة المستحضر بحيث یرجع إلي  مفيد حول فعالي
 . تقبلصنع القرارات في المس

 
ًا، تُ            ظ السجالت إلزامي عطى السلطة لموظفين      وفي بعض البلدان حينما یكون حف

دعو        دما ت ابقة عن نوات الس جالت الس ى  س وع  إل نهم الرج ث یمك ذیين بحي تنفي
ًا یصل         ابقة   التحري الحاجة إلى التحقيق أو االستقصاء، وأحيان ة سنوات س .  لثالث

ائم بتشغيل          رش، فر     إال أنه في حالة تتبع صحة الق ة ال ظ السجالت       بم  آل زم حف ا یل
ق الفعل       نً وینبغي أ.لمدد أطول آثيرا    ي، تغطى السجالت آل من تفاصيل التطبي

 .وأي مالحظات تمت على صحة القائم بالعمل
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  سجالت الرش الحقلية        5-1

ة                       ق وشامل یغطي آل المعلومات المتعلق اك نظام تسجيل دقي یجب أن یكون هن
الرش ا يب تكماله  ,لحقل هل اس ن الس ون م ام   .  ویك ك النظ من ذل ي أن یتض وینبغ

 : المعلومات التالية 
 أسماء القائمين بتشغيل آالت الرش تاریخ ووقت التطبيق 

 المحاصيل المجاورة موقع الحقل 
 المستحضرات المستعملة ومعدل الجرعة المحصول المعالج وطور نموه

 معلومات حول الخلط في  الخزان فة المستهدفة وطور نموها اآل
 (Adjuvant)اإلضافات المساعدة المستعملة  الكمية المستهلكة من المبيدإجمالي

 األجهزة الواقية الشخصية  حجم المياه المستخدمة
 الظروف الجویة أثناء وبعد الرش 

ب      ي ال یج واجز الت ول الح ات ح معلوم
 هارش

رة  رش، وفت ة ال غيل آل ائم بتش تعرض الق
 التعرض 

  والمشاآل/ مالحظات الحتواء األخطاء 
 
  إصالح وصيانة أجهزة الرش     5-2

رش     زة ال ى أجه تم عل ي ت الحات الت دوین اإلص ي ت ة  . ینبغ ل قائم ب عم ویج
التغ ابير    يب ي البش م، وف الل الموس رش خ لوب ال ي أس تم ف ي ت ي /ويرات الت أو ف

ي  ا     ا ف وع له ك للرج غيل وذل غط التش تقبلض ولى . لمس ب ت الح  ویج ر إص  أم
تبدال      ور وعمل طلب بقطع االس ى الف زة عل ار (األجه ه الغي ة) قطع ا  .الالزم آم

ن    ل م وافر آ ي ت يط، ورداخ    ینبغ انع التنق مام م ة ورداخ ص ابير االحتياطي البش



 األرضيالممارسة الصحيحة للتطبيق : أجهزة  تطبيق مبيدات اآلفات الزراعية                    39      

ي تُ           ى الظهر     المضخة وصمامات آل من رشاشات الجرار أو اآلالت الت  حمل عل
 . بالمخزن

 
  تشغيل مراقبة صحة القائم بال     5-3
ائم             ثحي ما تطالب توصيات بطاقة المستحضر أو اللوائح المحلية بمراقبة صحة الق

بتشغيل آلة الرش، ینبغي تخصيص سجل لكل عامل یتضمن االسم والتفاصيل              
د عند عمله مع م)  السابق الصحيالتاریخ  (الصحية     ين بي ة    .  مع ویجب عمل قائم

اریخ أول تعرض ل             ة للتعرض تشمل ت لمستحضر وأي توصيات     للفترات الزمني
ن الم رد م يارس مت لالطب رة لصحة العام ة المباش وم بالمراقب ذي یق ویجب .  ال

ل   جيل أي تعام ًا تس ة    لأیض ع المستحضرات الكيماوی رش م ة ال غيل آل ائم بتش لق
 . األخرى

 
  األجهزة الواقية الشخصية      5-4

ط، وینبغ           راد     تكون األجهزة الواقية الشخصية جيدة بقدر صيانتها فق د األف ي تزوی
ا ي و.به إن       لك ة، ف ى أقصى وقای ان تعط زة األم ن أن أجه ين م ى یق ون عل  تك

ذا      ي ه ة ف ور المهم ن األم د م رش یع ة ال غيل آل ائم بتش ل للق دریب الكام الت
 .الموضوع

 
ا    فقد تكون   ومجرد ارتداء المالبس الواقية ال یضمن الحمایة الكاملة،           األجهزة به

العين  ولذلك یجب إجراء فحص     . لفعيوب نتيجة البلى أو الت     ي ب ا بصفة   مرئ  له
ة نفس      .منتظم ة الت ل أقنع ة مث زة المتخصص ذا الفحص لألجه تم ه ب أن ی  ویج
ة  ة(الواقي ة المُ ) آمام يات الجه ًا لتوص نعةوفق رات الفحص  .ص دد م زداد ع  وت

ل   هویجب تسجيل األعطال أو العيوب وتصحيح      . بزیادة شدة ظروف التشغيل    ا قب
 .نيةاستعمالها ثا

 
ة سوف یضمن              : ملحوظة   ذ البدای دة من ة الشخصية المعتم اختيار األجهزة الواقي

ة            ة الكافي ى الوقای اه    أن القائمين بتشغيل آالت الرش یحصلون عل لمستحضر  ا  تج
 . راد استخدامهالم
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 مراآز الطوارئ المحلية     و سائل االتصال ب 5-5
وع أي حادث ینبغي  ة وق ي حال ة یسهلتف اآن وافر قائم ين أم ا تب  الوصول إليه

ا، بحيث تغطى     مالطوارئ ال  ة االتصال به ا وآيفي ي یمكن الرجوع إليه ة الت حلي
 نقطة   كون ت وقد. وممالرعایة الطبية المالئمة والحصول على معلومات حول الس       

ة       نقطة هي الجهة المحلية المُ     البدایة المفيدة  في هذه الحالة        ادة الكيماوی صنعة للم
ة    ,دورأو الُم/ و ى درای ون عل ي أن یك ذي ینبغ ره  ال ة   آبي ات الخاص  بالمعلوم

ة       وع  بالمستحضر واإلجراءات المتبعة في حال ة       . الحوادث   وق  وینبغي عمل قائم
االت             یوضح عليها وسيلة االتصال بالجهات المعنية مثل هيئة المياه المحلية، ووآ

ة  ة البيئ ة مراقب ي تع  ومكافح ا ینبغ وارئ، آم دمات الط وث وخ ارس التل ين مم ي
ى ُم ل دربمحل ى عم ةاإل  عل عافات األولي ائم .س خص الق ى الش ي عل  وینبغ

ة أن یكون      باإلسعافات ة    ُم األولي ا بالمستحضرات الكيماوی تعماله الجاري لم  ,ا اس
ا            وع حادث م ة وق ه           . وإجراءات الطوارئ في حال ا ینبغي أیضًا أن یكون لدی آم

دما تقتضي   ات للرجوع إليهانسخ من آل بطاقات البيانات الحدیثة للمستحضر   عن
 .الحاجة ذلك

 

       المالحق.6
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1- Guidelines on organization and operation of training schemes and 
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 مراآز الطوارئ المحلية التي یمكن الرجوع إليها      6-2
 

وارئ             .1 ال الط ي ح ة ف اعدات الطبي ز   - :المس ب، مرآ حيطبي  ص
 ومستشفي

 وردین المحليين لمبيد اآلفات صنعين والُمالُم            .2

 وآالة مراقبة البيئة والتلوث             .3

 هيئة المياه            .4
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 هيئة طوارئ الحرائق            .5

 ة ومراقبة الطرق السریعةالسلطة المحلية ، الشرط             .6

 هيئة الصحة واألمان             .7

  متعهد معتمد للتخلص من مبيدات اآلفات.           8

 



 

 

 

 

 

رشاد لكل هؤالء إ و عملية تقدم مساعدةيتم إعداد هذه الخطوط التوجيهية لك
 وآذلك ،األليافمحاصيل نتاج الطعام و مبيدات اآلفات إلخدام استيالمشترآين ف
وتغطى الخطوط التوجيهية المدونة بهذه .  برامج الصحة العامةيالمشترآين ف

 ترتكز على يآالت الرش الت من يتطبيق مبيدات اآلفات بواسطة أ الوثيقة
 رش المحاصيل الحقلية شاملة آالت الرش المحمولة ياألرض وتستخدم ف

 .بواسطة القائم بتشغيلها، وآالت رش محاصيل األشجار والشجيرات
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