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تقـــــــدمي

اإن الت�شــارع يف وتــرية الإنتــاج الزراعي على امل�شتــوى الدويل وحر�س جميع الدول علــى تنويع اإنتاجها 
الغذائــي وزيادتــه مبا يلبــي احتياجات مواطنيها وال�شعــي اإىل ت�شييق الفجوة بني منــو الإنتاج والزيادة 
ال�شكانيــة، قــد اأدى بجميع دول العامل اإىل توظيــف جميع و�شائل الإنتاج املتوفــرة لديها يف هذا الجتاه.  
وا�شتلزم هذا توفري م�شتلزمات الإنتاج مبا فيها املبيدات الزراعية، والذي �شاهم بدوره يف انت�شـار �شناعة 
املبيــدات يف العديــد مــن بلدان العامل واأ�شبح ال�شــوق يزخر باآلف الأنواع منهــا،  و�شاحب هذا النت�شـار 
الوا�شع ن�شبة عالية من �شوء ال�شتخدام وتدين يف املوا�شفات وهو ما اأثر �شلبا على �شحة الإن�شان والبيئة،  
واأ�شبــح من ال�رضوري اأن حتر�س احلكومات علــى و�شع �شوابط لدخول املبيدات لديها وتقييمها وو�شع 

ال�شـروط اخلا�شة بذلك.

اإن تقييــم فعاليــة املبيدات هي اأحد ال�شـروط الهامة اأثناء عملية تقييم املبيد وخا�شة فعاليته يف مقاومة 
الآفــات وتاأثريه على �شحة الإن�شان والبيئــة وخا�شة اإن قدرة املنتجات الزراعية على املناف�شة يف �شوق 
الت�شديــر الدوليــة تعتمد وب�شورة متزايدة على قدرتها على الإيفاء مبتطلبات الدول امل�شتوردة من ناحية 

احلد امل�شموح به ملتبقيات املبيدات على ال�شلع الزراعية املعدة للت�شدير.

اإن اخلطوط التوجيهية احلالية �شممت لتوفري الإر�شـادات الالزمة للدول ومل�شنعي املبيدات وذلك لتقييم 
اختبارات فعالية املبيدات وفقا ل�شـرتاطات مدونة ال�شلوك الدولية عن املبيدات وا�شتخدامها التي و�شعتها 
منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة. ومن اأهم اأهداف هذه اخلطوط التوجيهية اإلقاء ال�شوء على القواعد 

العامة لإجراء اختبارات الفعالية وتقييم منتجات وقاية النباتات لأغرا�س الت�شجيل.

وا�شتمــرارا لنهــج املكتــب الإقليمي ملنظمة الأغذية والزراعــة لل�شـرق الأدنى يف اإثــراء املكتبة العربية يف 
كافــة املجالت ومنها جمال املبيدات الزراعية، فلقد مت ترجمــة هذا الدليل "اخلطوط التوجيهية اخلا�شة 
بتقييــم الفعالية لت�شجيــل املنتجات امل�شتخدمة يف وقايــة النبات" كم�شاهمة لن�شـــر وتقريب املعلومات 
اخلا�شة والأ�شا�شية بالن�شبة للتعامل مع املبيدات وم�شاعدة اجلهات املخت�شة يف دول الإقليم على تقوية 

وحتديث اأنظمة ت�شجيل املبيدات الزراعية لديهم.

واهلل ويل التوفيق؛

حممد اإبراهيم الربيثن

املدير العام امل�شاعد 
واملمثل الإقليمي لل�شـرق الأدنى
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تعــريفـــات

ت�شتخدم تعريفات امل�شطلحات التالية لأغرا�س هذه اخلطوط التوجيهية.

العن�صر الفعال: هواجلزء الفعال حيويًا والداخل فى تركيب املبيد)1(، وي�شـار اإليه اأي�شًا باملادة الفعالة يف 
املبيد .

امللــف البيولوجي: يت�شمن جمموعة البيانات املقدمــة، اخلا�شة بدعم طلب احل�شول على ترخي�س لإنتاج 
اأحــد املنتجــات امل�شتخدمــة فى وقاية النباتــات، والذي يوفر كافــة املعلومات ال�رضوريــة لإجراء تقييم 

موثوق به حول فعالية هذا املنتج. )ي�شـار اإليه مبلف التقييم البيولوجي اأو مبلف الفعالية(.

عنا�صــر املكافحــة الحيويــة: تت�شمن الأعــداء الطبيعيني اأو املناف�شــني الطبيعيني اأو امل�شــادات الطبيعية، 
والكائنات الطبيعية الأخرى ذاتية التكاثر امل�شتخدمة فى مكافحة الآفات)2(.

تقييــم حتمــل املح�صــول: هي عمليــة تقدير التاأثــريات العك�شيــة )املحتملــة( للمنتج امل�شتخــدم فى وقاية 
النباتــات على املح�شــول املراد معاملته، مثل الت�شمــم النباتي، التاأثري العك�شي علــى اإنتاجية املح�شول 

وجودته، والتاأثري على النبات اأو اأجزائه اخلا�شة بالتكاثر. 

تقييــم الفعاليــة: هــي عملية تقدير فعالية املنتج فــى مكافحة الآفة امل�شتهدفة. وقــد يت�شمن هذا التقدير 
تقييمًا ل�شتدامة املنتج امل�شتخدم زراعيًا ومزاياه القت�شادية.

تركيــب امل�صتح�صر: مزج املكونات املختلفة الداخلة يف تركيب املبيد بهدف جعل املنتج قابل لال�شتعمال 
ب�شـكل فعال فى حتقيق الغر�س املرجو منه، واإعطاء املبيد ال�شـكل النهائي له عند بيعه)1(.

املمار�صــة التجريبيــة  الجيــدة )GEP(: تعني الرتتيبــات املتخذة والإجــراءات العملية املتبعــة فى تنظيم، 
وت�شميــم، واأجــراء ومتابعــة، وت�شجيــل اختبــارات الفعاليــة والإبالغ عنهــا، فيما يخ�س اأحــد املنتجات 
امل�شتخدمــة فــى وقايــة النباتات، وذلك ل�شمــان م�شداقيــة الختبــارات ونتائجها وقابليتهــا للمقارنة 

والتكرار ول�شمان �شـفافيتها)3(.

املمار�صــة املعمليــة الجيدة )GLP(: هي نظــام للجودة يخت�س بعمليات التنظيم وفقــًا لل�شـروط التي ينبغي 
توافرهــا لــدى ت�شميم الدرا�شات غــري الطبية لالأمان البيئــي و ال�شحي، وتنفيذهــا ومتابعتها وت�شجيلها 

وحفظها والإبالغ عنها)4(. 

)1(	التعريف	الوارد	مبدونة	ال�سلوك	الدولية	حول	توزيع	وا�ستخدام	املبيدات.	]2[	
)2(	التعريف	الوارد	فى	امل�سرد	اخلا�ص	مب�سطلحات	ال�سحة	النباتية	لالتفاقية	الدولية	لوقاية	النباتات	]75[

]20[	)GEP(	ال�سليمة	العملية	املمار�سة	مت�سمنة	عنها،	والإبالغ	الفعالية	تقييم	اإختبارات	باإجراء	اخلا�سة	النباتات	لوقاية	– املتو�سطية	الأوربية	املنظمة	ملعايري	وفقا	التعريف	)3(

)4(		التعريف	الوارد	فى	قواعد	منظمة	التعاون	القت�سادي	والتنمية	حول	املمار�سة	املعملية	ال�سلمية	]50[	
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المكافحة المتكاملة للآفات: ا�شتخدام جميع الأ�شاليب الفنية املتاحة ملكافحة الآفات، مع مراعاة التكامل 
بــني التدابــري املالئمــة والتى تعمل علــى  احلد من منو اأعــداد الآفــات، واىل اإبقاء ا�شتخــدام املبيدات عند 
م�شتويات مربرة من الناحية القت�شادية، مع خف�س اأو تقلي�س م�شتوى الأخطار التي تتعر�س لها �شحة 

الإن�شان والبيئة اإىل اأدنى حد.
تركــز برامج املكافحة املتكاملــة لالآفات على منو املحا�شيل ب�شورة جيدة دون الإخالل مبنظومة البيئة 

الزراعية، وذلك من خالل الت�شـجيع  على ا�شتخدام اآليات املكافحة الطبيعية لالآفات.

الجرعــة املوؤثــرة الدنيا: اأقل جرعة يو�شــى با�شتخدامها لأحد املنتجات امل�شتخدمة فــى وقاية النباتات، 
وحتقــق فعاليــة كافية �شد الآفة امل�شتخدمة فــى املجال املت�شع من الظروف التي �شــوف يطبق فيها هذا 

املنتج )ي�شـار اإليها كذلك باملعدل الفعال الأدنى()5(.

ا�صتخدامــات ثانويــة: ا�شتخدام منتجــات وقاية النباتات مع حم�شول ذو اأهميــة اقت�شادية منخف�شة على 
امل�شتوى القومي )حم�شول ثانوي(، اأو مع اآفة غري ذات اأهمية على حم�شول رئي�شي هام )اآفة ثانوية()6(.

الآفـــة: اأي نوع اأو �شاللة اأو طراز اأحيائي �شواء كان نباتا اأو حيوانا اأو عامل ممر�شى يت�شبب فى 
الإ�رضار بالنباتات اأو مبنتجاتها)7(.

املبيــــد: اأي مادة اأو خليط من املواد يكون الغر�س منه الوقاية من اأية اآفة اأو الق�شاء عليها اأو مكافحتها، 
مبــا فى ذلك ناقــالت الأمرا�س لالإن�شان اأو احليوان،واأنواع النبــات اأو احليوان غري املرغوبة والتي حتدث 
�رضرا اأو تتدخل باأي �شـكل اأثناء اإنتاج الأغذية اأو املنتجات الزراعية اأو الأخ�شـاب اأو امل�شنوعات اخل�شـبية 
اأو الأعــالف، اأو اأثنــاء ت�شنيعها وتخزينها ونقلها وت�شويقها، وكذلك اأي مــادة تعطى للحيوانات ملكافحة 
احل�شـــرات اأو العناكــب اأو غريها من الآفات املوجودة فى احليوانات اأو على اأج�شامها .وي�شـمل هذا التعبري 
املواد التي ت�شتخدم لتنظيم منو النبات اأو اإ�شقاط اأوراقه اأو جتفيفه، اأو تخفيف اأ�شـجار الفاكهة، اأو لوقاية 
الثمــار من ال�شقــوط قبل اأوانها، وكذلك املواد التــي ت�شتعمل فى املحا�شيل �شواء قبــل ح�شادها اأو بعده، 

لوقاية املح�شول من التدهور اأثناء التخزين اأو النقل )1(.

الت�صمم النباتي: قدرة اأي منتج على اإحداث اأ�رضار موؤقتة اأو م�شتدمية للنبات)8(.

املنتجات امل�صتخدمة لوقاية النبات: تعني اإنتاج مبيد الغر�س منه الوقاية من اأو الق�شاء على اأو مكافحة اأية 
اآفة حتدث �رضراً اأو تتدخل باأي �شـكل اأثناء اإنتاج الأغذية اأو املنتجات الزراعية اأو الأخ�شـاب اأو امل�شنوعات 
اخل�شـبية، اأو اأثناء ت�شنيعها وخزنها ونقلها وت�شويقها، وي�شـمل هذا التعبري املنتجات التي ت�شتخدم لتنظيم 
منو النبات اأو اإ�شقاط اأوراقة اأو جتفيفه اأو تخفيف اأ�شـجار الفاكهة اأو لوقاية الثمار من ال�شقوط قبل اأوانها، 

)5(	التعريف	الوارد	فى	معايري	)EPPO(	حول	اجلرعة	الدنيا	الفعالة	]23[
)6(	التعريف	الوارد	مبعايري	)EPPO(			حول	قواعد	تقدير	الفعالية	لال�ستخدامات	الثانوية	]18[	

]51[	)IPPC(	النباتات	لوقاية	الدولية	بالتفاقية	الوارد	التعريف	)7(
)8(	التعريف	الوارد	مبعايري	)EPPO(	حول	تقييم	ال�سمية	للنبات	]38[	
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وكذلك املواد التي ت�شتعمل فى املحا�شيل �شواء قبل ح�شادها اأو بعده لوقاية املح�شول من التدهور اأثناء 
التخزين اأو النقل.      

منتجات املبيدات: ت�شـري اإىل عن�رض اأو )عنا�رض( املبيد الفعال )الفعالة( وغري ذلك من العنا�رض فى ال�شـكل 
الذى تعباأ وتباع به )1(.

الت�صجيل: هو العملية التي يتم من خاللها احل�شول على موافقة اجلهة احلكومية اأو الإقليمية امل�شئولة عن 
بيــع املبيد وا�شتعماله بعد تقييم البيانات العلمية ال�شـاملة التي تبني فعالية املنتجات للغر�س املق�شود 

وعدم خطورتها على �شحة الإن�شان اأو احليوان اأو على البيئة )1(.

املقاومــة: التكيــف الطبيعي الوراثــى والذي ميكن الآفة من مقاومة املعاملة باأحــد منتجات وقاية النبات 
بحيث ل يوؤثر فيها مع اأنه من املفرت�س اأن توؤدى املعاملة اإىل مكافحة فعالة فى الأحوال العادية )9(.

كيماويــات الت�صــال )Semiochemical(: مــواد كيمائيــة توؤثــر على �شلــوك الكائنات احلية، وهــى تت�شمن 
الفرمونــات امل�شتخدمــة للتوا�شــل والت�شــال بــني اأفراد من نــوع واحد كمــا تت�شمــن الآليلوكيماويـات 

)allelochemicals( وهى مبثابة اإ�شـارات كيماوية بني اأفراد من اأنواع خمتلفة.

اإجراءات الت�صـغيل القيا�صية: الإجراءات املوثقة التي ت�شف كيفية القيام بالختبارات اأو العمليات التي ل 
ترد تفا�شيلها فى خمطط الدرا�شة اأو فى اخلطوط التوجيهية اخلا�شة بالختبارات)4(.

منــوذج ال�صتعمــال:  جمموعــة التوجيهــات املتعلقة با�شتعمــال املبيد، مبا فــى ذلك درجــة تركيز املادة 
الفعالــة و امل�شتح�رض امل�شتعمــل، ومعدل ال�شتعمال، ووقت وعدد مرات ال�شتعمــال، واإ�شافة مواد اأخرى 
اإليه، وطرق ال�شتعمال واأماكنه التي حتدد الكمية الالزمة، وتوقيت ال�شتعمال والفرتة الواجب انق�شاوؤها 

قبل احل�شاد)1(.

)9(	التعريف	الوارد	مبعايري	)EPPO(	حول	حتليل	خماطر	املقاومة	]39[	
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�خلطوط �لتوجيهية �خلا�سة بتقييم �لفعالية
بغـر�ض ت�سجيل �ملنتجات �مل�ستخدمة فى وقاية �لنبات

1-  مقدمة
قامــت منظمة الأغذيــة والزراعة )FAO( عام 1985، لأول مرة باإ�شدار » اخلطوط التوجيهية حول بيانات 
الفعاليــة بغر�س ت�شجيل مبيــدات وقاية النبات ]1[”. وتهدف تلك اخلطوط التوجيهية اإىل توفري امل�شـورة 
جلهات �شناعة املبيدات والت�شجيل حول اختبار كفاءة املنتجات امل�شتخدمة فى وقاية النبات. ثم اأ�شبحت 
تلــك الوثيقــة جزءا من اخلطــوط التوجيهية الفنيــة الداعمة »ملدونــة ال�شلوك الدولية عــن توزيع املبيدات 

وا�شتعمالها« ]2[ )والتي ي�شـار اإليها فيما بعد »مبدونة ال�شلوك«(.

منذ ذلك احلني حدثت تطورات عديدة على اإدارة املبيدات وتنظيمها، وخا�شة فيما يتعلق بتقييم الفعالية. 
وفى عام 2002 خ�شعت مدونة ال�شلوك ملراجعة �شـاملة، اأ�شافت حتديثا على اإطار العمل اخلا�س باإدارة 
املبيــدات. وعلــى امل�شتــوى القومي قامــت دول عديدة مبزيد مــن البحــث والتطوير لقواعد تقييــم فعالية 
املبيــدات وتنفيذهــا. حيــث اإن ال�شتخدام املتزايــد لعوامل املكافحــة احليوية والكيماويــات املوؤثرة فى 
ال�شلوك وامل�شتخل�شات النباتية، قد اأدى اإىل ظهور متطلبات خا�شة ينبغي مراعاتها عند تقييم الفعالية.

كمــا كانــت هناك تطورات هامة اأخرى متثلت فى اجلهود الإقليمية والدولية الهادفة اإىل اإيجاد اتفاق على  
طرق اختبار الفعالية و اأ�شاليب التقييم فى خمتلف اأنحاء العامل ]8،7،6،5،4،3[ )ملحق رقم 1(. وقد حتقق 
هــذا التوافق على م�شتويات خمتلفة، مبا فى ذلك اعتماد جمموعة من الدول لنظم اختبار موحدة، والقبول 

املتبادل لنتائج الفعالية والتقييم امل�شـرتك لبيانات الفعالية.
تت�شمــن مدونــة ال�شلــوك فى مادتهــا الرابعة )اختبــار املبيــدات(، عددا مــن الأحكام املرتبطــة باختبار 

الفعالية:
1-1  يتعني على م�صانع املبيدات:

1-1-1			اأن	ت�سم��ن	اأن	كل	مبي��د	وم�س�تقاته	ق��د	اأجريت	عليه	الختبارات	الكافية	والفعال��ًة	و	باإتباع	اإجراءات	
وا�ساليب	الختبار	املعتمدة	بهدف	و�سع	تقييم	كامل	لفعاليته،	و�سلوكه	وم�سريه	واأخطاره	واحتمالت	

اخلطر	بالن�سبة	ملختلف	الظروف	املتوقعة	فى	الأقاليم	اأو	البلدان	التي	ت�ستخدمه،

1-1-2			اأن	ت�سمن	اأن	كل	هذه	الختبارات	جترى	وفقًا	لالإجراءات	العلمية	ال�سليمة.....،

1-1-3			اأن	ت�سمن	اأن	منوذج	ال�ستعمال	املقرتح،	ودعاوى	البيانات	والتوجيهات،	والعبوات،	والبيانات	الفنية	
والإعالنات	تعك�ص	ب�سورة	فعلية	نتائج	عمليات	الختبار	والتقييمات	العلمية؛.....
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1-2  يجــب اأن ت�صطلــع الحكومــات امل�صــدرة واملنظمــات الدولية بدور فعال فــى م�صاعدة 
البلــدان النامية على تدريب العاملــني فى جمالت ت�صميم التجــارب واإجرائها، وتف�صري 

وتقييم بيانات الختبار وحتليل املخاطر/ املنافع......
ممــت اخلطــوط التوجيهية احلاليــة لتوفــري الإر�شـــادات الالزمة ل�شناعــة املبيــدات وللحكومات  لقــد �شُ
بخ�شو�ــس ت�شميم واأجراء وتقييم اختبارات فعالية املبيدات، وفقا ل�شـرتاطات مدونة ال�شلوك. واخلطوط 
التوجيهيــة تقت�ــرض على املبيدات املعدة لغر�ــس وقاية النبات، مبا فى ذلك وقايــة املنتجات املخزونة، 
ومنظمــات منو النبات واملجففات واملــواد امل�شتخدمة لإ�شقاط الأوراق، وهى التي ي�شـار اإليها اإجمال فى 

اخلطوط التوجيهية ملنتجات وقاية النبات.

واخلطوط التوجيهية ل تتعر�س لختبارات فعالية املبيدات امل�شتخدمة فى املجال البيطري، اأو املبيدات 
املنزلية اأو تلك امل�شتخدمة فى مكافحة ناقالت الأمرا�س وال�شتعمالت الأخرى فى جمال ال�شحة العامة. 
فالإر�شـادات الدولية اخلا�شة باختبار فعالية املبيدات امل�شتخدمة فى مكافحة ناقالت الأمرا�س، متوفرة 
فــى » برنامــج منظمة ال�شحــة العاملية لتقييم املبيــدات« )WHOPES( ]9[. لقد بــادرت »منظمة التعاون 
الإقت�شادى والتنمية« )OECD( بخلق توافق فى اإختبارات الفعالية لبع�س املبيدات امل�شادة للميكروبات 

امل�شتخدمة فى جمال ال�شحة العامة ]10[.

 كمــا اأن هــذه اخلطوط التوجيهية ل تغطى »اختبارات الفعاليــة« للنباتات املعدلة وراثيا بغر�س مقاومة 
الآفات، حتى واإن كانت بع�س اجلوانب العامة الواردة هنا تت�شل مبثل هذه الختبارات.

تعر�س هــذه اخلطــوط التوجيهيـة القواعـــد العـامـة لإجــراء اختبارات الفعـالية وتقييم منتجــات وقـاية 
النبـات لأغرا�س الت�شجيل، وتتعر�س للمو�شوعيات التالية:

،) Ó 2 جمال تقييم الفعالية )الف�شل
،) Ó 3 م�شادر البيانات واجلودة )الف�شل

،) Ó 4 القواعد العامة لت�شميم اختبارات الفعالية )الف�شل
،) Ó 5 ت�شميم واجراء وحتليل اختبارات الفعالية املبا�شـرة )الف�شل

،) Ó 6 اإختبار حتمل املحا�شيل )الف�شل
،) Ó 7 تقييم ال�شتدامة الزراعية )الف�شل

،) Ó 8 التقارير وحفظها )الف�شل
(، موا�شيع خا�شة متنوعة مثل ال�شتعمالت  Ó 9 قواعد تقييم مدى قبول نتائج اختبارات الفعالية )الف�شل

الثانوية، عوامل املكافحة احليوية، وقاية املنتجات املخزونة ومبيدات القوار�س )الف�شل 10(.

لقــد مت خــالل العقديــن الأخريين تطويــر عدد من اخلطــوط التوجيهية والنظــم املتميزة لتقييــم الفعالية، 
بوا�شطــة املنظمــات القومية والعاملية، وقد بـُنيت هذه الوثيقة علــى اأ�شا�س من هذه اخلربات املتوفرة فى 
العديــد من املراجــع ]مثــال: 15،14،13،12،11،6،5،4،3[، والتي ت�شـري خالل هــذه الوثيقة اإىل اخلطوط 
التوجيهيــة القوميــة والدولية ذات ال�شلة كلما كان ذلك مالئمًا، كمــا توفر الوثيقة روابط ذات عالقة على 

الإنرتنت كلما كان ذلك متاحًا.
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2- جمــــال تقييم الفعاليــة

2-1  اأهداف تقييم الفعالية
الهــدف الرئي�شي لتقييم الفعاليــة هو تقدير املنافع املرتتبة على ا�شتعمال اجلرعة املوؤثرة الدنيا املو�شى 
بهــا لأحــد منتجات وقاية النبات، وحتديد �شـروط ا�شتخدام هذا املنتــج 0 مبعنى اآخر اأن الهدف من تقييم 
الفعالية هو �شمان اأن تكون مربرات وتو�شيات ال�شتعمال املقرتحة على بطاقة املنتج مدعومة ببيانات 

الختبار وان تعك�س الأداء الفعلي للمنتج مع تو�شيح املنفعة التي تعود على امل�شتعمل.

وميكن تعريف فعالية اأحد منتجات وقاية النبات باأنها املح�شلة النهائية ملعادلة التوازن بني التاأثريات 
اليجابيــة للمنتــج امل�شتخــدم فــى توفري الوقايــة املطلوبة للمح�شــول، مقابــل اأية تاأثــريات �شلبية على 

املح�شول نف�شه اأو على نظام الإنتاج من وجهة نظر اأعم.

وميكــن التعبــري عن التاأثــريات اليجابيــة لأحد منتجــات وقاية النبات مبقــدار النخفا�ــس الذى حتدثه 
املعاملــة فى اأعداد الآفــة احل�شـرية اأو كثافــة احل�شـائ�س املتواجدة فى املح�شول، خف�ــس تطور وانت�شـار 
املر�ــس، خف�س ال�ــرضر الواقع على املح�شول، احلفاظ على اإنتاجية املح�شــول اأو زيادتها، احلفاظ على 

جودة املح�شول اأو حت�شينه، وقاية ال�شلع املخزونة ..... الخ.

اأمــا التاأثــريات ال�شلبية لأحد منتجات وقاية النبات على املح�شول اأو على نظام الإنتاج  فتت�شمن التاأثري 
ال�شمــي على النبات للمح�شــول امل�شتهدف اأو علــى املحا�شيل املجاورة له، خف�ــس الإنتاجية،التاأثريات 
ال�شلبية على املحا�شيل التالية، التاأثريات امل�شادة على امللقحات اأو على الأعداء الطبيعية لالآفات، زيادة 

خماطر تطور املقاومة لدى الآفة، اأو اأية تاأثريات اأخرى قد تخفـِّ�س ا�شتدامة نظام الإنتاج.

2-2  تقييم الفعالية كجزء من عملية الت�صجيل
ُيعترب تقييم الفعالية احليوية ملنتجات وقاية النبات فى العديد من الدول، اأحد اإجراءات الت�شجيل اأو الإجازة 
بالإ�شتخــدام. فال�شـــركات التى تتقدم لت�شجيل اأحــد املنتجات ينبغي اأن تقدم بيانــات حول فعاليته على 
املحا�شيــل اأو فــى جمالت ال�شتعمال املعنية. وال�شبب من طلب بيانات الفعالية هو اأن جهات الرتخي�س 
عليها اأن متنع منتجات وقاية النبات غري الفعالة. اأو تلك ال�شارة للنبات اأو ملنتجاته من دخول الأ�شواق. 
حيث توؤدي املنتجات ذات الفعالية غري الكافية اإىل خماطر تتمثل فى زيادة تعر�س الإن�شان والبيئة ملواد 

كيميائية خطرة نتيجة جلوء امل�شتعمل اإىل زيادة اجلرعة اأو معدل ال�شتخدام.

بع�ــس الــدول ل تطلب تقدمي بيانات الفعاليــة احليوية �شمن ملف الت�شجيل، وتــرتك تقييم فعالية وتاأثري 
املنتــج للم�شتعمــل اأو املر�شـــد وقــد بـُنى هــذا التوجه علــى اإفرتا�س اأن املنتجــات التي ُيعــرف عنها اأنها 
لي�شــت فعالــة، اأو اأن فعاليتهــا لي�شت كافية، لن ُيقدم اأحــد على �شـرائها اأو على التو�شيــة ب�شـرائها. ويحق 
للم�شتعملــني كذلك اإقامة دعاوى ق�شائية �شد ال�شـــركات امل�شنعة اأو املوزعة للمنتجات �شيئة الأداء رغم 
ا�شتخدامهــا وفقــا للتو�شيــات الواردة ببطاقة املنتــج. وفى هذه احلالت من املفرت�ــس اأن » يقوم ال�شوق 

بتنظيم نف�شه«.
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تو�شــى منظمة الأغذية والزراعة باأن يكون تقييــم الفعالية جزءاً اأ�شا�شيًا فى عمليات الت�شجيل اأو الإجازة 
بال�شتعمال وذلك ملنع منتجات وقاية النبات غري الفعالة اأو ال�شارة من دخول ال�شوق، وتزداد اأهمية هذا 
الأمــر ب�شفــة خا�شة فى الدول التــي ل يتوافر فيها مل�شتعملي املبيدات و�شائــل �شهلة للح�شول على جهة 
ا�شت�شـاريــة م�شتقلــة لوقاية النبــات اأو اإىل اإدارات الإر�شـــاد، حيث تكون الرقابة الذاتيــة بوا�شطة �شـركات 
املبيــدات و�شـــركات التوزيــع اأقل من املطلــوب، اأو حيث تكــون اإمكانيات امل�شتعملني للجــوء اإىل الق�شاء 
حمــدودة، اأو حيث لتتواجد مراكز ملراقبة ال�شمــوم وتكون اإمكانيات معاجلة التاأثريات ال�شلبية على البيئة 

غري متوافرة.

يتعني اإجراء تقييم الفعالية احليوية فى �شوء املربرات والتو�شيات املن�شو�س عليها )اأو التى اأ�شـري اإليها( 
ببطاقــة بيانات املنتج، والتــي تت�شمن الآفات واملحا�شيل التي ي�شتخدم معهــا املنتج، معدات واأ�شاليب 
ال�شتخــدام املو�شى بها، اجلرعات، التوقيت وعدد مرات ال�شتخدام، ظــروف ال�شتعمال، طبيعة وم�شتوى 
واملــدى الزمني ملكافحة الآفة، اإمكانية عــدم التوافق مع منتجات اخرى، املنفعة و/اأو التاأثريات ال�شلبية 

ل�شتعمال املنتج.

وينبغــي اأن تـُذكــر على بطاقة البيانات ال�شتعمالت امل�شموح بها فقط للمنتج، على اأن تكون فعاليته فى 
كل هذه ال�شتعمالت قد جرى تقييمها فى الأ�شا�س بوا�شطة جهات الت�شجيل. وعلى امُل�شجل اأن يقوم بتوفري 
كافــة البيانــات الالزمة لهــذا التقييم، وكافة البيانــات املتعلقة باأية مربرات اأخــرى ذات �شلة بالفعالية 

تكون واردة ببطاقة بيانات املنتج.

2-3 عنا�صر تقييم الفعالية
عــادة مــا يت�شمن تقييــم الفعاليــة ملنتجات وقايــة النبات بيانــات عن فعاليتهــا املبا�شـــرة، وا�شتدامة 

ا�شتخدامها، و)اأحيانا( التاأثري القت�شادي املرتتب على ت�شجيلها ]30،16،8،6[.

2-3-	1		الفعالية	املبا�س�رة	)التاأثري(
تخت�ــس الفعاليــة املبا�شـرة اأو التاأثري ملنتجات وقاية النبات بكل مــن تاأثري املنتج على الآفة امل�شتهدفة 
وبالتاأثــريات ال�شلبية املحتملة على املح�شول اأو على املنتجات املخزونة ولهذا يتعني اأن تكون البيانات 
املقدمة كافية بحيث ت�شمح بتقييم م�شتوى املكافحة )اأو التاأثري املن�شـود( ومداها الزمني وثباتها، وبتقييم 
مردودهــا علــى الإنتاجية اأو التاأثريات على جودة منتجات النبات اذا كان ذلك منا�شبا. كما ينبغى الن�س 
على ظروف الإ�شتعمال املختلفة مبا فى ذلك اجلرعة )اجلرعات( املوؤثرة الدنيا، امل�شتوى احلدى لالآفة )اإذا 

كان متوافراً( و/اأو معدلت املعاملة وطرق ال�شتخدام.

ويتعني كذلك تقييم مدى حتمل املح�شول ملنتجات وقاية النبات، من حيث : 
الت�شمم النباتي؛ Ó 

النخفا�س املحتمل فى الإنتاجية اأو التاأثري على جودة املنتج )مت�شمنا العمليات التحويلية(؛  Ó 

اأية تاأثريات حمتملة على النبات اأو على اأجزائه اخلا�شة بالتكاثر. Ó 
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2-3-2		ال�ستدامة	الزراعية
من ال�رضوري تقييم ال�شتدامة الزراعية لإ�شتخدام منتجات وقاية النبات. فال يجب اأن يكون للمنتج تاأثري 
)ب�شـكل غري مقبول( على ا�شتدامة النظام الإنتاجي للمح�شول امل�شتهدف اأو على اأية اأنظمة اإنتاجية اأخرى 

)تالية اأو جماورة(. ومن اأمثلة التاأثريات غري املرغوبة على نظام )اأنظمة( اإنتاج املح�شول :

التطور �رضيع الإ�شطراد فى مقاومة الآفات ملنتجات وقاية النبات؛ Ó 

التاأثريات على املحا�شيل التالية اأو البديلة؛ Ó 

التاأثريات على املحا�شيل املجاورة؛ Ó 

التاأثــريات علــى الكائنات غــري امل�شتهدفة )التاأثري علــى عملية امللقحات وعلــى التلقيح،والتاأثري على  Ó 

الأعداء الطبيعية لالآفة امل�شتهدفة اأو الآفات الثانوية(.

ويتعني كذلك عند تقييم ال�شتدامة اأن توؤخذ فى العتبار التاأثريات اليجابية ملنتجات وقاية النبات على 
اآفات اآخرى غري تلك امل�شتهدفة اإن وجدت.

ومــن املو�شوعــات  ذات الأهمية اخلا�شة فى جمال ال�شتدامة الزراعية، الت�شاوؤل حول ما اإذا كان ت�شجيل 
منتجات وقاية النبات يتوافق مع اأو ي�شاعد على ا�شتمرار ممار�شات الإنتاج امل�شتدام، اأو برامج املكافحة 
املتكاملة القائمة، اأو اأنه يهدر فر�شة تطوير برامج م�شتقبلية للمكافحة املتكاملة فى املحا�شيل املعنية. 
لذلــك ينبغــى تقييــم التاأثري اليجابى املحتمــل ملنتجات وقاية النبــات على برامج املكافحــة املتكاملة 

املتبعة.

وقــد يتطلــب تقييم ال�شتدامــة ال�شتعانة باآراء خرباء مــن القطاع املزمع ا�شتعمال املنتــج فيه حول بيئة 
الآفات والأمرا�س املوجودة واأ�شاليب مكافحة الآفة، مبا فى ذلك برامج املكافحة املتكاملة. وميكن كذلك 
ال�شتعانــة بنبــذات عن �شورة املح�شــول ومواقيته، كالتي ت�شــدر فى اأمريكا ال�شـماليــة، كاأدوات لتقييم 
ال�شتدامــة فهي توفر و�شفًا لعمليات اإنتــاج املح�شول واأ�شاليب مكافحة الآفات، يتم جتميعه على اأ�شا�س 
اإقليمي اأو قومي ملنتجات بعينها، كما تقدم مواقيت زراعة املح�شول و�شفًا للتاريخ الوراثى العام ل�شاللة 

املح�شول، وتواجد الآفات والن�شـاط الن�شانى جتاه حما�شيل حمددة ]61[.

2-3-3		املنافع	القت�سادية
ينبغــي اأن يعــود ا�شتعمــال منتجات وقاية النبــات مبنفعة اقت�شاديــة وا�شحة على املــزارع. ولهذا ليتم 
حتديــد الفعالية الإجمالية للمنتج وفقا لتاأثريه احليوي املبا�شـر وا�شتدامته الزراعية فح�شب، بل يوؤخذ يف 

العتبار كذلك منافعه القت�شادية . 

اإن ح�شابــات التكلفــة – العائــد قد تو�شح للمــزارع  اإذا ما كانــت املكا�شب الناجتة عــن ا�شتعمال املنتج، 
كزيادة الإنتاجية اأو الربح الزراعي، تزيد عن تكاليف املنتج، ب�شـكل مبا�شـر وغري مبا�شـر.

ولميكــن املقارنة بني حالتى اإ�شتخــدام منتجات وقاية النبات وعدم اإ�شتخدامها على الطالق. اإل انه فى 
حالــة كــون منتجات وقايــة النبات قيد ال�شتعمال بالفعــل، قد يكون من املنا�شــب مقارنة املنتج اجلديد 
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مبنتجــات وقايــة النبات القيا�شية امل�شتخدمة والتي مت ت�شجيلها. كما يتعــني كذلك اإجراء التقييم مقارنة 
بالجتاهــات البديلــة للمكافحة، مثــل اإجراءات ال�شتــزراع املعدل اأو الإجــراءات الزراعيــة اأو املحا�شيل 
املقاومــة اأو التي تتحمل الإ�شابة بالآفــات واحل�شـائ�س، اأو املكافحة البيولوجية، اإما منفردة اأو كعنا�رض 

�شمن برنامج متكامل للمكافحة.

فــى بع�ــس البلدان ل يدخــل التقييم القت�شــادي اأو تقييم املنافــع �شمن تقييم الفعاليــة بغر�س ت�شجيل 
منتجــات وقايــة النبات. ويــرتك التقييم للمــزارع اأو امل�شتعمــل للمنتج.وفــى بلدان اآخرى يعتــرب التقييم 

القت�شادى اأو تقييم املنافع جزءا �رضيحا من اإجراءات الت�شجيل ]مثال 16،8[.
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 3- اإنتاج البيانات اللزمة لتقييم الفعالية

3-1 م�صادر البيانات 
هنــاك م�شادر متنوعــة للمعلومات ميكن ا�شتخدامها فى تقييم الفعالية، وميكــن ال�شماح با�شتخدام واحد 
من هذه امل�شادر، اأو اأكرث، كجزء من امللف البيولوجي للمنتج، اإذا كانت متطلبات الت�شجيل املحلية توافق 

على ذلك.

3-1-	1		بيانات	التجارب	املحلية	
غالبــا مــا تكون البيانات اخلا�شــة با�شتخدام اأحد املنتجات فــى الدولة، ناجتة يف الغالــب عن التجارب 
املحليــة، وهــى تعترب فى كثري من البلــدان امل�شدر الرئي�شــي لبيانات الفعالية احليويــة املقدمة بوا�شطة 

طالب الت�شجيل بغر�س ت�شجيل اأحد منتجات وقاية النبات.

ويتميــز هذا النوع مــن البيانات بارتباطه املبا�شـر بالظروف املحلية اخلا�شة التي ي�شتخدم فيها املنتج، 
والتــي يتعــني ت�شجيلها، لكن يعــاب عليه اأن اختبــارات الفعالية احليويــة ملنتجات وقايــة النبات عالية 
التكلفــة ن�شبيًا، واأنها حتتاج اإىل �شنوات عــدة ومكرارات وفرية لالختبارات حتى ترتاكم جمموعة منا�شبة 

من النتائج والبيانات، على اأن يتم تقييم علمي �شليم للفعالية.

اإن خف�ــس عدد مرات اختبــارات الفعالية احليوية ملنتجات وقاية النبات ومداها اإىل احلد الالزم لي�س فى 
م�شلحة املتقدم للت�شجيل فح�شب، بل يكون ذلك فى م�شلحة امل�شتفيدين من هذا املنتج:

فاملتقــدم للت�شجيل �شوف يقلل م�شاريــف الت�شجيل بالطبع و/ اأو �شوف يخت�رض الوقت الالزم لت�شويق  Ó 

املنتج.
اأمــا املزارعــون ف�شوف يتمكنون مــن احل�شول على املنتجــات ال�رضورية ب�رضعة اأكــرب، مثل احلالت  Ó 

التــي يحــدث فيها تف�شـى مفاجىء لالآفات اأو الأمرا�س التــي ل يتوافر لها  فى الأ�شواق منتجات فعالة 
ملكافحتها. كما ت�شهل هذه النوعية من البيانات عملية ت�شجيل منتجات ال�شتخدامات الثانوية، التي ل 

تهتم �شناعة املبيدات بتوفري بيانات حملية عن فعاليتها، اإذ تعتربها ذات اأهمية اقت�شادية ثانوية.
كمــا اأن دخــول منتجــات الوقاية التي لها خماطر منخف�شــة على �شحة الإن�شــان والبيئة اإىل ال�شواق  Ó 

ب�رضعــة لتحــل حمــل منتجات اأخرى اأكرث خطــورة، يعد اأمراً فــى م�شلحة كل مــن املزارعني واجلمهور 
عمومًا.

ف�شــاًل عن ذلك، فــاإن موؤ�ش�شات البحوث الزراعية، فى الدول النامية على وجه اخل�شو�س، تعانى عادة  Ó 

مــن حمدوديــة املوارد والعاملني. لذلك فــاإن القيام بتجارب اختبار الفعالية، التــي مت اإجراوؤها �شابقا 
وب�شـكل مر�شى فى اأماكن اأخرى، يعد اإهدارا لتلك املوارد املحدودة. وبذلك ت�شتطيع موؤ�ش�شات البحوث 
اأن تكر�ــس وقتهــا ومواردها فى اختبارات فعالية اأكرث ات�شــاًل باملو�شوع، اأو بدرا�شات حول مكافحة 

الآفة، اأو ببحوث حول بدائل للمنتجات الكيميائية لوقاية النبات.

هناك فى الأ�شا�س اجتاهني )متداخلني جزئيًا( للحد من عدد اختبارات الفعالية التي جترى حمليًا لأغرا�س 
الت�شجيــل همــا : التقدير ال�شتقرائــي، وا�شتخدام البيانات الناجتة عن اإجــراء الختبارات فى بلدان اأخرى، 
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هذيــن الجتاهــني ميكن ال�شتفادة منهما كذلــك، ف�شاًل عن كونهما يقلالن عــدد الختبارات، فى ت�شييق 
الأهــداف العلميــة للتجارب التي جترى على امل�شتوى املحلى لتقت�رض على امل�شائل الأكرث حتديداً، اأو على 
امل�شـــكالت التــي مل يتم حلها فــى الختبارات التي جترى باخلــارج، مما يزيد من كفــاءة وقيمة البحوث 

القومية. غري اأن بيانات الختبارات املحلية تظل م�شدراً هامًا للمعلومات اخلا�شة بتقييم الفعالية.

3-1-	2		بيانات	الختبارات	من	البلدان	الأخرى
ميكــن ا�شتخــدام بيانــات الختبارات احليوية التــي جترى فى بلــدان اأخرى كجزء من امللــف البيولوجي. 
هــذه البيانــات ميكــن قبولها ب�شـــرط اأن تكون التقنيــات الزراعيــة وبيولوجية الآفة ووطاأتهــا والظروف 
املناجيــة م�شـابهــة للو�شــع فى الدولة التي يراد ت�شجيــل املنتج بها. فى معظم الأحــوال تخ�س البيانات 
املقدمــة نف�ــس الآفــة، اإل اأنها ت�شتخــدم اأحيانا لدعــم ا�شتنتاج الفعالية جتــاه اآفات اأخرى )انظــر اأ�شفله(.

تتميز هذه النوعية من البيانات باأنها جاهزة ومتاحة وتوفر جلهات الرتخي�س جمموعة كبرية من النتائج 
تبنــى عليهــا تقييمها لفعالية املنتج. اأما عيوب هذه النوعية من البيانــات فتتمثل فى اأنها قد حتتاج اإىل 
تقييم تف�شيلي للتاأكد من ارتباطها بالو�شع املحلى. كما اأن نظم الختبارات الأجنبية قد تختلف عن تلك 

املطلوبة لأغرا�س الت�شجيل املحلى، مما يوؤدى اإىل تعقيد عملية تقييم النتائج.

تقبــل البيانــات الناجتة عن اختبارات جترى فى دول اأخرى كجــزء من ملف الت�شجيل فى عديد من الدول، 
�شـريطــة اأن يتمكــن املتقدم للت�شجيل من اإثبات الت�شـابــه اأو الرتباط بني الظروف املحلية والظروف التي 
اأجريــت فيهــا هــذه الختبارات من حيــث املناخ وبيولوجيــة  الآفة والتقنيــات الزراعيــة. ويحتاج تقييم 
مالئمــة ا�شتخــدام البيانــات الأجنبيــة اإىل درا�شة كل حالــة على حدة. وفــى الوقت الراهــن يتزايد تعاون 
�شلطــات الرتخي�ــس فى دول متجاورة فى و�شع اتفاقيات ت�شمــح ملجموعة كاملة من الدول بقبول نتائج 
الختبــارات التي جتــرى على منظومات اآفة حمددة/حم�شــول. وهناك فى هذا ال�شــدد م�شاألة واحدة قيد 
البحــث وهــى تعريف املناطــق املناجية – الزراعيــة اأو الزراعية املت�شـابهة، والتي مــن املتوقع اأن تكون 

نتائج اختبار الفعالية فيها متماثلة ]60،59[.

يوؤدي القبول املتبادل للبيانات اإىل خف�س تكاليف الختبارات احلقلية واىل الإ�رضاع فى عمليات الت�شجيل، 
كمــا يزيــد من عدد الختبارات التي ت�شتطيع جهات الت�شجيل ا�شتخدامهــا فى تقييم الفعالية، وعلى �شبيل 

املثال، فاإن الختبارات التي جترى حتت مدى اأو�شع من الظروف قد توؤدى اإىل حت�شني جودة التقييم.

3-1-	3		امل�سادر	العامة
مــن املمكــن احل�شول على معلومات منا�شبة عن الفعالية من املجالت والكتــب العلمية اأو من اأي م�شادر 

عامة للمعلومات موثوق بها.

وت�شـبــه مزايا وعيوب احل�شــول على بيانات الفعالية من امل�شادر العامة، تلــك املزايا والعيوب املرتتبة 
على ا�شتخدام بيانات ونتائج التجارب الأجنبية، اإل اأنها تتميز عنها بكونها تخ�شع للتدقيق فى جودتها 
قبل الن�شـر فى الكتب واملجالت والتي تتم مراجعتها بدقة، مما يقلل من احتمال ا�شتخدام طرق غري منا�شبة 
فــى احل�شــول عليها اأو من احتمال القفز اإىل ا�شتنتاجات غري �شحيحة. غري اأن بيانات امل�شادر العامة قد 
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تكــون خمت�رضة اإىل حد ي�شعب معه تقييم مدى ت�شـابه ظــروف اإجراء الختبارات اأو ارتباطها مع الو�شع 
املحلى.

3-1-	4		ال�ستقراء
مــن املمكــن اأحيانا ا�شتقــراء بيانات الفعالية من تلــك التي تخ�س اآفــة اأخرى اأو حم�شول اآخــر )�شـديدي 
التقــارب(، اأو ظــروف زراعية اأخرى، اأو م�شتح�رضات متقاربة مــن منتجات وقاية النبات. ي�شـري ال�شتقراء 
اإىل و�شع �شبق واأقرت فيه جهات الت�شجيل جمموعة كاملة من البيانات التي تخ�س عملية حمددة ملكافحة 
الآفات، ثم تنظر فى مربرات اإ�شافية ملكافحة الآفات على اأ�شا�س املنطق العلمي اأوًل، بينما تاأتى البيانات 

الإ�شافية فى مرتبة اأقل.

هناك اأنواع خمتلفة من ال�شتقراءات، والتي ميكن احل�شول عليها وهى:
بغر�ــس مكافحة م�شتهــدف حمدد )مثل اآفة اأو مر�س نباتي اأو نوع مــن احل�شـائ�س( با�شتخدام بيانات  Ó 

الفعالية اخلا�شة مب�شتهدف اآخر وثيق القرابة، �شواء على نف�س املح�شول اأو على حم�شول اآخر؛
بغر�ــس مكافحــة م�شتهــدف حمدد فــى اأحــد املحا�شيل باإ�شتخــدام بيانــات الفعالية اخلا�شــة بنف�س  Ó 

امل�شتهدف فى حم�شول اآخر وثيق القرابة اأو فى نظام زراعي �شـديد الن�شـابة؛
بغر�س �شمان �شالمة املح�شول )مثل عدم وجود تاأثري �شمي على النبات( با�شتخدام البيانات اخلا�شة  Ó 

مبحا�شيل اأخرى؛
بغر�ــس املكافحــة بوا�شطــة م�شتح�رض لأحد املنتجات با�شتخــدام البيانات اخلا�شــة مب�شتح�رض اآخر،  Ó 

�شـريطة وجود نف�س املادة )املواد( الفعالة فى امل�شتح�رضين.

ي�شتخــدم التقديــر الإ�شتقرائــى لبيانات الفعاليــة فى ت�شـكيل جزء مــن، اأو كل جمموعــة البيانات املقدمة 
بغر�ــس احل�شول علــى الت�شجيل. وهناك عوامل هامــة خمتلفة يجب اأن توؤخذ فى العتبــار عند النظر فى 

مالءمة التقدير ال�شتقرائي للفعالية منها :
جمموعة بيانات �صحيحة

يتعني اأن يكون الإ�شتقراء مبنيًا على جمموعة من البيانات ال�شحيحة، اأي تكون بيانات الفعالية امل�شتخدمة 
فى ال�شتقراء مالئمة كميًا وذات جودة عالية، وكلما كان املنتج قد خ�شع لختبارات عديدة حتت ظروف 
بيئيــة متنوعــة اأو مع اآفات خمتلفــة، واأظهر ثباتًا فى الأداء، فاإن ذلك يجعــل الإ�شتقراء اأ�شهل من اأن تكون 
جمموعــة البيانــات امل�شتخدمــة فى الإ�شتقراء تظهــر تباينًا فى حــد ذاتها. واإذا كانــت البيانات تعرب عن 
ا�شتخدامــات متعــددة )مثل مكافحة اإحدى الآفات ب�شـكل ثابت على حم�شولني اأو اأكرث، اأو اإذا كانت �شالمة 

املح�شول قد مت تاأكيدها فى العديد من املحا�شيل( فاإن التقدير ال�شتقرائى غالبًا ما يكون مقبوًل.

اأ�صا�ض بيولوجي �صـليم
الأ�شا�ــس البيولوجــي ال�شليــم �شـرط �ــرضوري لال�شتقراء. فــال تعترب ال�شــالت الت�شنيفيــة املتقاربة مثال 
مــربرا كافيا لال�شتقــراء، حيث اأن الت�شنيف لنعك�ــس دائما نف�س ال�شالت البيولوجيــة وال�شلوكية للكائن 
)الكائنــات( امل�شتهدفة. لذلك يتعــني عند القيام با�شتقراء، وعند تقييمه، درا�شــة كافة الأوجه البيولوجية 

وال�شلوكية لالآفة درا�شة دقيقة، ف�شاًل عن درا�شة بيولوجية املح�شول.
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علــى �شبيــل املثال، ميكن ا�شتقــراء بيانات الفعاليــة اخلا�شة مبعاجلــة البذور �شد ممر�شــات الرتبة غري 
متخ�ش�شــة العائــل، مــن بني البيانات اخلا�شــة مبحا�شيل احلبــوب اأو اخل�رضوات املختلفــة، �شـريطة اأن 
تكــون جميعهــا مزروعة فى ظروف حقليــة مت�شـابهة. كما ميكن ا�شتقراء بيانــات الفعالية لنوع من املن، 
مــن البيانــات اخلا�شة بنوع اآخــر من املن يعي�س على نبــات القمح مثاًل، �شـريطة اأن يكــون لدى النوعني 
بيولوجيــة مت�شـابهة وان يكون ال�رضر الناجت عنهما مرتتبــًا على التغذية بامل�س فقط، واأل يكونا ناقلني 

لالأمرا�س.

اختيار البيانات التي يتم ال�صتقراء من خللها
ين�شــح بالدرا�شــة املتاأنية ملنظومــات املح�شول / الآفة التــي يحتمل اأن تكون م�شــدراً مالئمًا ل�شتقراء 
بيانــات الفعاليــة ملنظومات اأخــرى، درا�شة متاأنية. فلي�ــس املح�شول الأكرث انت�شـارا مــن حيث امل�شاحة 
املزروعة هو الذى يخ�شع بال�رضورة لأكرب عدد من الختبارات مثاًل. اإذ قد يكون من الأف�شل الرتكيز على 

املحا�شيل الأقل انت�شـاراً  اإذا كان ال�شتقراء من بياناتها اأ�شهل. 

علــى �شبيــل املثال، يف�شــل عادة ا�شتخدام بيانــات عن اأ�شواأ حــالت الإ�شابة بالآفات كم�شــدر ل�شتقراء 
بيانــات حالت الإ�شابة الأ�شهل فى املكافحة، اأي املحا�شيل الأقــل تاأثراً بالآفات اأو الأمرا�س )بالن�شبة 
للمبيــدات احل�شـرية/الفطريــة( اأو املحا�شيــل الأكــرث قــدرة علــى مناف�شــة احل�شـائ�س )بالن�شبــة ملبيدات 
احل�شـائ�ــس(. نف�ــس الأمر ينطبق على �شالمــة  املحا�شيل، حيث يكون من الأ�شهل تربيــر ا�شتقراء البيانات 
اخلا�شــة باملحا�شيل الأقل ت�ــرضراً من جراء املعاملة مبنتجات وقاية النبــات. وفى املقابل، اإذا حتددت 
اجلرعات بناء على اختبارات للفعالية اأجريت على حم�شول اأكرث تاأثراً فاإنها قد تكون اأعلى مما هو مطلوب 
ملح�شــول مقاوم، اأو مقــاوم جزئيًا، لالآفة املراد مكافحتها. لذلك ينبغي النتبــاه اإىل ا�شتخدام جرعة اأقل 

ت�شلح مثاًل لال�شتعمال فى برنامج للمكافحة املتكاملة مع م�شتنبت معدل مقاوم.

اأنواع ال�صتقراء املقبولة
عــادة مــا تقوم جهــات الت�شجيل بالنظر فى حــالت العتماد علــى التقدير الإ�شتقرائى لبيانــات الفعالية 
على اأ�شا�س كل حالة على حدة قبل قبولها اأو رف�شها. اإل اأنه يتعني على جهات الت�شجيل اأن تقوم بتحديد 
حــالت ال�شتقــراء التــي عادة ما تكون مقبولــة لديها، اأو اأمثلة لتقديــرات ا�شتقرائية �شبــق واأن مت قبولها 
والإعالن عنها، لتجنب تقدمي طلبات تعتمد على تقدير اإ�شتقرائى غري مالئم اأو اإجراء اختبارات حقلية غري 

�رضورية ]مثال، 17،16،15[.
ملزيد من الإر�شـادات حول الإ�شتقراء يرجى مراجعة ]18،17[.

3-2  املمار�صات العملية الجيدة
مــن ال�ــرضوري اأن تكون اأختبارات الفعالية على درجة عالية من اجلــودة، واأن تكون نتائجها وتقاريرها 

ذات م�شداقية بحيث ميكن جلهات الت�شجيل املختلفة العتماد عليها.

لذلك يتعني اإجراء الدرا�شات احلقلية اخلا�شة بالأمان ومبخلفات )متبقيات( منتجات وقاية النبات، وفقا 
للمعايــري املعتمدة دوليًا » للممار�شــات املعملية اجليدة«]19[، التي تتميز بال�رضامة ال�شـديدة، ول ت�شمح 
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باأي مرونة اأو ت�شاهل فيما يتعلق بتنظيم الدرا�شات احلقلية. هذه املعايري ال�شارمة ل تنا�شب دائما طبيعة 
اختبــارات الفعاليــة احليوية التي جترى عادة حتت ظروف بيئيــة وجتريبية متنوعة. لذلك توجد جمموعة 
اأخــرى خمتلفة من املعايــري يتزايد حاليا ا�شتخدامها فى درا�شات فعاليــة منتجات وقاية النبات، ويطلق 

عليها عادة »املمار�شات التجريبية اجليدة« ]21،20[.

وتخت�ــس معايري »املمار�شــات التجريبية اجليدة« بتنظيــم وت�شميم واإجراء اختبــارات الفعالية، وتف�شري 
نتائجها والإبالغ عنها بحيث تكون لها م�شداقية وقابلية للتكرار واملقارنة.

تغطى الإر�شـادات التي توفرها املمار�شات التجريبية اجليدة كافة اأوجه اختبارات الفعالية �شواء من حيث 
تنظيم الختبــارات وموؤهالت القائمني عليها، واملعدات امل�شتخدمــة والت�شهيالت الالزمة، وبروتوكولت 

التجارب واإجراءات الت�شـغيل، ف�شاًل عن ت�شجيل النتائج والتحقق من �شحتها.

3-2-	1		تنظيم	الختبارات	وموؤهالت	القائمني	عليها
يتعــني علــى اجلهــة التي تتوىل اإجراء الختبــارات اأن يكون  لإدارتهــا �شـكل هيكلي و�شـفــاف. واأن يتوافر 
لديهــا عــدد كايف من العاملني واملعدات واملوارد ل�شمان تنفيــذ واإدارة الختبارات بكفاءة وب�شـكل ثابت 
علــى مــدى فرتة زمنية ممتدة. وينبغي كذلــك اأن تكون هذه اجلهة قادرة على �شمــان تنفيذ » املمار�شات 

التجريبية اجليدة« طوال فرتة الختبارات وفى كافة مناطق امتدادها اجلغرايف.

ف�شــاًل عــن ذلك يجــب اأن تتوافر لدى اجلهة التي تتوىل اإجــراء الختبارات الت�شهيــالت املنا�شبة �شواء من 
حيــث املواقــع املالئمة )مثل مباين لتخزيــن واإعداد املبيدات، مواقع لتخزين املعــدات ومعايرتها، حقول 
للتجــارب، بيوت زجاجية، خمــازن ت�شلح لإجراء الختبارات على املنتجــات املخزونة، ت�شهيالت حل�شد 
املح�شول و�شحب العينات منه وحتديد اإنتاجيته، ت�شهيالت ملعاجلة البيانات، وفقا ملتطلبات الدرا�شات(، 

وذلك ل�شمان اإجراء اختبارات �شليمة و�شاحلة ودقيقة.

كما ينبغي اأن يكون لدى الهيئة العلمية والفنية القائمة على اختبارات الفعالية، التدريب واملعرفة واخلربة 
الالزمــة للقيــام باملهام التي تكلف بها، �شواء عن طريــق التعليم الر�شمي فى الزراعة اأو التخ�ش�شات ذات 
ال�شلــة، اأو عــن طريــق اخلربة املهنيــة اأو التدريب امل�شتمــر وميكن تدريــب العمالة املوؤقتــة ب�شـكل مالئم 

والإ�شـراف عليها.

ويتعني اأي�شا اأن تقوم اجلهة امل�شئولة عن الختبارات بتحديد امل�شئوليات واملهام التي يكلف بها كل فرد 
يف الطاقــم املنفذ ب�شـكل وا�شح، مثل �شياغة بروتوكولت العمل، والتخطيط لالختبارات وكيفية تنفيذها 
وكتابة التقارير عنها، مع التاأكد من اأن املوارد املتوافرة لدى الطاقم القائم على التنفيذ تفي باحتياجات 

املهام املوكلة اإليه.

يجــب اأن تكون املعدات املنا�شبة التي يتطلبها التنفيــذ ال�شليم لالختبارات واأخذ القيا�شات متوفرة بكمية 
كافية، كما ينبغي اأن تتم �شيانتها ومعايرتها بطريقة �شليمة.
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3-2-	2		الت�س�غيل
يجــب اأن تكون بروتوكــولت الختبارات متقنة ومف�شلة ب�شـكل ي�شمح لآي طــرف ثالث اأن يفهم م�شمون 
الدرا�شــة والتحقق من جودتها وذلك قبل البــدء يف العمل . كما يتعني اأن تكون الربوتوكولت مقبولة لدى 

جهات الت�شجيل، وان تتوافق مع املعايري املحلية اأو الإقليمية، اإذا كانت متوفرة.

كما  يجب على اجلهة القائمة على الختبارات و�شع تفا�شيل اإجراءات الت�شـغيل اأو الطرق القيا�شية لتنفيذ 
التجــارب واأخذ القيا�شات وجمع البيانات وكتابة التقارير، اأو اأية مهام اأخرى يتم اإجراوؤها ب�شـكل متكرر، 
وذلــك ل�شمــان ثبات وقابلية كافة هذه الأن�شـطة للتكرار. ويجب اأن حتدد اإجراءات الت�شـغيل القيا�شية على 
الأقــل بالن�شبــة لالأن�شـطة التالية : توزيع وا�شتالم وتداول املبيدات؛ معايــرة وا�شتخدام معدات ال�شتعمال 
اخلا�شــة بالــوزن والقيا�ــس والزراعة وبــذر احلبوب واحل�شــاد و�شيانتهــا  �شحب العينات مــن منتجات 
وقايــة النبات )بغر�س الرقابــة على اجلودة(؛ ت�شجيل النتائج، على اإن تكون اإجــراءات الت�شـغيل القيا�شية 

والربوتوكولت متاحة لكافة العاملني امل�شـرتكني فى الختبارات.

كمــا ينبغــي النتباه اإىل توفري قدر من املرونة فى اإجراءات الت�شـغيــل القيا�شية، بحيث يوؤخذ فى العتبار 
الواقــع البيولوجــي والبيئــي لالآفة فى احلقــل. على �شبيل املثــال، اإذا كان اجلدول الزمنــي فى بروتوكول 
الختبــار يفر�ــس ر�ــس اأحد املنتجات فــى موعد معني ل يتوافق مــع بيولوجية الآفة فــى منطقة ما، فقد 
يرتتــب علــى ذلك زيادة فى تبايــن النتائج. وميكــن التغلب على ذلــك الو�شع باإدخال مهــام لر�شد الآفة 
فــى اإجــراءات الت�شـغيل القيا�شية، بحيث يرتبط توقيــت املعاملة ببيولوجية الآفــة وبنمط موحد فى كافة 

تكرارات الختبار.

لبــد اأن ي�ــرضح للجهــة القائمة بالتجــارب قبل البدء فيهــا من قبل الهيئــة امل�شئولــة، اإذا كانت القوانني 
املحلية تتطلب ذلك. كما يجب اإطالع ال�شلطات املخت�شة على تفا�شيل التجارب )على الأقل مكان اإجراوؤها 

ومواعيدها، وطبيعة املنتج اأو املنتجات املزعم اختبارها(، اإذا كان ذلك مطلوبًا.

3-2-3			حفظ	ال�سجالت	وكتابة	التقارير
يتعــني على ال�شـركة �شاحبــة الت�شجيل حفظ كافة ال�شجــالت الأ�شلية اخلا�شة باملالحظــات والقيا�شات 
واحل�شابــات والنتائج امل�شتخل�شة منها، وب�شجالت املعايرة، ف�شاًل عن كافة التقارير النهائية للتجارب، 
وذلك طوال الفرتة الزمنية التي تتطلبها جهات الت�شجيل، اأو على الأقل طوال الفرتة الذى يظل فيها املنتج 
م�شجــاًل بالدولة املعنية.وينطبق هذا على البيانات املطبوعــة واللكرتونية وامل�شموعة/املرئية على حد 

�شواء.

ويتعــني كذلــك اأن توثق كافة الدرا�شــات ب�شـكل كامل واأن يرفع تقرير مف�شــل وواف عنها اإىل طرف ثالث 
ليتمكن من التحقق من نتائجها وا�شتنتاجاتها فى �شوء و�شائل الختبار املتبعة فى التجارب. وينبغي اأن 
ميكــن ) ي�شمن ( التقرير اخلا�ــس بالدرا�شة القارىء من تكرار نف�س التجربة على اأ�شا�س ما ورد به متامًا. 
لذلــك يلــزم التنويه والإ�شـارة اإىل اأي حيود عن الربوتوكول اأو عــن اإجراءات الت�شـغيل اأو عن اأي ا�شـرتاطات 
خا�شة قد توؤثر فى النتائج، وذكره بالتقرير. يت�شمن الف�شل الثامن من هذه اخلطوط التوجيهية مزيد من 

النقا�س حول كتابة التقارير.
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3-2-4		التحقق	والرقابة	على	اجلودة
يجــب اأن يكــون الأ�شـخا�ــس امل�شئولني علميًا عــن التجربة فى اجلهة القائمة علــى تنفيذها، قادرين على 
مراجعة التجربة والتحقق من دقتها خالل كافة مراحلها، والتاأكد من اإتباع ما ورد بالربوتوكول اخلا�س 

بها وباإجراءات الت�شـغيل القيا�شية.

وعلى اجلهات القائمة على التجربة قبول اأى تفتي�س مفاجىء تقوم به �شلطات الت�شجيل اأو اأي جهة حملية 
خمت�شة، بغر�س التحقق من اللتزام » باملمار�شات التجريبية اجليدة« واأية متطلبات حملية )اأو اإقليمية( 

اأخرى.

وقد يكون من املنا�شب و�شع نظام للت�شديق، اأو لالعرتاف الر�شمي، باجلهات القادرة على تنفيذ اختبارات 
الفعالية احليوية ملنتجات وقاية النبات ]22[.

حيــث ي�شهــل هذا الإجراء الرقابة ومدى اللتزام » باملمار�شات التجريبيــة اجليدة« وباأية متطلبات اأخرى 
خا�شة باإجراء التجارب.
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4- القواعد العامة لت�صميم اختبارات الفعالية 
يناق�ــس هذا الف�شل عدداً من القواعد العامة لت�شميم اختبارات الفعالية احليوية، التي تخت�س باختبارات 
الفعالية املبا�شـرة ملنتجات وقاية النبات اأ�شا�شًا، كما اأنها تت�شل كذلك بدرا�شات اأخرى تتعامل مع اأوجه 

ال�شتدامة فى تقييم الفعالية.

و�شــوف يلــي مناق�شـة القواعــد العامة فى هذا الف�شــل ) الرابــع (، مناق�شـة اأكرث تف�شيــاًل لت�شميم وتنفيذ 
اختبارات الفعالية املبا�شـرة فى الف�شل اخلام�س. اأما اختبارات تقدير الت�شمم النباتي فرتد بالف�شل ال�شاد�س، 
ويت�شمــن الف�شــل ال�شابع مزيداً من النقا�س حول اختبارات اأخرى تت�شــل بتقييم الفعالية )مثل التاأثريات 
على املحا�شيل التالية، خماطر مقاومة الآفات للمعاملة، والتاأثريات اجلانبية املحتملة على املف�شليات 

النافعة(. ويخت�س الف�شل الثامن باإر�شـادات حول كتابة التقارير عن كافة اأنواع الختبارات.

4-1  الجرعة املوؤثرة الدنيا

4-1-1		القاعدة
يجــب التاأكيد على �رضورة ا�شتخدام اجلرعــة الدنيا فقط من املنتج للح�شول على النتائج املرغوبة، حيث 
يعتــرب ذلــك من الأمــور املهتمة التي تعــود بالفائدة �شواء من ناحيــة جتنب الآثار ال�شلبيــة غري املنا�شبة 
ملنتجــات وقاية النبات علــى �شحة املزارعني والعمــال الزراعيني واأي اأ�شـخا�ــس اآخرين غري م�شـرتكني 

ب�شـكل مبا�شـر فى ا�شتخدام املنتج، اأو على �شحة امل�شتهلكني، ف�شاًل عن تقليل تعر�س البيئة للمنتج.

لذلك يتعني اأن تهدف اختبارات الفعالية اأ�شا�شًا اإىل حتديد اجلرعة الدنيا للمنتج، التي تعترب لزمة للح�شول 
على فعالية كافية �شد الآفة امل�شتهدفة فى جمال وا�شع من الظروف التي �شوف ي�شتخدم فيها هذا املنتج. 
ي�شـــار اإىل هذه اجلرعة »باجلرعة الفعالــة الدنيا«، اأو »املعدل الفعال الأدنى«]23،14[، وهي اجلرعة التي 
ينبغــي اأن تو�شــى بها بطاقة بيانــات املنتج. وميكن تعريف اجلرعــة الفعالة الدنيا علــى اأ�شا�س م�شتوى 
املقاومــة اأو دوامهــا اأو ثباتها، اأو على اأ�شا�ــس هذه املعايري جمتمعة. وتكون اجلرعــة خا�شة مبنظومات 
حم�شــول/ اآفة اأو مبمار�شــات لإدارة املكافحة اأو مبمار�شات زراعية حمــددة. وقد يحتاج الآمر فى بع�س 

الأحيان حتديد جمال للجرعة الفعالة بدل من حتديد جرعة فعالة واحدة.

من �شـروط اجلرعة الفعالة الدنيا املو�شى بها اأنها توفر واحداً اأو اأكرث من ال�شـروط التالية:
م�شتوى اأعلى من الفعالية، مقارنة بجرعة اأدنى منها Ó 

فرتة اأطول لثبات الفعالية، مقارنة بجرعة اأدنى منها Ó 

اأداء اأكرث ثباتًا حتت ظروف متنوعة، مقارنة بجرعة اأدنى منها. Ó 

يتــم اختيــار اجلرعة الفعالــة الدنيا التي يو�شــى با�شتعمالها على اأ�شا�ــس نتائج �شل�شلة مــن الختبارات 
م�شحوبــة بحكــم اخلــرباء. وبالإ�شافــة اإىل الفعالية املبا�شـرة يجــب الأخذ يف العتبار عــدد من امل�شائل 
الهامــة منهــا احتمال ن�شـــوء مقاومة عند الآفة جتــاه املنتج، و�شالمة املح�شول الــذى يخ�شع ل�شتخدام 

املنتج وعوامل اأخرى ذات �شلة بالفعالية.
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4-1-2			اإجراءات	الختبار
تت�شــح موؤ�شـرات اجلرعة التــي يحتمل التو�شية با�شتخدامها من خالل الختبارات التي جترى عند تطوير 
املنتج، حتت الظروف املعملية اأو فى البيوت الزجاجية، اأو الظروف �شـبه احلقلية. لذلك فاإن اأية منحنيات 
تخ�ــس » اجلرعة-ال�شتجابــة » للمنتج يتم التح�شل عليها خــالل هذه املرحلة قد ي�شاعد جهات الت�شجيل 

يف تقييم املنتج، ويتعني على امل�شجل تقدمي مثل هذه البيانات كجزء من امللف البيولوجي.

للو�شــول اإىل حتديــد اجلرعة الفعالة الدنيا، يجب  ت�شمني برنامج الختبار �شل�شلة من معدلت ال�شتعمال 
املختلفــة، حتــى ميكن تو�شيــح الختالف فى الفعالية بــني اجلرعة التي يو�شــى با�شتعمالها واجلرعات 
الأدنــى منهــا، علــى اأن تت�شمن �شل�شلــه الختبار معدل واحــدا على الأقــل اأدنى من املعــدل الذى يو�شى 
با�شتعمالــه. وفــى الختبارات النموذجية يتعني اختبار فعالية املعــدل املو�شى به وحوايل 75٪ و ٪50 
من هذا املعدل، ولي�س من ال�رضوري عادة ت�شمني الختبارات معدلت اأعلى، رغم اأن مثل هذه املعلومات 
قد تزيد من الثقة فى النتائج املتح�شل عليها )مالحظة: قد يتطلب اختبار مدى حتمل املح�شول للمعاملة 
ا�شتعمال معدلت اأعلى من تلك املو�شى بها، يرجى مراجعة الف�شل ال�شاد�س فى هذا اخل�شو�س(. يجب اأن 
يكــون عدد الختبارات التي تت�شمن املعدل )املعدلت( الأقل كافيًا، بحيث يغطى مدى اأو�شع من الظروف 

املزمع ا�شتعمال املنتج فيها.

لي�ــس مــن ال�رضوري عامة تقدمي براهني بالن�شبــة للجرعة الفعالة الدنيا جتاه كافــة امل�شتهدفات )اآفات، 
اأمرا�س....الــخ(، فاملعلومــات املقدمة ينبغــي اأن تخت�س بامل�شتهــدف )امل�شتهدفات( الرئي�شــي اأو الأكرث 
اأهميــة. غــري اأنه يتعني كذلك تقــدمي مربرات حول تو�شيات اجلرعــة بالن�شبة للم�شتهدفــات الثانوية التي 

يت�شمنها الت�شجيل )ميكن احل�شول عليها مثاًل من اختبارات امل�شح الأولية اأو من خالل ال�شتقراء(.

هناك موا�شع اأخرى توفر املزيد من الإر�شـادات حول احل�شول على اجلرعات الفعالة الدنيا ]23[. 

موقع الختبارات 
يجب اأن جترى اختبارات الفعالية فى املواقع التي متثل املجال الزراعي وظروف �شحة النبات والأحوال 
البيئيــة واملناخيــة التي يحتمــل مواجهتها خالل ا�شتخدام املنتــج وفى املنطقة املزمــع ا�شتعماله فيها. 
ويف�شــل اأن جترى الختبارات فى الدولة املزمع ت�شجيل املنتج بها غري انه ميكن كذلك اإجراء الختبارات 
فــى اأي مكان اآخــر �شـريطة اأن تكون ظروف الختبار م�شـابهة لتلك ال�شائدة فى املنطقة املزمع ا�شتخدامه 
فيهــا ) اأنظــر ف�شل 3-1-2 (. وقد تقل اأحيانا الختبارات التي جترى حتت ظروف غري م�شـابهة اإذا كانت 

متثل اأو�شاعًا اأكرث حدة لختبار املنتج.

كمــا ينبغــي اأن تكون الختبارات التــي جترى فى ال�شوب الزجاجية اأو فى املخــازن ممثلة للظروف التي 
يحتمل مواجهتها فى اأحوال ال�شتخدام الفعلية املزمعة يف احلقل اأو غريه .

قــد تكــون املحا�شيل املوجودة باملواقــع التجريبية مزروعــة خ�شي�شًا لإجراء الختبــارات، اأو قد تكون 
جزءاً من املحا�شيل املزروعة لأغرا�س جتارية، وفى كل الأحوال يتعني اأن تتم زراعتها وفقًا للممار�شات 
الزراعية اأو التجارية العتيادية .  وينبغي كذلك اأن جترى العمليات الزراعية �شواء كانت فى احلقول اأو فى 

ال�شوب الزجاجية. ب�رضف النظر عن امل�شتهدف من تلك الزراعة، وفقًا للممار�شات العتيادية.
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عنــد اختيــار مواقع الختبار املختلفة ينبغي مراعاة اأن تكون ممثلــة لالأنواع املختلفة من الرتبة التي قد 
تتواجد فى اأماكن ال�شتعمال املزمعة، كما يجب الخد  يف  العتبار احتمال وجود تاأثريات لأنواع الرتبة 
علــى فعاليــة منتجات وقاية النبات، ولهذا يجب اأن تكون الظروف البيئية والزراعية فى كل موقع اختبار 

متماثلة بقدر المكان.

4-2  عدد الختبارات

4-2-1		العوامل	املتحكمة	فى	اختيار	عدد	جتارب	الفعالية	املبا�س�رة
يتطلــب حتديــد فعالية منتجات وقايــة النبات اإجراء عدد من الختبارات فــى مناطق خمتلفة ذات ظروف 
بيئيــة متباينــة، وفى �شنوات وموا�شم زراعية خمتلفة وعادة ي�شـار اإىل هذه الختبارات املختلفة »ب�شل�شلة 
الختبــار« اأو »الختبــارات متعــددة املواقــع« اأو »الختبــارات متعــددة ال�شنــوات«، وهــى جمموعــة من 
الختبارات جترى على نف�س املو�شوع )مثل الفعالية اأو �شالمة املح�شول اأو منط معني لال�شتعمال(، ويتم 

اإعدادها وفقًا لربوتوكول جتريبي عام فى مواقع خمتلفة و / اأو �شنوات اأو موا�شم زراعية خمتلفة.

وعدد الختبارات فى �شل�شلة الختبار لي�س من ال�رضوري اأن يكون عدد ثابت بل يتحدد يف �شوء عدد من 
العوامل مثل :

تتطلــب �شل�شلــة الختبار عامة عــدد اأكرب مــن الختبارات  Ó  –الأهميــة الإجماليــة للمح�شــول اأو الآفــة
للمحا�شيل اأو الآفات الأكرث اأهمية فى اإحدى الدول اأو املناطق، وعدد اأقل من الختبارات  لال�شتعمالت 

الثانوية.
حدة اخل�شائر فى املح�شول: تتطلب الآفات التي ت�شبب فى خ�شائر فادحة وهامة للمح�شول اإجراء عدد  Ó 

اأكرب من الختبارات.
تاأثــريات نــوع ال�شاللة النباتية: فى حالــة زراعة �شاللت خمتلفة من املح�شــول لها ح�شا�شية خمتلفة  Ó 

جتاه الآفة و/اأو املنتج فاإن ذلك يتطلب عامة اإجراء عدد اأكرب من الختبارات.
تاأثــري عوامــل الرتبة واملناخ: فيزداد عدد الختبــارات اإذا كان املنتج يحتاج اإىل الختبار حتت جمال  Ó 

وا�شــع مــن تلــك الظروف )اأي فى مواقــع اأو موا�شم اأكــرث اإذا كان املح�شول اأو كانت الآفــة تتاأثر ب�شـدة 
باختالف الظروف البيئية(؛ يف حني يكون عدد الختبارات اأقل اإذا كان تاأثرها بتلك العوامل ب�شيطًا.

املعلومــات امل�شبقــة حول املــادة الفعالة اأو املنتج فــى ا�شتخدامات مماثلة: اإذا توفر قــدراً معقوًل من  Ó 

املعلومات بناء على اخلربات ال�شابقة فى ا�شتعمال نف�س املادة الفعالة اأو املنتج فى ا�شتخدامات مماثلة، 
فمن املمكن العتماد )جزئيًا( على ال�شتقراء، ويرتتب على ذلك اإجراء عدد اأقل من الختبارات.

توافــر معلومــات خارجية ذات �شلة: اإذا توافــرت بيانات عن الفعالية من اإحدى الــدول الأخرى لنف�س  Ó 

منظومة الآفة/املح�شول وحتت ظروف مماثلة ي�شبح عدد الختبارات املطلوبة اأقل.
الت�شــاق العــام لنتائج الختبارات: اإذا كانت النتائج فى �شل�شلة الختبار تظهر تباينًا فاإن ذلك يتطلب  Ó 

اإجراء عدد اأكرب منها.
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يتعــني على جهــات الت�شجيل حتديد عدد الختبارات املحلية املطلوبة واإعــالم طالب الت�شجيل بها م�شبقًا 
حتــى تتــاح له فر�شــة اإجرائها قبــل التقدم للت�شجيل. ومــن املمكن اأن يحــدد عددا اأدنى مــن الختبارات 
بالن�شبــة ملنظومات الآفة/ املح�شول الأكرث اأهميــة، على اأن يحدد العدد النهائي لالختبارات على اأ�شا�س 
كل حالة على حدة.  املعيار ال�شا�شى لتحديد عدد الإختبارات النهائى هو الثقة فى اأن املنتج �شوف يعطى 
مكافحــة مقبولة وثابتة لالآفة فى حم�شول حمدد، با�شتعمال اجلرعة الفعالة الدنيا وحتت معظم الظروف 

فى الدولة املعنية.

هنــاك موا�شــع اأخرى توفر املزيد مــن املعلومات حول العوامــل التي تتحكم فى حتديد عــدد الختبارات 
املطلوبة لتقييم الفعالية ]24[.

4-2-2		العدد	ال�سا�سي	لختبارات	الفعالية	املبا�س�رة
ينبغــي توفــر درجة عالية مــن الثقة فى فعاليــة اأحد املنتجات اجلديــدة لوقاية النبات عنــد ال�شـروع فى 
ا�شتخدامــه ملكافحــة اإحــدى الآفات الرئي�شية اأو مع اأحــد املحا�شيل الرئي�شية. وي�شاعــد يف حتقيق ذلك اأو 

الو�شول غليه اإجراء ما بني 8 – 10 اختبارات داعمة متامًا على مدى مو�شمني زراعيني على الأقل.

ويتعــني اأن جترى هــذه الختبارات عرب جمــال من الظروف املناخيــة املحتمل مواجهتهــا، وقد تت�شمن 
كذلــك اختبارات مــن دول اأخرى. ويجب اأن تكون م�شتويات الإ�شابة بالآفة اأثناء اإجراء الختبارات عالية 
بالدرجة الكافية بحيث متثل تهديداً للمح�شول املعنى، اأو جترى الختبارات فى اأو�شاع تنبىء باإ�شابات 

خطرية بالآفة.

4-2-3		زيادة	عدد	اختبارات	الفعالية	املبا�س�رة
هناك اأو�شاع خمتلفة حتتم زيادة عدد الختبارات ل�شمان تقييم �شليم للفعالية

الإ�صابة املنخف�صة بالآفة
يتعــني اأن تكون الختبــارات »داعمة متاما« ملربرات فعالية منتجات وقايــة النبات، حيث  تظهر فعالية 
مبا�شـــرة وا�شحــة ومقبولة فى الظروف التي متثل فيهــا الإ�شابة بالآفة تهديداً. اأمــا النتائج التي تعطي 
دعمًا اأقل من ذلك، حيث تكون الإ�شابة منخف�شة مثال، فاإنها، رغم فائدة املعلومات التي تربزها، اإل اأنها 

قد تربر �رضورة الحتياج لختبارات اإ�شافية.

النتائج املتباينة للإختبارات
يتعني اإجراء اإختبارات اإ�شافية اإذا وجد تباين كبري بني النتائج  املتح�شل عليها اأو اإذا كانت النتائج غري 
ثابتة اأو غري متنا�شقة )قد يحدث هذا مثاًل اإذا كان املنتج ي�شتخدم فى جمال وا�شع من الظروف البيئية، اأو 
اإذا كان توقيت املعاملة ل يتوافق مع الظروف البيئية، اأو اإذا كان توقيت املعاملة ل يتوافق مع بيولوجية 
الآفــة بال�شـكل املالئم(. وتهــدف تلك الختبارات الإ�شافية اإىل التحقق من الظــروف التي توؤثر �شلبًا على 

فعالية املنتج.
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4-2-4		خف�ص	عدد	اختبارات	الفعالية	املبا�س�رة
هنــاك العديــد من العوامل التي حتتم �ــرضورة التقليل من عدد جتارب الفعالية الالزمــة لعملية الت�شجيل. 
منهــا اأن تكــون اآفة املح�شول امل�شتهدفــة ذات اأهمية ثانوية فــاإن ذلك يتطلب عددا اأقــل من الختبارات. 
ويكــون هــذا الو�شع ب�شـكل خا�س بعد اإظهــار الفعالية املبا�شـرة للمنتج جتاه اآفــة رئي�شية، اأو جتاه نف�س 
الآفــة علــى حم�شول رئي�شي، بحيث ميكن امتداد هــذه النتائج من خالل ال�شتقــراء لتن�شحب على اأو�شاع 
ال�شتعمــالت الثانوية.ويكفى فى هذه احلالت عامة اإجراء ثالثــة اختبارات، �شـريطة اإجراوؤها فى مواقع 

خمتلفة و/اأو �شنوات خمتلفة.
يوفر الف�شل 10-1 مزيدا من املعلومات حول ال�شتعمالت الثانوية.

البيئات الثابتة
اإذا كان هنــاك تباينــًا طفيفــًا فى الظروف املناخية التــي ي�شتخدم فيها املنتج، مثــل املخازن اأو ال�شوب 
الزجاجيــة، فقد يكفى اإجراء عدد منخف�س من الختبــارات لتحديد الفعالية. وميكن التو�شية باإجراء �شتة 

اختبارات فى مثل هذه البيئات املحمية، على �شبيل ال�شرت�شـاد، وتكون �شنة واحدة كافية.

اإمكانية ال�صتقراء
اإذا توفــر قــدر كايف مــن اخلربات بنــاء على ال�شتعمــالت ال�شابقــة لنف�س املــادة الفعالــة اأو املنتج، فى 
ا�شتخدامــات م�شـابهة، فمن املمكن العتماد )جزئيًا( علــى ال�شتقراء ويرتتب على ذلك اإجراء عدد اأقل من 
الختبــارات، اإل اأن الأمــر فى هذه احلالة يتطلــب ال�شتعانة بحكم اأحد اخلرباء فى �شـــاأن عدد الختبارات 

)اأنظر الف�شل 4-1-3(.

البيانات الأجنبية
اإذا توافــرت بيانــات عن الفعالية مــن اإحدى الدول الأخــرى لنف�س منظومة الآفــة / املح�شول وفى نظام 
زراعــي مماثــل وظروف اإ�شابة م�شـابهة لتلك املزمع ت�شجيل املنتج فيهــا، فاإن عدد الختبارات املطلوبة 
يكون اأقل. ويحتاج الأمر فى هذه احلالة كذلك اإىل ال�شتعانة بحكم اأحد اخلرباء لتقييم طلبات خف�س عدد 

الختبارات )اأنظر الف�شل 2-1-3(.

تغيريات فى تركيبة  امل�صتح�صر
عنــد التقــدم بطلــب لت�شجيــل تغيــري فــى تركيبــة م�شتح�ــرض لأحــد املنتجــات با�شتخــدام نف�ــس املــادة 
 الفعالــة، ميكــن احلــد من عــدد اختبــارات الفعالية ب�شـــكل كبري ]تقــدمي ما يطلــق عليه »بيانــات و�شل«
)bridging data([ وفى بع�س الأحيان ل يتطلب الأمر اإجراء اختبارات جديدة ] اإدخال تعديالت ثانوية على 

مكونات امل�شتح�رض مثال )اأقل من 20٪ تقريبا( اأو اإ�شافة مادة �شبغية[.
اأن اإ�شتخدام »بيانات الو�شل« يكون مالئمًا فقط اإذا كان قد �شبق تقدمي )وقبول( جمموعة تامة من البيانات، 
كاأ�شا�س للمقارنة ومن الأف�شل على عدد من املحا�شيل اأو الآفات. عندئذ ميكن اإ�شتخدام اإختبارات املقارنة 
)املتزامنة( لبيان  اأن فعالية املنتج متكافئة فى امل�شتح�رض الأ�شلى الذى �شبق ت�شجيله وفى امل�شتح�رض 
اجلديــد. ويتطلب اإثبات تكافوؤ امل�شتح�رضات اإجراء جتارب فقــط على عدد من املحا�شيل والآفات املمثلة 



35

لأو�شاع املكافحة ال�شعبة )مثاًل املحا�شيل الأكرث ح�شا�شية لالآفة، اأو نوع الآفة الأ�شعب فى املكافحة(. 
وقد تفي بيانات اختبار �شنة واحدة فقط.

هناك موا�شع اأخرى ملزيد من الإر�شـادات حول احل�شول على »بيانات الو�شل« ]14، 15[.

4-2-	5		عدد	اختبارات	مدى	حتمل	املح�سول
يتعــني علــى الختبارات احلقلية اأن تظهر عدم وجود تاأثريات غري مقبولة للمنتج على املح�شول الذى تتم 
معاملته، ف�شال عن اإظهار فعاليته جتاه الآفة امل�شتهدفة. وتت�شمن التاأثريات غري املقبولة اأعرا�س ت�شمم 

النبات، اإ�شافة اإىل التاأثريات الكمية والنوعية على اإنتاجية املح�شول )الف�شل ال�شاد�س(.

مبيدات الح�صـائ�ض ومنظمات منو النبات
ميثــل ا�شتخدام مبيــدات احل�شـائ�س ومنظمات منو النبات-  ملا لها من تاأثــري ن�شـط -  اأكرب تهديد حمتمل 
لإحــداث اآثــار �شلبية على املحا�شيل املعاملة بها . لذلك يكون مــن الأف�شل اإجراء اختبارات ت�شمم النبات 
اخلا�شــة مببيــدات احل�شـائ�ــس ومبنظمات منــو النبات ب�شـــكل م�شتقل عن اختبــارات الفعاليــة املبا�شـرة. 
وعلــى �شبيــل ال�شرت�شـاد، يتطلب الك�شـف عــن مدى حتمل املح�شول لهذه املنتجــات اإجراء حوايل ثمانية 
اختبــارات لكل حم�شول/ع�شـب رئي�شي، لتغطى كافة اأنــواع الرتبة والظروف املناخية والرتكيب الع�شـبي 
وظــروف ال�شتخدام الأخرى املحتمل مواجهتها عند ال�شتعمــال املزمع للمنتج. ويتطلب الأمر بوجه عام 
اختبار اجلرعة املو�شى بها )N(  و�شعفها  )2N( . ميكن خف�س عدد اإختبارات حتمل املح�شول اإذا توافرت 

معلومات اأكرث اأهمية حول اإ�شتخدام املنتج املعنى مع حما�شيل خمتلفة.

مبيدات الح�صـرات والفطريات 
ل يتطلــب اإ�شتخدام مبيــدات احل�شـرات والفطريــات و منتجات اأخرى مثل مبيــدات الأكارو�س والرخويات 
عــادة اإجــراء اختبارات خا�شة بالت�شمم النباتــي. و ميكن القيام بر�شد مالحظــات حول حتمل املح�شول 

)الت�شمم النباتي والتاأثري على الإنتاجية( كجزء من اختبارات الفعالية املبا�شـرة.

اإذا كانــت منتجــات وقاية النبات قد اأثبتت ب�شـكل متكرر عــدم ت�شببها يف ت�شمم النبات اأو يف التاأثري �شلبًا 
على اإنتاجية املح�شول وجودته وذلك يف عديٍد من املحا�شيل و يف جمال وا�شع من الظروف فاإن املزيد 
مــن الإثباتات بخ�شو�س مدى حتمل النبات قد يقت�رض علــى املالحظات الب�رضية فقط اأو قد يتم اإ�شقاطه 

كليا من العتبار. 

معاملة البذور
غالبــًا ما تَقدم اختبارات الفعالية املعتادة معلومات حــول الت�شمم النباتي الذى ي�شببه امُلنَتج امل�شتخدم 
يف معاملة البذور. اإل اأن الختبارات التي تـُخ�ش�س لهذا الغر�س قد تـُوفر بيانات اأكرث دقة وخا�شة فيما 
يتعلق باحتمال حدوث انخفا�س يف الإنبات. وغالبا ما جُترى الختبارات الأولية يف هذا املجال معمليًا 

وقد يتطلب الأمر اختبارات حقلية للمتابعة.
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5- ت�صميم واإجراء وحتليل اختبارات الفعالية
تـُعتــرب الختبارات املنفــردة هي الأ�شا�س الذي يتم بناًء عليه تقييم فعاليــة منتجات وقاية النبات، لذلك 
يجــب اإن تتميــز هذه الإختبارت بجودة عالية، وَيهُدف اختبار الفعالية عامًة اإىل التاأكد من اأن اأداء املنتج 
الختبارى  يفوق اأو مُياثل اأداء امُلنتج املرجعي واإىل اأي مدى. ويعمل املنتج التجريبى جيداً )اأو بالت�شاوى( 
كمنتــج مرجعــى ويجرى خــالل الختبار تقييم ثالثة معامــالت جتريبية على الأقــل اإذا كان ذلك متاحًا: 
با�شتخــدام املنتــج املرجعــي، اأو با�شتخدام منتج اختبار  اآخــر اأو اأكرث ف�شاًل عن تقييــم التجربة، وينبغي 
حتديد اأهداف الإختبار ومعايري احلكم عليها )اأي مقارنة الفائدة الفرتا�شية والإح�شائية( م�شبقًا وب�شـكل 

وا�شح.

 فيما يلي عر�س لبع�س الإر�شـادات العامة حول ت�شميم و اإجراء وحتليل اختبارات الفعالية املبا�شـرة كما 
يوجــد العديد من اخلطوط التوجيهية والكتب املتميــزة التي توفر املزيد من الإر�شـادات حول ت�شميم هذه 

النوعية من الختبارات ]25، 26،27، 28[. 

5-1  الت�صميم التجريبي 

5-1-1		نوع	الت�سميم
يجــب ت�شميــم اختبــارات الفعالية بحيث مُيكن اإجــراء التحليل الإح�شائــي املنا�شب للبيانــات والنتائج، 
وبحيــث ميكــن حتديد التاأثريات التي يفرت�س ارتباطها مبنتجات وقايــة النبات عن غريها من املتغريات 
الختباريــة الأخــرى،  الت�شميمات الع�شـوائيــة الرئي�شية هي التي ت�شلح لهذا الهــدف وقد يكون الت�شميم 

الع�شـوائي التام او ت�شميم املجموعات الع�شـوائي اأكرث منا�شبة .

ين�شح باإ�شتخدام الت�شميم الع�شـوائي التام فقط اإذا كانت البيئة التي ُيجرى فيها الختبار تت�شم بالتجان�س 
الكامــل، وي�شبــح الت�شميــم الع�شـوائي التام يف هذه احلالة اأكــرث الت�شميمات املنا�شبــة اإح�شائيا، اأي اإن 
فر�شــة اكت�شـــاف اختالف معنوي تكون اأكرب يف هــذه احلالة، اما اإذا كان هناك عــدم جتان�س وا�شح بني 
الأجــزاء املختلفــة يف منطقــة الختبار، فُيف�شل يف هــذه احلالة العتماد على ت�شميــم ياأخذ يف العتبار 

بو�شوح تلك التباينات مثل ت�شميمات املجموعات الع�شـوائي.

غالبــًا ما ُيعد ت�شميــم املجموعات الع�شـوائي الت�شميــم الأف�شل واملنا�شب لختبــارات الفعالية. وتتكون 
املجموعة الواحدة من قطع من الأر�س تقع يف منطقة تكون البيئة فيها متجان�شة، وعادة ما تتم املعاملة 
باملنتــج ملــرة واحدة فقط يف كل جمموعة. وينبغي عند ت�شميم املجموعة مراعاة اأن يكون عدم التجان�س 
يف البيئــة اأو يف ظــروف املعاملــة اأقل مــا ميكن )اأي اأن يكــون التباين بني قطع الأر�ــس امُلختارة �شمن 
املجموعــة الواحدة اأقل من التباين بني املجموعات(. ومن املمكن عند الت�شميم اأن تـُختار قطع متجاورة 

من الأر�س �شمن املجموعة الواحدة اأو اأن تـُُختار جمموعات متجاورة، غري اأن ذلك لي�س بال�رضورة.

يف بع�س الأحيان يتطلب الأمر العتماد على ت�شميم متعدد العوامل، وخا�شة عند اختبار جرعات متعددة 
من نف�س املنتج مثال، ويف هذه احلالة ُي�شتخدم عادة ت�شميم القطع املجزاأة، الذي تق�شم فيه القطع الرئي�شية 

اإىل قطع اأ�شغر تكون م�شاحاتها كافية لإجراء معامالت وتقييم يعتد يهما.
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يف كثــري مــن البلدان يتم كذلــك تقييم الفعالية يف حقــول املزارعني بعد حتديد اجلرعــة املو�شى بها من 
خــالل اختبارات جُترى يف حمطات الختبار،  وعادة ما يت�شمــن هذا التقييم مقارنات مبا�شـرة مزدوجة 
بني املعامالت وممار�شات املزارعني الفعلية. وتكون الختبارات يف هذه احلالة ع�شـوائية داخل كل زوج 
مــن احلقــول على اأن جتــرى مكرارات الختبــار يف مزارع خمتلفــة. وتتميز هذه النوعية مــن الختبارات 
باأت�شــاع جمال عمليات ا�شتخدام املنتج وظروف ال�شتعمال التي ميكن تقيمها. اأما الت�شميمات املنتظمة 

غري الع�شـوائية فتكاد ل ت�شلح اإطالقا لتقييم الفعالية، رغم العتماد عليها اأحيانًا عند عر�س املنتج.

هنــاك املزيد من املعلومــات املتاحة حول نوع الت�شميم التجريبي، وحــول ت�شميم القطع واملجموعات، 
خا�شة فيما يتعلق باختبار فعالية منتجات وقاية النبات،  وذلك يف موا�شع اأخرى  ]25[.

	5-1-2		عدد	القطع	واأ�ص	الختبار
 ُيعــرب اأ�ــس الختبار عن احتمالية اكت�شـاف اختالفًا معينــًا بني املعامالت اإذا كان هذا الختالف موجوداً 
بالأ�شا�ــس. وينبغــي ان يكــون لت�شميــم الإختبار قــدرة كافية لكت�شـــاف اختالفا ذو مغــزى، وذو معنى 
اإح�شائــي بــني املعامالت. وكلما �شغــر الختالف الذي يتعــني اكت�شـافه بني املعامــالت زاد الأ�س الذي 
يحتاجــه الختبــار. فعلــى �شبيل املثــال، اإذا كان املطلوب من الختبــار هو التاأكد مــن اأن فعالية املنتج 
اجلديــد ت�شاوي 95٪ على الأقل من فعالية املنتــج املرجعي، فاإن الأ�س الذي يتطلبه ذلك الختبار ينبغي 
اأن يكون اأكرب من الأ�س الذي يتطلبه اختبار للتاأكد من اأن فعالية هذا املنتج اجلديد ت�شاوي 80٪ فقط من 

فاعلية املنتج املرجعي.

ولكت�شـــاف اأي تغــري  ذو معنــى فــاإن اأ�س التجارب يكــون اأعلى كلمــا كان التباين املتخلــف يف النتائج 
�شغــرياً )التباين الناجت عن عوامل اأخــرى غري ا�شتعمال املنتج( اأو كان عدد املكررات كبرياً فاإن اكت�شـاف 

اأي اختالف يتطلب اأ�شًا اأكرب.

كقاعدة اأ�شا�شية ينبغي اأن يت�شمن اأي اختبار اأربع مكررات على الأقل لكل معاملة. ويتوقف عدد املكررات 
النهائي على قدرة الكت�شـاف املطلوبة لالختبار وعلى التباين يف اإعداد الكائن امل�شتهدف، وعلى عوامل 

اأخرى.

وكمــا هــو مذكور اأعاله، فــاإن اإختيــار الت�شميم الإخبــاري يوؤثر كذلك يف قــدرة الختبار علــى اكت�شـاف 
الختالفات املعنوية. ويتطلب القيام بتحليل اإح�شائي مفيد عامة ً اأن يكون عدد درجات احلرية املتخلفة 
يف الت�شميــم الختبــارى  12 علــى الأقل. واإذا كانت الفعاليــة تعتمد ب�شـكل وا�شح علــى الظروف البيئية 
فيف�شل عامة اإجراء �شل�شلة اختبارات يف مواقع وموا�شم خمتلفة، على اأن تقدر الفعالية على اأ�شا�س النتائج 
املجمعــة من �شل�شلة الختبــار املجملة، وميكن عندئذ تخفي�س احلد الأدنى من عــدد القطع التكرارية لكل 

اختبار اىل 3 قطع بدًل من 4.  
هنــاك املزيد مــن املعلومات املتوفرة حول اأ�س اختبارات الفعالية وعــدد املكررات املطلوبة، يف موا�شع 

اأخرى ]25،29[.
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5-1-3	م�ساحة	القطعة	و�س�كلها	
تتوقــف امل�شاحــة املنا�شبة للقطعة على عوامل متعددة مثل قدرة الكائــن امل�شتهدف على احلركة )تتطلب 
الكائنــات التــي لديها قدرة اأكــرب على احلركة م�شاحة اأكرب مــن الأر�س بوجه عــام(، وتقنيات ال�شتخدام 
)تتطلــب تقنيات ال�شتخدام التــي توؤدي اإىل تر�شيب املنتج باإ�شلوب مو�شعي اأكــرث دقة م�شاحة اأ�شغر من 
الأرا�شي عن تلك التقنيات الأقل دقة مثل الر�س اجلوي اأو الرذاذ املنت�شـر(، وحجم ونوع املح�شول/النبات 

وتقنيات احل�شاد.

علــى �شبيــل املثــال، مُيكن اإجــراء الختبارات التــي تت�شمن ا�شتخــدام ر�شـا�شـات حممولة علــى الظهر يف 
م�شاحــات �شغــرية نوعا ما، مــع التاأكد من وجــود �شـريط حدي وقائــي منا�شب احلجم. يتطلــب ا�شتخدام 
الر�شـا�شـات اليدوية ذات القر�س الدوار م�شاحة 20 مرت * 20 مرت على الأقل.  اأما ا�شتخدام جرارات الر�س 
فاإنــه يتطلــب م�شاحات تت�شع على الأقل لعر�س عار�شة الر�شـا�ــس بالإ�شافة اىل �شـريط حدي وقائي. اأما 
الختبــارات التــي ي�شتخدم فيهــا الر�س باأحجام متناهيــة ال�شغر، قابلة لالإجنــراف، فتتطلب قطع وا�شعة 
ن�شبيا من الأر�س حيث يتم الو�شول اىل تر�شيب منتظم للمنتج من خالل عمليات ر�س متتالية ومتداخلة.  
يرجع الإحتياج اىل توفري �شفوف /�شـرائط حدية اأو حمايدة اىل مراعاة تقلي�س فر�شة حدوث تداخل بني 
القطــع )اذا كان هنــاك احتمال حلدوث اإجنــراف اأو اإنت�شـار للمنتج امل�شتخدم اأو انتقــال لالآفة امل�شتهدفة( 
ويف مثــل هــذه احلالت يتعــني اأن تكون قطع الأرا�شــي اأكرب )اإجمايل القطعة( علــى اأن توؤخذ املالحظات 

ويتم احل�شاد يف حدود اجلزء املركزي من القطعة )�شايف القطعة(.

ويف�شــل اأن تكــون للقطــع يف الإختبار الواحــد نف�س امل�شاحــة، واأن تكون امل�شاحات متماثلــة يف �شل�شلة 
الإختبــار الواحــد، غري اأن ذلك لي�س ملزمــًا يف جميع احلالت. يتبع الزيــادة يف م�شاحة القطعة زيادة يف 
الدقــة، وذلــك حتى حد معني فقــط، اإذ اأن  التباين يف نوعيــة الرتبة وم�شتويات الإ�شابة قــد يتزايد كذلك. 
وتـُعــد القطــع امل�شتطيلــة الطويلة و ال�شيقة مــن الأرا�شي اأكرث مالئمــة للح�شاد امليكانيكــي )الآيل(، اأما 
القطــع املربعة من الأرا�شي فتقلل من احتمال حــدوث تداخل بني القطع وتوفر ظروفًا اأف�شل فيما يخ�س 

التغيريات التي تطراأ على اجتاه الريح.

5-1-4		املنتج	املرجعي	والتجربة	ال�سابطة	غري	املعاملة
املنتج املرجعي 

يجــب اإ�شتخــدام املنتج املرجعي يف الإختبــار كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك ملقارنــة املنتج حمل الإختبار 
مبنتــج )مرجعــي( لوقايــة النبات له فعاليــة معروفة من خــالل املمار�شات حتى ميكــن التاأكد من جودة 
الإختبــار. ف�شــاًل عن ذلــك فاإن اإ�شتخــدام املنتج املرجعــي ُي�شهل من اجــراء املقارنات بــني الإختبارات 
املختلفة يف �شل�شلة واحدة من الإختبار. وعادًة ما تتم مقارنة املنتج حمل الإختبار باملنتج املرجعي عند 
تقييــم كفاءة املنتج حمــل الإختبار. ويتعني اأن يكون للمنتج املرجعي نتائج مر�شية معروفة. واأن  يكون 
املنتــج املرجعي م�شجاًل يف الدولة لنف�س الغر�س اأملزمع اإ�شتخــدام املنتج حمل الإختبار فيه )حم�شول/
اآفة(، و ذلك بقدر المكان. اإل اأنه ميكن قبول اإ�شتخدام منتج مرجعي غري م�شجل، �شـريطة اأن تكون له نتائج 

مر�شية معروفة.
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يف حالــة عــدم وجود منتج مرجعي )مثاًل اأن تكون طريقة عمل وتاأثري املنتج اأو اإ�شتعماله جديدة(، يتعني 
يف هــذه احلالــة التاأكد من وجود اأ�شاليب غــري كيميائية للمكافحة ميكن الإعتمــاد عليها كمرجع. اأما يف 
حالة عدم توافرها فيجرى تقييم فعالية املنتج حمل الإختبار مقارنة بالتجربة ال�شابطة غري املعاملة.  

يف احلالت التي يكون فيها املنتج حمل الإختبار جزًء �شمن برنامج للمكافحة املتكاملة ت�شبح املقارنة 
بــني املنتجــات املنفردة )املنتــج املرجعي واملنتج حمــل الإختبار( غري ذات دللة فيمــا يخ�س الفعالية 
الإجماليــة لربنامــج املكافحــة امل�شتخدم.   لذلك يتطلــب الأمر يف مثل هذه احلالت اجــراء مقارنات بني 

برنامج مرجعي للمكافحة املتكاملة وبرنامج مماثل يت�شمن منتج وقاية النبات حمل الإختبار.

التجربة ال�صابطة غري املعاملة 
يجــب اأن يت�شمــن الإختبار جتربــة �شابطة غري معاملة كلمــا كان ذلك ممكنًا. الغر�ــس الرئي�شي من هذه 
التجربــة هو التاأكد من وجود قدر معقول مــن الإ�شابة بالآفة والتاأكد من عدم وجود اأ�شباب طبيعية وراء 
اإنخفا�ــس عدد الإ�شابات اأو م�شتوياتها اأثناء الإختبار. وي�شعب اإظهار فعالية املنتج اإذا كانت م�شتويات 
الإ�شابة بالآفة منخف�شة وت�شبح نتائج الإختبار عدمية املعنى. لذلك فاإن التجربة ال�شابطة غري املعاملة 

ت�شتخدم كنقطة مرجعية لتحديد �شالحية الإختبار.  

ف�شــاًل عن ذلك، تـُ�شتخدم التجربة ال�شابطة غالبًا حل�شاب م�شتويات الفعالية وبالإ�شتعانة بنتائج اإختبار 
املنتــج املرجعــي. اأمــا يف حالة عــدم وجود منتج مرجعــي فاإن التجربــة ال�شابطة غــري املعاملة ت�شبح 

�رضورية ول غنى عنها يف حتديد فعالية املنتج حمل الإختبار.  

للتجــارب ال�شابطــة غري املعاملة اأدوار اأخرى مفيدة يف اإختبارات الفعالية، فهي ميكن اأن توفر معلومات 
حــول التغــريات الإجماليــة الرئي�شية التي تطــراأ على اأعداد الآفــة )األهجرة اجلماعية مثــاًل(، اأو حول تطور 
الآفــة )الفق�س اأو اإطالق اجلراثيم مثاًل(، كما ميكنهــا اأن توفر م�شادر لإجراء مقارنات بخ�شو�س اإنتاجية 
املح�شــول وجودتــه يف حالة عــدم اإ�شتخدام منتجــات وقاية النبات، كمــا اأنها جتعل التعبــري عن نتائج 
الإختبارات ب�شيغة معدلت للفاعلية ممكنًا بدًل من التعبري عنها ب�شيغة الوفيات اأو الكثافة، وذلك ي�شهل 
مــن تقييــم النتائج ب�شـكل بياين و�شـامل. اإل اأنه يتعني احلذر والنتباه عند مقارنة التجارب ال�شابطة غري 
املعاملــة بالتجارب التي تتم فيها املعاملة باملنتج، حيــث ميكن للحركة الطبيعية لأعداد الآفة بني قطع 

الأر�س حمل الإختبار اأن حتجب )جزئيًا( تاأثري املعاملة باملنتج.

يجب احلر�س على عدم و�شول اأي تاأثريات للمنتج حمل الإختبار اإىل التجربة ال�شابطة غري املعاملة، مع 
احلر�س على تعري�شها لكافة اخلطوات الأخرى املتبعة خالل الإختبار، وخا�شة الإجراءات والإ�شتخدامات 

الزراعية املختلفة �شد الآفات غري امل�شتهدفة بالدرا�شة.

هنــاك املزيد مــن املعلومات املتاحة حول دور املنتجــات املرجعية والتجــارب ال�شابطة، يف اإختبارات 
الفعالية يف موا�شع اأخرى ] 25،30[.
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5-2 الكائن امل�صتهدف )الآفة( 
كقاعــدة عامــة، يتعني اأن يكون م�شتوى تواجد الكائن امل�شتهدف )الآفة( عند م�شتوى الأهمية الزراعية، اأو 
ُينتظــر اأن ي�شــل اإليه خالل املعاملة. وينبغــي اأن تتماثل م�شتويات اإعداد الآفــة اأو الإ�شابة اأو العدوى يف 
القطــع املعاملــة و يف القطــع ال�شابطة عند بداية التجربة، ويف�شل اأن ي�شتمر هــذا التماثل حتى بداية اأول 

معاملة.

ويجــب اأن يتــم تعريف الكائن امل�شتهدف با�شمه العلمي كامال )كلما اأمكــن ذلك(، ويجب كذلك ذكر بع�س 
التف�شيــالت اخلا�شــة بتعريفه، كلما كان ذلك منا�شبًا، مثل حتت النــوع وال�شنف والرتبة...الخ، ف�شاًل عن 

مرحلة منو الآفة وكثافتها، وم�شتوى اأو معدل الإ�شابة والعدوى مع تقديرها كميًا كلما اأمكن ذلك.

ويف�شــل اأن يتواجــد يف قطــع الأر�س حمــل الإختبار اإ�شابة اأو عــدوى طبيعية، ويف حالــة ادخال الكائن 
املمر�س اأو الآفة �شناعيًا اإىل املوقع يتعني و�شف الإجراءات املتبعة يف ذلك.

ينبغي اأن تت�شمن �شل�شلة الإختبار اأطوار خمتلفة من مراحل منو الكائن امل�شتهدف كلما كان ذلك منا�شبًا، 
واأن تت�شمــن كذلــك �شــاللت اأو اأجنا�س خمتلفــة، اإذ غالبًا ما تظهر تلك الختالفــات درجات متفاوتة من 

التاأثر باملنتج حمل الإختبار.

5-3  معدات اإ�صتخدام منتجات وقاية النبات 
يتعــني اأن تكون املعــدات امل�شتخدمة واأ�شاليب ا�شتخدامها هي نف�س املعــدات والأ�شاليب املو�شى بها يف 
بطاقــة املنتــج، اأو اأن ت�شتخدم معدات واأ�شاليب م�شـابهة وميكن اإ�شتخدام املعدات املحمولة يدويًا، خا�شة 
يف التجــارب التــي تتــم على نطاق �شيــق، بينما ُي�شتخدم املنتــج فيما بعد بوا�شطة معــدات حممولة على 
عربــات. ويتعــني علــى جهات الت�شجيل تقييم مــا اإذا كانت املعــدات امل�شتعملة يف الإختبــارات ُينتظر اأن 
توؤدي اإىل فعالية مماثلة لتلك الناجتة عن ا�شتعمال املعدات املتوافرة يف الدولة. وينبغي اأن تكون معدلت 
الإ�شتخــدام )كاًل مــن جرعة املنتــج، ومعدل الإ�شتخدام احلجمــي بالن�شبة للمنتجــات امل�شتخدمة بالر�س( 
ون�شب التخفيف )وفقا ملا هو مالئم( هي نف�س املعدلت والن�شب املو�شى بها عند الإ�شتعمال، اإل يف حالة 

تقييم تاأثري اجلرعة على الفعالية. 

كما ينبغي اإ�شتخدام املنتج يف التوقيت املو�شى به على البطاقة، ويوؤدي ت�شمني الإختبار لتوقيتات مبكرة 
ومتاأخــرة اإىل احل�شول علــى معلومات اإ�شافية يف بع�س احلالت. ويف حالــة وجود تو�شية بالإ�شتخدام 
املتكرر للمنتج يتعني اإختبار نف�س التواتر الزمني يف الإ�شتخدام، وقد يتطلب الأمر مقارنة تواترات زمنية 

خمتلفة بهدف حتديد الفرتة الزمنية الأمثل بني الإ�شتخدامات املتتالية.

يجب اأن تخ�شع معدات الإ�شتخدام ملعايرة �شليمة وذلك للح�شول على معدل الإ�شتخدام واملجال احلجمي 
للقطــرات )فقــط للمنتجــات امل�شتخدمة بالر�س( املرغــوب فيهما. كمــا يتعني حتديــد التفا�شيل اخلا�شة 
مبعــدات الر�س، �شغــط الت�شـغيل ونوع الفوهـة )املفوهــات( وو�شعها بالن�شبة للمح�شــول و�شـرعة التقدم 
ومعــدل الإ�شتخــدام احلجمي، ف�شــاًل عن اجلرعة امل�شتعملــة وتركيز حملول الر�س ونــوع امل�شتح�رض. كما 
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ُيو�شــى بتحديــد وِذكر معــدل الإ�شتخدام احلجمي امل�شتعمــل فعليًا، كلما كان ذلك قابــاًل للتنفيذ، بدًل من 
الكتفاء باملعدل ال�شمي )احل�شابي( املبني على املعايرة، وذلك لتاأكيد جودة املعامالت.

هناك املزيد من املعلومات املتاحة يف موا�شع اأخرى حول تقنيات اإ�شتخدام املبيدات]26، 31، 32، 33[، 
وكذلك حول الإر�شـادات اخلا�شة بالتعبري املنا�شب عن جرعة امُلنتج يف الإختبارات احلقلية ]58[. 

5-4  الظروف البيئية
يتعــني قيا�ــس الظروف اجلوية ال�شائدة مبوقع الإختبار يف اليوم املحــدد للتجربة، فتـُ�شجل درجة احلرارة 
والرطوبــة الن�شبيــة والأمطار و�رضعة الرياح واجتاهها، وفقًا ملا هو منا�شــب. ويف�شل اأن توؤخذ القيا�شات 
عدة مرات، قبل بدء التجربة مبا�شـرة، واثناء التجربة ومبجرد النتهاء منها. وقد يتطلب الأمر كذلك ت�شجيل 
درجــات احلــرارة والرطوبة الن�شبية والأمطار والظروف املناخية املتطرفة ب�شـكل دوري طوال فرتة اإجراء 
الإختبــار. وتتوقــف املتغريات التي ينبغي ر�شدهــا ومعدلت الر�شد على نــوع املح�شول /الآفة/املنتج 

حمل الدرا�شة.

كمــا يتعــني ت�شجيل الطبيعــة الأ�شا�شية للرتبة، مثل نــوع الرتبة، الأ�س الهيدروجينــي، حمتوى الرتبة من 
املــواد الع�شويــة، ورطوبة الرتبة، وفقًا ملا هو منا�شب، وبينما تـُوفر نتائج حتليل الرتبة معلومات مفيدة، 
فاإنــه عــادة ما يكفــي ت�شجيل املعلومــات النوعية عن الرتبة علــى اأ�شا�س املالحظــات واملعرفة املحلية. 

وينبغي كذلك ت�شجيل البيانات ذات ال�شلة اخلا�شة بالري.
 اأمــا بالن�شبــة للتجارب التــي تـُجرى يف ال�شَوب اأو املخازن فينبغي اأن ت�شجــل درجات احلرارة والرطوبة 

طوال فرتة التجربة.

5-5   تقييم الفعالية الحيوية 
تعتمــد املتغريات التي يتعني تقديرها بهدف حتديــد فعالية منتجات وقاية النبات على املح�شول والآفة 
حمل الدرا�شة. وتت�شمن هذه املتغريات كثافة الآفة اأو معدلت تواجدها، م�شتويات الإ�شابة، ن�شبة الوفيات 

اأو املكافحة، �شـدة الأعرا�س اأو الأ�رضار الواقعة على املح�شول واإنتاجيته وجودته... الخ.

  لذلــك ينبغــي، كلمــا كان ذلــك منا�شبا، القيــام بتقدير هــذه املتغريات قبل بــدء املعاملــة.   ويعترب ذلك 
�رضوريــُا ب�شـكل خا�ــس عند اجراء اإختبارات املبيــدات ومبيدات الفطريات ومبيــدات الأكارو�شات، حيث 
تتغــري م�شتويات الإ�شابة �رضيعــًا مبرور الوقت. كما ينبغي ت�شحيح ن�شبــة الوفيات، وهو ُمتغري ُيعرب عن 
الإنخفا�ــس يف اأعــداد الآفــة، بحيث تاأخــذ يف الإعتبــار الوفيات التي حتــدث يف قطعة الأر�ــس اخلا�شة 

بالتجربة ال�شابطة، وذلك للح�شول على ِقَيم لن�شبة املكافحة. 

مت و�شع ُطرق ُمف�شلة حول كيفية اأخذ العينات، وتقدير الأ�رضار اأو النتاجية للعديد من الآفات واملحا�شيل، 
رغم اأن ذلك مل يكن دائمًا بهدف درا�شة فعالية منتجات وقاية النبات. وتوجد يف بع�س البلدان والأقاليم 
بروتوكــولت خا�شــة باإختبارات الفعالية، تت�شمن طرقًا لتقدير فاعليــة املنتج ]مثل اخلطوط التوجيهية 
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حول اإختبار الفعالية النوعي للمح�شول/ الآفة، ال�شادر عن املنظمة الأوروبية-املتو�شطية لوقاية النبات 
EPPO، وعــن اللجنــة الدائمة ما بني احلكومات ملكافحة اجلفاف يف منطقــة ال�شاحل CILSS، وعن العديد 

مــن جهات الت�شجيل املحليــة. وينبغي الإ�شتعانة بهذه الطرق يف الإختبــارات، كلما كان ذلك مطلوبًا من 
جهات الت�شجيل اأو كلمًا كان ذلك منا�شبًا.

يف حالــة عــدم توافر بروتوكولت جتارب خا�شة بالفعالية ميكــن ال�شتعانة، وفقًا ملا هو منا�شب، بطرق 
تقدير بيولوجية �شبق ن�شـرها عن حم�شول معني اأو اآفة حمددة، على اأن تكون مدرو�شة تف�شيليًا وُمراجعة 
بدقــة مــن م�شادر خمتلفة. ويف كافة احلــالت الأخرى ميكن ال�شتعانة بالإ�شــدارات العامة حول الطرق 

البيولوجية اأو البيئية لأخذ العينات والتقييم للح�شول على املزيد من الإر�شـادات]26،34،35،36[. 

وايًا كان نوع التقييم الذي يقع عليه الإختيار فاإن اأ�شاليب اأخذ العينات والتقييم ينبغي و�شفها تف�شيليًا 
بحيث يتمكن القارئ من تكرار نف�س الأ�شاليب والطرق بناء على املعلومات الواردة بالتقرير.

5-6  ملحظات اأخرى
ميكــن اأخذ مالحظات اأخرى متنوعة اأثناء اإجراء اإختبــارات الفعالية، مثل الت�شمم النباتي والتاأثريات على 
املحا�شيــل التاليــة والتاأثــريات اجلانبيــة على الكائنــات املفيدة، و�شــوف يتم  تناول هــذه املو�شوعات 

بالف�شول التالية عر�شًا لها.

 5-7  حتليل النتائج   
كقاعــدة عامــة يجب اأن تخ�شع نتائــج التجارب احلقليــة اأو �شل�شلة الإختبارات للتحليــل الإح�شائي. كما 
ينبغــي اأن تخ�شــع التجارب التي تت�شمن اإختبارات �شابطة غري معاملــة، اأو منتج مرجعي، واحداً اأو اأكرث 

من املنتجات التجريبية للتقييم املتتابع التايل ]25[:
هــل كان الإختبــار واقعيــًا، اأي قادر على توفري بيانــات مفيدة؟ يكون الو�شع كذلــك فقط اإذا كانت  1 .

م�شتويات اأعداد الآفة يف مواقع الإختبار ال�شابط اأكرب بقدر كاٍف بحيث متثل تهديداً للمح�شول.
هــل كانت نتائج الإختبار مرتابطة منطقيــًا؟ وهل يعطي املنتج املرجعي النتائج املتوقعة مقارنة  2 .

بالإختبار ال�شابط غري املعامل؟ 
اإذا مت اإ�شتيفــاء املتطلبــات 1و2. 3 فــاإن ذلــك ي�شمح مبقارنة املنتــج )املنتجــات( التجريبي باملنتج  

املرجعي، ومبقارنة املنتجات التجريبية ببع�شها، يف حالة اإختبار العديد منها. 
الهــدف الرئي�شي مــن حتليل النتائج هو تقدير قيم للفروق بني املعامــالت املتنوعة، وتوفري قيا�س  4 .

للتباين بني هذه التقديرات. وينبغي اإ�شتخدام اأ�شاليب اإح�شائية منا�شبة لإجراء تلك املقارنات.  
اإذا مل توجــد فروقــًا معنويــة بني منتــج جتريبي ومنتج مرجعــي و/اأو الإختبــار ال�شابط يكون من  5 .
ال�ــرضوري التاأكــد مــن اأن اأ�س الإختبــار كان كافيــًا للك�شـف عن اأيــة فروق معنويــة )انظر الف�شل 

5-1-2( واإذا مل يكن اأ�س الإختبار كافيًا فيجب النظر اىل التجربة على اأنها غري حا�شمة.



43

ميكــن اإخ�شــاع بيانات اإختبــارات الفعالية لعديد من طــرق التحليل الإح�شائي. وتعتمــد الطرق التي يقع 
الإختيار عليها اىل حد كبري على طبيعة املتغريات التي مت ت�شجيلها.   فت�شتخدم طريقة اإح�شائية بارامرتية 
مــع املتغــريات الكمية بالإعتماد عادة على حتليل التباين اإلح�شائي.  اأمــا اإذا كان املتغري نوعيًا فيكون 

من املنا�شب اإ�شتخدام طرق اإح�شائية غري بارا مرتية.
يجــب ذكر الطــرق الإح�شائيــة املتبعة يف حتليــل النتائج بتف�شيــل كاٍف بحيث تكون مفهومــة بالن�شبة 

للمراجعني اخلارجيني.  

ين�شــح ب�رضورة ال�شتعانــة واللجوء اإىل متخ�ش�س يف الإح�شاء قبل ت�شميــم الإختبار لإ�شت�شـارته حول 
ت�شميــم وتنفيــذ اإختبارات الفعالية وحتليــل نتائجها اإح�شائيــا، وخا�شة يف حالة اإ�شتخــدام ت�شميمات 
جديــدة اأو غــري ماألوفة يف الإختبــارات )مثل الت�شميم العاملــي الذي ينا�شب تنوع اجلرعــات اأو اإختالف 

ال�شاللت ومواقيت الإ�شتعمال اأو الفرتة الزمنية بني املعامالت املتتالية(.
ويف�شــل اإ�شت�شـــارة خــرباء يف حتليل البيانات احلقليــة الزراعية اأو البيئية عــن ا�شت�شـارة متخ�ش�شني يف 

الإح�شاء النظري البحـت.

هنــاك اإ�شدارات متنوعة مفيدة حول ت�شميم التجارب احلقليــة وحتليل نتائجها اإح�شائيًا توفر مزيدا من 
الإر�شـــادات يف هذا املجــال ]27، 28، 29، 37[، بالإ�شافة اإىل توجيهــات متخ�ش�شة حول حتليل نتائج 

اإختبارات الفعالية ملنتجات وقاية النبات ]25[.
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6- حتمل املح�صول   
ُيعتــرب تقدير حتمــل املح�شول للمعاملة اأحد العنا�رض ال�رضورية يف تقييم فعالية منتجات وقاية النبات. 
ويت�شمــن حتمل املح�شول للمعاملة حدوث ت�شمم نباتي، تاأثريات �شلبية على اإنتاجية املح�شول وجودته 

واأي تاأثريات على النبات اأو اأجزائه اخلا�شة بالتكاثر.

ويجــب الأخذ يف العتبار اأن املالحظات اخلا�شة بتحمل املح�شول مكونًا اأ�شا�شيًا �شمن اختبارات تقييم 
اأداء املنتــج �شــد الآفة امل�شتهدفة. ويف بع�س الأحيــان يتطلب الأمر القيام بدرا�شــات خا�شة حول حتمل 

املح�شول.

وينبغي اأن ت�شـمل اختبارات حتمل املح�شول كافة مراحل منو النبات وتوقيتات املعاملة الأكرث ح�شا�شية 
)مثــل مرحلــة التزهــري اأو اإنتاج الثمار(. كمــا ينبغي اإثبات عدم وجــود تباين نوعــي يف احل�شا�شية جتاه 
املعاملة، وذلك بالن�شبة لكافة املحا�شيل املزمع اإ�شتخدام املنتج معها. وميكن التو�شل اإىل هذه النتيجة 
عن طريق اإجراء اإختبارات على نطاق وا�شع من ال�شاللت، اأو باإختبار �شل�شلة من ال�شاللت يف عدد حمدود 

اأو غري حمدود من التكرارات، اأو عن طريق اإختبارات جتمع بني الطريقتني.

6-1 الت�صمم النباتي  
الت�شمــم النباتــي هو قــدرة املنتج على اإحداث اأ�ــرضار موؤقتة اأو طويلة املدى للنبــات ]38[ وينتج الت�شمم 
النباتي غالبًا عن التاأثري املبا�شـر ملنتج واحد على املح�شول، كما قد يحدث اأي�شًا نتيجة التفاعالت بني 
منتجات متنوعة. ف�شاًل عن ذلك، فاإن الت�شمم النباتي قد يحدث نتيجة لتاأثري ا�شتخدام اأحد املنتجات على 
املح�شول ال�شابق، اأو على حم�شول لحق )مثل مبيدات احل�شـائ�س ممتدة املفعول، انظر ف�شل 7(، وهو ما 

يتعني مراعاته عند ت�شميم التجارب احلقلية.  

 وتعترب مبيدات احل�شـائ�س اأكرب م�شادر التاأثريات ال�شلبية املحتمل وقوعها يف املحا�شيل ب�شبب ن�شـاطها.  
لذلك ينبغي اإجراء اإختبارات خا�شة مببيدات احل�شـائ�س فيما يتعلق بالت�شمم النباتي، وب�شـكل م�شتقل عن 
اختبــارات الفعالية املبا�شـــرة، على اأن يتم اإجراء هذه الإختبارات يف غياب مــن احل�شـائ�س التي تتناف�س 
مــع املح�شول، والتي يوؤدي تواجدها اإىل خف�س كمية املبيــد التي ت�شل اإليه. اأما بالن�شبة ملعاملة البذور 
فهناك عدد من الإختبارات النوعية لتحمل املح�شول َيتطلب اإجراوؤها )خا�شة للك�شـف عن احتمال حدوث 

انخفا�س يف القدرة الإنباتية(.

وينبغــي اإختيــار كاًل مــن اجلرعة املو�شى بهــا )N(، و�شعفهــا )2N( لتحديد هام�س الأمان عنــد اإ�شتخدام 
املنتج. ويف حالة حدوث اأثار �شلبية خطرية يتعني اإ�شافة اإىل ذلك درا�شة تاأثري جرعات بينـيـة.

اإن اإ�شتخــدام املبيــدات احل�شـرية اأو مبيدات الفطريات اأو بع�س املنتجــات الأخرى مثل مبيدات الأكارو�س 
ومبيــدات الرخويــات، ل يتـَطلــب عــادًة اإجراء اإختبــارات نوعية للت�شمــم النباتي حيث تكــون املالحظات 
اخلا�شــة بتحمل املح�شــول )مثل الت�شمم النباتي( جزء من اإختبارات الفعاليــة املبا�شـرة. فاإذا ظهرت اأية 
تاأثريات �شلبية لدى اإ�شتعمال اجلرعة املو�شى بها )N(، َوجب عندئٍذ درا�شة تاأثريات �شعف اجلرعة )تقريبًا( 

املو�شى بها )2N(، وغالبًا ما يتطلب الأمر يف هذه احلالة اإجراء اإختبارات نوعية لتحمل املح�شول.
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ميكن مالحظة تاأثريات الت�شمم النباتي على املح�شول يف فرتة الإنبات اأو النمو اأو عند احل�شاد. وقد تكون 
هــذه التاأثــريات موؤقتة اأو طويلة املدى، و قد جترى هذه الختبارات علــى النبات كله اأو تقت�رض على جزء 

منه فقط، مثل اجلذور اأو الأوراق اأو الأزهار اأو الثمار.

بع�س مناذج الت�شمم النباتي تتمثل يف: 
فقدان النبات بالكامل )التخفيف( Ó 

تاأخر الإنبات اأو النمو اأو التزهري اأو اإنتاج الثمار Ó 

فقدان لون النبات اأو لون اأجزاء منه  Ó 

موت اأن�شجة النبات )نخر(  Ó 

الذبول  Ó 

ت�شـوهات يف النبات اأو يف اأجزاء منه  Ó 

و من الناحية العملية، فغالبًا ل تظهر التاأثريات اأو الأعرا�س اخلطرية عند اإجراء اإختبارات الفعالية وذلك 
لأن منتجــات وقايــة النبات التي لها مثل هذه التاأثريات ل ت�شل يف الغالــب اإىل مرحلة الإختبار احلقلي. 
ولذلــك فــاإن اأعرا�س الت�شمم النباتي تكون غالبًا غري ظاهرة مما ي�شتوجب توخى  احلر�س والدقة عند اأخذ 

املالحظات.
�شبق عر�س عدد الإختبارات املطلوبة لتقديرالتاأثري ال�شمي علي النبات يف الف�شل 3-4- 5 

 وهناك موا�شع اأخرى تتيح املزيد من الر�شـادات حول تلك الإختبارات ]38[.

6-2 التاأثريات على الإنتاجية 
الهــدف الأ�شا�شــي من اإ�شتعمــال منتجات وقاية النبات هــو حماية انتاجية املح�شــول اأو زيادتها، اإل اأن 
الإنتاجية قد تتاأثر �شلبًا يف بع�س الأحيان باإ�شتخدام هذه املنتجات. لذلك ينبغي اأن تـُقدم اإجراءات تقييم 
الفعاليــة معلومــات كافية توؤكد عــدم حدوث اإنخفا�ــس يف الإنتاجية من جراء اإ�شتخــدام منتجات وقاية 
النبــات. ويف حالــة معاملة املحا�شيل اأو منتجاتها املزمع تخزينهــا، يتعني حتديد تاأثري منتجات وقاية 

النبات امل�شتخدمة على الغلة بعد التخزين، مبا يف ذلك عمر التخزين.

وبالن�شبــة ملبيدات احل�شـائ�س، ومنتجات وقاية النبات الأخرى التــي لها اأثار �شمية وا�شحة علي النبات، 
يتعني اإجراء تقييم لإحتمالت حدوث اإنخفا�س يف الإنتاجية. وميكن عادة القيام بهذه املالحظات �شمن 

)بع�س( الإختبارات املخ�ش�شة لفح�س الت�شمم النباتي.

اأمــا بالن�شبــة ملنتجات وقاية النبات الأخرى فيمكن بوجه عام اإجــراء تقييم لإحتمالت حدوث اإنخفا�س 
يف الإنتاجيــة كجــزء من اختبــارات الفعالية املبا�شـرة ول يحتــاج الأمر هنا اإىل اإجــراء اختبارات نوعية 

خا�شة.
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وت�شلــح املواقع التي تتميز مبعدلت اإ�شابة منخف�شة بالآفات لتقييم التاأثريات املحتملة على الإنتاجية 
اأكــرث مــن غريهــا، اإذ اأن مردود اإجــراءات املكافحة علــى الإنتاجية يف هــذه املواقع لن يخفــي التاأثريات 

ال�شلبية لل�شمية النباتية على الإنتاجية.

6-3 تاأثريات على الجودة وعلى العمليات التحويلية
يجــب توفــري معلومات كافيــة لتقييم ما اإذا كانت املعاملــة مبنتجات وقاية النبات ينتــج عنها  تاأثريات 
�شلبية على جودة املح�شول اأو منتجاته، مثل وجود تبقع بالأوراق اأو بالثمار، اأو وجود رائحة اأو تاأثريات 

ّنعة(. على النكهة اأو على ت�شنيف جودة املنتجات )امُل�شَ

ويتعــني اأن جترى هذه الإختبارات اأوًل علــى املحا�شيل الرئي�شية املزمع اإ�شتخدام منتجات وقاية النبات 
معهــا، عنــد �شعف اجلرعة املو�شى بها )2N( تقريبًا. فــاإذا مت ر�شد التاأثريات عند تلك اجلرعة وجب اإجراء 

.)N( الإختبار عند اجلرعة املو�شى بها

وقد يتطلب الأمر يف بع�س الأحوال اإجراء اإختبارات للتذوق للتحقق من عدم وجود تاأثريات غري مقبولة.

يف حالــة اإ�شتخــدام النباتات املعاملة، يف عمليات حتويلية مثل �شناعة النبيــذ اأو تخمري اجلعة اأو اخلبز، 
وكانــت هناك متبقيات خطرية من منتجات وقاية النبات عند احل�شاد، يتعني درا�شة اإحتمال حدوث اآثار 

�شلبية ب�شبب تاأثري هذه املتبقيات على العمليات التحويلية.

توفــر موا�شع اأخرى مزيداً مــن الإر�شـادات حول اإختبارات الإ�شطباغ، وتاأثــريه على العمليات التحويلية 
 .]53 ،52[

6-4 التاأثريات على النبات اأو على اأجزائه امل�صتخدمة فى الإكثار
ل ينبغــي اأن تت�شبــب منتجــات وقاية النبات يف اإحداث تاأثــريات غري مقبولة على النبــات اأو على اأجزائه 
اخلا�شــة بالإكثار. وتتوقف املالحظات املطلوب ر�شدها على طبيعة اأو نوع الأجزاء املعنية بالإكثار يف 

النبات، وفيما يلي مناذج لبع�س املتغريات ذات ال�شلة: 
بالن�شبة للبذور: قابلية احلياة، الإنبات، الن�شـاط؛ Ó 

بالن�شبة لل�شـتالت: التجذر ومعدل النمو؛  Ó 

بالن�شبة لل�شوق اجلارية )املدادة(: الرت�شخ ومعدل النمو؛  Ó 

بالن�شبة للدرنيات: التربعم ومعدل النمو. Ó 

تقدم » القواعد الدولية لختبار البذور » مزيداً من الإر�شـادات حول اإختبارات البذور]36[.
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7- الإ�صتدامة الزراعية 
هنــاك العديــد من اإجراءات الر�شد الأخــرى التي ميكن القيام بها كجزء من عمليــة تقييم فعالية منتجات 
وقاية النبات، ويخت�س اأغلبها بتاأكيد عدم وجود اأية اأثار غري مقبولة نتيجة ا�شتخدام هذه املنتجات .على 
منظومــة اإنتاج املح�شــول واإ�شتخداماتها الزراعية. ويف بع�س الأحيان يتطلب الأمر القيام باإختبارات اأو 
عمليــات ر�شــد نوعية، ويف حالت اأخرى متعددة ميكن اإجراء تقييم للمخاطر بناًء على البيانات املتوفرة 

)املتاحة غالبًا يف اأجزاء اأخرى من ملف الت�شجيل( وعلى املنطق العلمي.

7-1 خماطر املقاومة  
ت�شـــري املقاومــة اإىل التعديــالت الطبية الوراثية يف قــدرة اأفراد اآهلة الآفة على حتمــل املعاملة مبنتجات 

وقاية النبات، والتي كانت توؤدي،يف الو�شع الطبيعي،اإيل مكافحة فعالة لالآفة ]39[. 

 ويرتتــب علــي اإنخفا�س اأداء منتجــات وقاية النبات ب�شبــب ن�شـوء املقاومة زيادة يف معــدلت اإ�شتخدام 
املنتــج للو�شول اإىل مكافحــة فعالة، وت�شبح هذه الزيادة بالتايل ُمكلفــة و/اأو �شارة بالن�شبة للمزارع و 
ِنــع وامل�شتهلــك، والبيئة. ويف بع�س الأحيان قد يتطلب الأمر �شحب املنتــج بالكامل من الإ�شتعمال،  امُل�شَ

مما ي�شعف من قدرة املزارع على التحكم يف الآفة.  

 وتتزايــد يف الوقــت احلــايل املطالبة باإجراء حتاليل ملخاطــر املقاومة قبل ت�شجيل منتــج وقاية النبات. 
وتقدم هذه التحاليل تقييمًا للقدرة املحتملة للمنتج ولطريقة ا�شتعماله املقرتحة على اإحداث مقاومة عند 

الآفة، كما تطرح مقرتحات حول كيفية التحكم يف املقاومة وتقلي�شها يف احلقل.

وتن�شـــاأ خماطــر تطور مقاومة الآفة من ت�شافر عوامل وراثية وعوامل مرتبطة بظروف الإ�شتخدام. وميكن 
مل�شتخدم املنتج التحكم يف املخاطر النا�شـئة عن ظروف الإ�شتخدام )املخاطر الزراعية( اإىل حد ما، وذلك 
بتغيــري منــط الإ�شتخدام اأو تعديله. اأما املخاطر الوراثيه، التي تتحــدد بخ�شائ�س كٍل من الآفة امل�شتهدفة 
ومنتــج وقايــة النبات امل�شتعمل، فال ميكــن عامة تغيريها بتعديل منط الإ�شتخــدام. لذلك ينبغي األ تعتمد 
حتاليل خماطر املقاومة على تقييم املخاطر الوراثية وحدها، بل يتعني اأن تت�شمن كذلك ظروف الإ�شتخدام 

املو�شى بها من قبل املتقدم للت�شجيل.

وحتــى تتمكن جهات الت�شجيل من تقييم خماطــر املقاومة، يتعني على امل�شجل توفري املعلومات التالية، 
اإل اإذا ا�شتطاع اإظهار عدم ارتباطها اأو مالءمتها لتحاليل املخاطر: 

طريقة عمل املادة الفعالة؛  Ó 

اأدلة على حدوث املقاومة نتيجة لإ�شتعمالت �شابقة؛  Ó 

اآليات حدوث املقاومة عند الآفة )الآفات امل�شتهدفة(؛  Ó 

معلومات عن وجود مقاومة م�شـرتكة جتاه مركبات اأخرى؛  Ó 

بيانات احل�شا�شية )التباينات الأ�شا�شية يف ح�شا�شية الآفة جتاه املنتج(؛  Ó 
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منط اإ�شتخدام املنتج، يف غياب املقاومة؛  Ó 

ا�شرتاتيجية التحكم يف املقاومة )يف حالة وجود خماطر متو�شطة اأو مرتفعة لتطور املقاومة(. Ó 

ميكــن احل�شول على اإر�شـادات تف�شيلية حول تقييم خماطر املقاومة ومتطلبات عوامل وبيانات املخاطر 
يف موا�شــع اأخــرى ]40، 39[. كمــا تتوافــر طرق قيا�شيــة لإختبــارات احل�شا�شية والك�شـف عــن املقاومة 
بالن�شبــة لعــدد من الآفــات ]41، 42، 43[، ف�شاًل عن قاعدة بيانات دولية لر�شــد املقاومة جتاه مبيدات 

احل�شـائ�س ]44[ ومبيدات احل�شـرات ]45[ يف كافة اأنحاء العامل.  

7-2 التاأثريات على املحا�صيل التالية
حتــت ظــروف معينة، من املمكــن اأن حتدث املادة الفعالــة لأحد منتجات وقاية النبــات، اأو نواجت ه�شمه 
الن�شـطــة حيويًا، خماطــر على املح�شول الذي يلي يف زراعته املح�شــول املعامل باملنتج. وقد يكون هذا 
املح�شــول تاليــًا يف ترتيــب الدورة الزراعيــة الإعتيادية املتبعــة يف منطقة ما، اأو قد تتــم زراعته كبديل 
فــوري للمح�شــول الأ�شلي الذي مل ينجح. ويتعني تقدمي املعلومــات اخلا�شة بهذه التاأثريات �شمن امللف 

البيولوجي  حتى ميكن تقييم خماطر تاأثري املنتج على املحا�شيل التالية يف الزراعة.

وتعتمــد طبيعــة هذه الإختبــارات احلقلية املطلوب اإجراوؤهــا يف هذا ال�شدد، ومداها، علــى م�شري و�شلوك 
املــادة الفعالــة )اأو نواجت ه�شمها( يف الرتبة، وعلى ن�شـاطها احليــوي. وجترى الدرا�شات اخلا�شة مب�شري 
و�شلوك املادة الفعالة عادة كجزء من درا�شات التقييم البيئي، وميكن اإ�شتخدام نتائجها يف تقييم املخاطر 

املحتملة على املحا�شيل التالية يف الزراعة.

ويف حالة ا�شتمرار تواجد متبقيات املح�شول ال�شابق يف احلقل )مثل الق�س( حتى موعد ح�شاد املح�شول 
التايل، اأو يف حالة اإحتادها ودجمها بالرتبة، ينبغي تقييم ثبات املادة الفعالة اأو نواجت ه�شمها يف هذه 

املتبقيات.

غالبــًا ما توفــر اإختبارات امل�شح الأولية التي جترى على املنتج امل�شتخــدم يف وقاية النبات نتائج ميكن 
ال�شتعانــة بها يف درا�شــة التاأثري البيولوجي املحتمل على الإنبات ومنــو املحا�شيل الرئي�شية يف الدورة 
الزراعيــة. كمــا ميكن ا�شتعمال هذه النتائج يف تقييم احتمال وجود خماطر تاأثر بع�س املحا�شيل التالية 

مب�شتويات متبقيات املبيدات املحتمل تواجدها يف احلقل عند الزراعة.

اإذا اأظهــرت هذه النتائج اإنخفا�س ثبات املادة الفعالة اأو نواجت ه�شمها )اأي عدم ثبات م�شتويات الن�شـاط 
احليــوي ملتبقيــات املــادة اأو نواجت ه�شمهــا الن�شـطة عند ح�شــاد املح�شول التايل( فــاإن الأمر ل يتطلب 

عندئذ اإجراء اإختبارات حقلية نوعية على املحا�شيل التالية يف الزراعة.

اأمــا اإذا اأظهــرت النتائــج اإحتمال وجــود م�شتويات �شارة مــن متبقيات املبيدات يف الرتبــة، اأو اإذا مل تكن 
النتائج موؤكدة، فاإن الأمر يتطلب يف هذه احلالة اإجراء اختبارات حقلية نوعية على املحا�شيل التالية يف 
الزراعة. يتوفراملخطط العام لإتخاذ القرار، ب�شـاأن �رضورة اإجراء اختبارات حقلية على املحا�شيل التالية 

يف الزراعة من عدمه، يف م�شادر اأخرى ]46[.
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ميكــن اإجــراء الإختبارات علــى املحا�شيل التالية يف الزراعــة بعد جتارب الفعاليــة املبا�شـرة، كما ميكن 
اإجراوؤها ب�شـكٍل م�شتقل، ويف هذه احلالة ُيعامل املح�شول امل�شتهدف مبنتج وقاية النبات وفقًا لتو�شيات 
الإ�شتعمــال املتبعــة، غري اأنــه ل يخ�شع لر�شد اأي مالحظات. وبعد ح�شاده، تـُــزرع املحا�شيل التالية يف 
نف�ــس قطع الأر�س التي متت معاملتها لدرا�شة تاأثــر النمو باملعاملة ال�شابقة.   ميكن الإ�شتعانة بقيا�شات 
م�شتــوى املادة الفعالة اأو نواجت ه�شمها يف الرتبة يف تف�شري النتائج. تـَُوِفر م�شادر اأخرى]46[ اإر�شـادات 

تف�شيلية حول ت�شميم واإجراء التجارب احلقلية على املحا�شيل التالية يف الزراعة.

7-3 تاأثريات على املحا�صيل املجاورة    
يجــب توفــري معلومات ت�شمــح بتقييم الآثــار ال�شلبية املحتملة ملنتجــات وقاية النبــات امل�شتخدمة على 

حما�شيل جماورة اأو على نباتات غري م�شتهدفة يف عملية املقاومة.

تـُطلب هذه البيانات فقط يف حالة وجود موؤ�شـرات عن احتمال تاأثر هذه املحا�شيل اأو النباتات باملنتج. 
وفيما يلي اأمثلة ملنتجات اأو لأو�شاع متثل خطراً متزايداً على املحا�شيل املجاورة: 

اإ�شتخدام مبيدات احل�شـائ�س اأو منظمات منو النبات؛  Ó 

اإ�شتخدام املنتج بوا�شطة طائرات الر�س اأو بو�شائل اأخرى توؤدي اإىل حدوث اجنراف؛ Ó 

اإ�شتخدام منتجات متطايرة؛ Ó 

اإ�شتخدام املنتج يف املجاري املائية اأو بالقرب منها. Ó 

تظهر هذه النتائج عادة يف جزء الدرا�شة البيئية من ملف الت�شجيل اأو من خالل مالحظات ور�شد اختبارات 
الفعاليــة املبا�شـــرة ]76[.  نــادراً ما يتطلب هذا اجلانب مــن جوانب تقييم الفعالية اإجــراء جتارب حقلية 

نوعية.

7-4 تاأثريات على الكائنات النافعة 
يتم تقييم الآثار ال�شلبية على الكائنات النافعة اأو غري امل�شتهدفة عادة من خالل امللفات البيئية ملنتجات 
وقايــة النبــات ]78، 77[. ويتم تقييم تلك الآثار كجــزء من امللف البيولوجي فقط يف حالة وجود دعاوى 
اإنتقاديــة للمنتــج، اأو اإذا كان املنتــج معد لغر�ــس الإ�شتخدام يف برنامج املكافحــة املتكاملة. ويهتم هذا 

اجلزء من التقييم حتديدا بالآثار املحتملة على عنا�رض التلقيح والأعداء الطبيعيني لالآفة.

اإل اأنه يتعني ر�شد وت�شجيل كافة التاأثريات ال�شلبية اأو الإيجابية التي تظهر على الكائنات غري امل�شتهدفة 
اأثناء اختبارات الفعالية، مبا يف ذلك التاأثريات على الآفات غري امل�شتهدفة.

ويجب ب�شـكل خا�س ت�شجيل اأية زيادة )ظاهرة( تطراأ على اأعداد الآفات الثانوية، وميكن عادة مالحظتها 
اأثناء اختبارات الفعالية املختلفة، ول حتتاج اإىل درا�شات حقلية اإ�شافية )اإذ يتم تغطيتها ب�شـكل كاف يف 

امللف البيئي للمنتج(.
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8- كتابة التقارير

8-1 امللف البيولوجي 
يت�شمن امللف البيولوجي لأى منتج كافة البيانات الناجتة عن اختبارات تقييم فعالية هذا املنتج. ويعترب 
امللف البيولوجي جزءاً من امللف ال�شـامل للت�شجيل )الذي يت�شمن كذلك بطاقة املنتج، الدرا�شات ال�شمية، 
الدرا�شــات البيئيــة... الــخ( والذي يقــدم من طالــب الت�شجيل اإىل اجلهــات املخت�شة لدعم طلبــه للت�رضيح 
باإ�شتخــدام املنتــج حمل الدرا�شة. كمــا ي�شـار اإليه »مبلف التقييم البيولوجــي« اأو بالف�شل اأوالق�شم املتعلق 

»بالفاعلية و�شالمة املح�شول«،اأو » باأداء املنتج »،اأو »بتقييم اأهمية املنتج » يف امللف ال�شـامل.

كمــا يت�شمن امللف البيولوجــي التقارير املنفردة لإختبارات الفعالية اأو ملخ�شاتها، التي جتمع عادة يف 
تقرير عن �شل�شلة الإختبارات، التي تتم على نف�س املو�شوع )مثل الفعالية اأو �شالمة املح�شول اأو اإ�شتخدام 
معــني للمنتج( وفقًا لربوتوكــول جتريبي عام يف مواقع خمتلفة و/اأو يف اأعوام اأو موا�شم زراعية خمتلفة. 
وقــد يت�شمــن امللف البيولوجــي تقريراً واحــداً اأو اأكرث مــن �شل�شلة الإختبــارات وفقًا لعــدد الإ�شتخدامات 
املختلفــة للمنتــج املراد ت�شجيله. ف�شاًل عــن ذلك، يت�شمن امللف كذلك معلومــات اأخرى �رضورية للتقييم 
ال�شـامــل للفعالية، مثل البيانــات الإ�شافية حول الفعالية املبا�شـرة )الإختبارات الأولية، درا�شات الت�شمم 
النباتي،..الــخ( الإ�شتدامة الزراعيــة )درا�شات املقاومة، التاأثريات اجلانبية التــي مت ر�شدها...الخ( و الأثر 

الإقت�شادي.

 يعر�ــس ال�شـــكل رقم )1( ر�شمــًا تخطيطيًا ملكونــات امللف البيولوجــي، وتوفر موا�شع اأخــرى مزيداً من 
الإر�شـادات حول ا�شتيفاء امللف البيولوجي ]8، 20، 47[.

ال�شـكل رقم)1(: عنا�رص تقييم الفعالية املوؤ�ش�شة للملف البيولوجي
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8-2 حفظ ال�صجلت وكتابة تقارير الإختبارات املنفردة 

8-2-1		كرا�سة	احلقل	
يعتــرب حفــظ ال�شجــالت اأمــراً �رضوريــًا ل�شمان جنــاح اختبار الفعاليــة، فــاإذا مل يتم توثيــق املالحظات 
والن�شـاطــات الأ�شا�شيــة ب�شـكل مالئم فاإن جهــات الت�شجيل قد ل تقبل بنتائج الإختبــار. لذلك فاإن كرا�شة 
احلقــل )كرا�شة الإختبار( ت�شتخدم لت�شجيل كافة املعلومات الالزمة لإعادة بناء وتف�شري اإختبار الفعالية، 
مثــل املالحظات والقيا�شــات وقراءات الأجهزة، وخمرجــات التحليل، واملراجع اخلا�شــة بطرق الإختبار 

والربوتوكولت املتبعة، والأ�شـخا�س امل�شـرتكني يف الإختبار...الخ.

وقــد تكون كرا�شة احلقل كرا�شــة حقيقية )ورقية(، اأو جمموعة من النمــاذج املطبوعة لال�شتيفاء، اأو نظام 
ت�شجيــل برجمــي، اأو توليفة بني هــذه الأ�شـكال. يقدم امللحق رقــم )3( بع�س الإر�شـــادات الأ�شا�شية حول 

الطريقة ال�شليمة وال�شـفافة ل�شتيفاء كرا�شة احلقل.

وهنــاك كرا�شات معملية اأو كرا�شــات حقلية متاحة جتاريًا، وم�شممة خ�شي�شــًا لت�شهيل الت�شجيل ال�شليم 
للنتائج، كما يتزايد حاليًا و�شع وتطوير اأنظمة الكرتونية لت�شجيل نتائج التجارب احلقلية.

8-2-2		تقرير	الإختبار
التقرير هو الوحدة الأ�شا�شية لتوثيق الإختبار، والتي تعتمد عليه جهات الت�شجيل يف بناء تقييمها لفاعلية 
املنتــج. لذلــك ينبغي اأن يكــون التقرير دقيقــًا وموجزاً ويف نف�س الوقــت مت�شمنًا لكافــة املعلومات ذات 
ال�شلــة. وكقاعــدة اأ�شا�شية يجب اأن يت�شمن التقرير كافة املعلومــات الالزمة التي متكن القارئ من تكرار 
الإختبــار. كمــا ينبغي اأن يت�شمــن التقرير نتائج الإختبــار بقدٍر من التف�شيل مما يتيــح جلهات الت�شجيل 

تقييم اأية ا�شتنتاجات ميكن التو�شل اإليها حول فعالية املنتج.

وقــد يختلف ت�شميم تقريــر الإختبار وفقًا للمقايي�س اأو اللوائح املحليــة اأو الإقليمية املتبعة، اإل اأنه، ويف 
كافة الأحوال، ينبغي اأن يعالج املوا�شيع التالية: 

هدف الإختبار
ويت�شمــن مقدمــة حتــدد فيها اأهداف الإختبار، مبــا يف ذلك منتج )منتجات( وقايــة النبات حمل التقييم، 

الآفة امل�شتهدفة، املح�شول وطبيعة الوقاية املزمع توفريها.

الأوجه التنظيمية للإختبار 
تو�شيــف وعر�ــس لعدد  مــن امل�شائل التنظيميــة الأ�شا�شية املرتبطــة بتنفيذ الإختبار، مثــل الإ�شـارة اإىل 
الربوتوكولت وطرق الت�شـغيل القيا�شية املتبعة يف الإختبار واأي حيود عنها، نظام تاأكيد جودة الإختبار 
املتبــع )اإذا كان ذلــك منا�شبــًا(، حتديــد مكان/موقع الإختبــارات، الأ�شـخا�س امل�شـاركــني يف الإختبار، 

و�شائل الت�شال بالهيئة القائمة على الإختبار بالتف�شيل.

منهجية الإختبار   
و�شــف للطــرق امل�شتخدمة يف الإختبار، مثل ظــروف التجربة، ت�شميم وتن�شيق الإختبــار، طرق اإ�شتخدام 
املنتج، طرق اإجراء التقييم البيولوجي، طرق جتميع البيانات البيئية، وطرق التحليل الإح�شائي املتبعة.
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النتائج    
و�شــف موجز و�شـامل لنتائــج الإختبار، مثل تفا�شيل طرق اإ�شتخدام املنتج، الظــروف البيئية اأثناء وبعد 
اإ�شتخــدام املنتــج، نتائج تقييــم الفعالية احليويــة، ح�شابات م�شتويــات الفعالية )اإذا كان ذلــك منا�شبًا(، 

مالحظات حول التاأثريات ال�شلبية، نتائج التحاليل الح�شائية.

املناق�صـة والإ�صتنتاجات 
يجب اأن تعالج املناق�شـة ثالثة موا�شيع على الأقل. اأوًل، يجب تقييم �شالحية الإختبار، مع الإنتباه ب�شـكٍل 
خا�س اإيل نتائج التجربة ال�شابطة غري املعاملة وقطع الأر�س التي مت فيها الإختبار املرجعي. ثانيًا، اإذا 
اعتـُــربت التجربة �شاحلة وجب تقدير فاعلية املنتج )املنتجات( حمل الإختبار مقارنة باملنتج املرجعي 
وبالتجربة ال�شابطة غري املعاملة )اإذا كان ذلك منا�شبًا( وباملتغريات الأخرى يف الإختبار )مثل اجلرعة، 

توقيت الإ�شتخدام وتواتره(. واأخرياً يجب مناق�شـة تقييم اأي اأثار جانبية للمنتج.
يقدم امللحق رقم )4( تف�شيالت اأكرب حول اخلطوط العامة لتقرير الإختبار.

8-2-3		التقرير	املوحد	ل�سل�سلة	الإختبار
يف كثــري مــن الأحيــان تـُجمع نتائــج الإختبارات املختلفــة التــي مت اإجراوؤها لنف�س املنتــج وبنف�س منط 
الإ�شتخــدام، يف تقريــر موحــد ل�شل�شلــة الإختبــار. ويت�شمن تقريــر �شل�شلة الإختبــار تقييمــًا دقيقًا جلودة 
و�شالحية كافة الإختبارات، بعد ذلك ميكن جتميع نتائج الإختبارات التي �شـملها التقرير املوحد ل�شل�شلة 
الإختبار، وذلك لت�شهيل اإجراءات تقييم النتائج التي مت جتميعها على اأ�شا�س املتغريات التي تعترب مرتبطة 

بالتقييم )مثاًل، تبعًا لنوعية الرتبة، نوع الآفة اأو اأطوارها، املنطقة، اأو تاريخ اإ�شتخدام املنتج(.

توفر موا�شع اأخرى ]8، 20[ مزيداً من الإر�شـادات حول كيفية بناء التقاريراملوحدة ل�شال�شل الإختبار. 
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9- اأ�ص�ض تقييم مقبولية الفعالية 
بعد تقدمي امللف البيولوجي جلهات الت�شجيل كجزء من طلب الرتخي�س باإ�شتخدام منتجات وقاية النبات، 
يتعــني تقييــم مقبولية اإ�شتخدام املنتج وذلك وفقًا لنمط الإ�شتعمال املقــرتح. وتقوم جهات الت�شجيل بهذا 

التقييم.   

ويعترب و�شع مقرتحات عن معايري حمددة ملقبولية فعالية منتجات وقاية النبات اأحد اخلطوط التوجيهية 
الهامــة لتقييــم الكفاءة لأغرا�ــس الت�شجيل، حيــث اأن تلك املعايري حتددهــا عادة الت�شـريعــات اأو اللوائح 
املحليــة.   غــري اأن هناك عدد من القواعد الأ�شا�شية التي يتعني التعامل معها عند تقييم امللف البيولوجي 

و اإتخاذ القرار ب�شـاأن مقبولية املنتج ]3[. ويتناول هذا الف�شل باإيجاز لتلك القواعد الأ�شا�شية.

9-1 الفعالية املبا�صـرة 
عند تقييم مقبولية الفاعلية املبا�شـرة اأو كفاءة منتجات وقاية النبات، ينبغي اأخذ عدداً من املتغريات يف 

العتبار منها :

9-1-1	املقارنة	بالتجربة	ال�سابطة	
يجب اأن يرتتب على اإ�شتخدام املنتج احل�شول على نتائج اأعلى ب�شـكل معنوي من تلك املتح�شل عليها يف 

التجربة ال�شابطة غري املعاملة )مثل م�شتوى واإ�شتدامة وثبات مكافحة الآفة اأو الوقاية منها(.

التحديــد امل�شبق مل�شتويــات املكافحة التى يتعني الو�شول اإليها تطبق ب�شـــكل عام واإن كان ذلك اأمر غري 
ممكــن. حيــث اأن م�شتويــات الفعاليــة املنخف�شة ن�شبيــًا )50-70٪ مثاًل( قــد توفر للمــزارع مزايا ميكن 
احل�شول عليها. كما اأن امل�شتويات املنخف�شة من املكافحة قد تعترب اأي�شًا مقبولة اإذا كان املنتج ل يوؤثر 
علــى الأعداء الطبيعية لالآفات وبالتايل ميكن دجمه �شمن اأ�شاليب املكافحة املتكاملة. من ناحية اأخرى، 
قد يكون املطلوب من املنتج اأن يوؤدي اإىل م�شتويات مرتفعة من املكافحة، يف حالة الآفات الوبائية مثاًل 
التــي ت�شتطيــع اأن تت�شبــب يف اأ�رضار فادحــة، اأو يف حالة الآفات التي تت�شبب يف اأ�ــرضار مبا�شـرة لأجزاء 

املح�شول القابلة للت�شويق )مثل ت�شـوه الثمار(.

املعيــار الأ�شا�شــي اأن يقدم املنتج امل�شتعمل مزايا وا�شحة و�رضيحة )جتاريا( للمزارع.   وي�شبح ذلك هو 
املعيــار الوحيد الذي ميكــن اإ�شتخدامه لتقييم مقبولية الفاعلية املبا�شـــرة، اإذا مل تتوافر مقارنة مع منتج 

مرجعي.

9-1-2	املقارنة	باملنتج	املرجعي
 ينبغي اأن تكون فاعلية املنتج علي نف�س امل�شتوي اأو اأف�شل من فاعلية منتج مرجعي منا�شب، والهدف من 
وراء ذلــك هــو منع ت�شويق املنتجات التي لها فعالية اأقل ب�شـكل وا�شح من تلك املوجودة فعال يف ال�شوق. 

فهذه املنتجات غالبًا ما ت�شتخدم بجرعات زائدة توؤدي اإىل زيادة تعر�س الإن�شان اأو البيئة ملخاطرها.
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غــري اأن هنــاك مربرات �شليمة ومتنوعة تبيح الت�رضيح باإ�شتخدام منتــج لوقاية النبات له فاعلية اأقل من 
املنتج املرجعي يف دولة من الدول. حيث يكون للمنتج اجلديد بع�س الأحيان خ�شا.ئ�س اأخرى متيزه عن 

املنتج املرجعي اأو عن منتجات اأخرى م�شجلة لنف�س الإ�شتخدام.

وميكن تربير ذلك اإذا كان املنتج اجلديد:
ي�شلح لالإ�شتخدام مع جمال اأو�شع من مراحل النمو للنبات ومع حما�شيل جديدة.   Ó 

فعاًل يف مواجهة عدد اأكرب من اأطوار الآفة؛ Ó 

فعاًل يف مواجهة اأنواع اأكرث من الآفات؛  Ó 

اأقل تاأثراً بالعوامل املناخيه اأو بنوعية الرتبة؛ Ó 

اأكــرث توافقــًا مــع املمار�شات الزراعيــة اأو مع اإجــراءات وقاية النبــات الأخرى )مثل برامــج املكافحة  Ó 

املتكاملة(؛
اقل احتماًل يف اأن تقاومه الآفات امل�شتهدفة. Ó 

له اأثار جانبية غري مقبولة اأقل )على الكائنات النافعة اأو املحا�شيل الأخرى مثاًل( Ó 

9-1-3		املقارنة	باجتاهات	املكافحة	الأخرى	
ينبغــي كذلــك، كلما كان ذلك ممكنــًا، مقارنة فعالية املنتــج اجلديد لوقاية النبــات بالجتاهات الأخرى 

ملكافحة الآفات غري اإ�شتخدام املنتجات الكيميائية لوقاية النبات.

وتت�شمــن تلك الجتاهات، ولي�س ح�رضيًا، اإ�شتخدام ال�شــاللت املقاومة من النبات)مبا يف ذلك ال�شاللت 
املعدلــة وراثيــًا(، الإجــراءات الزراعيــة اأو التثقيفيــة ملكافحــة الآفــة، املكافحــة احليويــة اأو املكافحــة 

املتكاملة.

رغــم اأن مقارنــة فعالية منتجــات وقاية النبات بتقنيــات خمتلفة كليًا للمكافحة ل تكــون دائما وا�شحة 
املعــامل، اإل اأنــه يتعني اإجراء املقارنات كلما اأمكن ذلــك، لتقييم املنفعة الكلية التي تعود من وراء ت�شجيل 

املنتج اجلديد ]8، 6[.

9-1-4		حتمل	املح�سول				
ينبغي األ يرتتب على اإ�شتخدام منتجات وقاية النبات حدوث تاأثريات �شمية للنبات غري مقبولة يف املح�شول 
املــراد وقايته،  فــال ينبغي مثال اأن يرتتب على هذا الإ�شتخدام اإنخفا�ــس كبري يف اإنتاجية هذا املح�شول 
بوجــه عام، وحتديداً ل ينبغي اأن يكون هــذا النخفا�س اأكرب من الذي ميكن وقوعه بدون اإ�شتخدام املنتج 
)مــع مالحظــة اأنه ميكن قبول انخفا�س يف الإنتاجية اأحيانا، يف حالة حت�شني جودة املنتج(. وباملثل، ل 
ينبغي اأن يرتتب على هذا الإ�شتخدام اأي تاأثري �شلبي على جودة املح�شول اأو منتجاته، ول على املح�شول 

املعامل اأو اأجزائه امل�شاعدة على التكاثر.

يف بع�ــس الأحــوال، ميكن تخفيف حدة الآثار غــري املقبولة اأ�شاًلً، باإتخاذ التدابــري املنا�شبة لت�شبح تلك 
الآثــار مقبولة )مثاًل عن طريــق اإ�شتخدام معدات اإ�شتعمال خا�شة، اأو جتنــب اإ�شتخدام املنتج يف توقيتات 



55

معينــة اأثنــاء منو املح�شــول(. يف مثل هذه الأحوال، يتعني دائمــًا على جهات الت�شجيــل اأن تقدر اإمكانية 
التطبيق الفعلي لتدابري تخفيف املخاطر املقرتحة، والإلتزام بها يف ظروف الإ�شتخدام املحلية. فاإذا كانت 
هذه التدابري غري قابلة للتنفيذ واقعيًا ب�شـكل كامل، قد يكون من املالئم اتخاذ قرار بعدم ت�شجيل املنتج.

9-2 الإ�صتدامة الزراعية 

9-2-1	املقاومة	
ان ال�شتخــدام) املفــرط ( لأحد منتجات وقاية النبات ) او ملجموعة مــن املنتجات معًا(، الدى قد ينطوى 
على خطر وا�شح لن�شـوء مقاومة عند الآفة، وهو اأمراً غري مرغوب فيه ب�شـكل عام. ويتعني على امل�شجل يف 

هذه احلالة �شياغة خطة للتحكم يف املقاومة تعمل على تعطيل تطورها لدى الآفة.

 ويف مثــل هــذه الأحوال يتعني دائمًا على جهات الت�شجيل اأن تقــدر اإمكانية التطبيق الفعلي خلطة التحكم 
يف املقاومــة واللتزام بها يف ظروف الإ�شتخدام املحلية. فاإذا كانت هذه اخلطة غري قابلة للتنفيذ واقعيًا 

ب�شـكٍل كامل، قد يكون من املالئم اتخاذ قرار بعدم ت�شجيل املنتج.  

9-2-2	التاأثريات	على	املحا�سيل	التالية	يف	الزراعة	
بوجــه عام، ُيَعد وجود خماطر كبرية يف حــدوث تاأثريات �شلبية على املحا�شيل التالية يف الزراعة ب�شبب 
اإ�شتخــدام املنتــج، اأمراً غــري مقبول. ويف حالت قليلة ميكــن اقرتاح اإ�شافة حتذيرات علــى بطاقة املنتج، 
واإتخــاذ اأيــة تدابري اأخرى لتخفيف حدة هذه املخاطــر اإىل م�شتوى مقبول )يف حالة عدم توافر منتج بديل 
لوقايــة النبات اأو اإجراءات وقاية بديلــة، اأو يف حالة اقت�شار املخاطر على بع�س املحا�شيل البديلة التي 

يتم ح�شادها مبا�شـرة بعد ف�شـل املح�شول(. 

ويف مثل هذه الأحوال، يتعني دائمًا على جهات الت�شجيل اأن تقدر اإمكانية التطبيق الفعلي للتدابري الهادفة 
اإىل احلد من املخاطر على املحا�شيل التالية يف الزراعة واللتزام بها يف ظروف الإ�شتخدام املحلية. فاإذا 
كانــت هذه التدابــري غري قابلة للتنفيذ واقعيًا ب�شـكل كامل، قد يكون مــن املالئم اتخاذ قرار بعدم ت�شجيل 

املنتج. 

9-2-3	التاأثريات	على	املحا�سيل	املجاورة							
ينبغــي األ يرتتــب علــى اإ�شتخــدام منتجــات وقاية النبات حــدوث تاأثريات غــري مقبولة علــى املحا�شيل 
املجــاورة، ومــن املمكن خف�س خماطر حدوث مثــل هذه التاأثريات باتخاذ التدابــري املالئمة )مثل اإتخاذ 

اإجراءات خلف�س الإجنراف، عدم ر�س ال�شـريط الفا�شل بني املحا�شيل املتجاورة(. 

ويف مثل هذه الأحوال، يتعني دائمًا على جهات الت�شجيل اأن تقدر اإمكانية التطبيق الفعلي للتدابري الهادفة 
اإىل احلــد من املخاطــر على املحا�شيل املجاورة واللتزام بها يف ظــروف الإ�شتخدام املحلية. فاإذا كانت 

هذه التدابريغري قابلة للتنفيذ واقعيًا، قد يكون من املالئم اإتخاذ قرار بعدم ت�شجيل املنتج. 
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9-2-4	التاأثريات	على	الكائنات	غري	امل�ستهدفة	
يتم تقييم مقبولية اأية خماطر على الكائنات غري امل�شتهدفة عادة كجزء من ملف التقييم البيئي.  ويتعني 
اأخــذ املالحظــات اخلا�شة بالتاأثريات ال�شلبيــة التي مت ر�شدها اأثناء اإختبــارات الفعالية يف الإعتبار عند 

القيام بالتقييم. 

املنتجات التي لها تاأثري كبري على الأعداد الطبيعية لالآفة ل ت�شاهم غالبًا يف الوقاية امل�شتدامة للمح�شول، 
وعلى وجه اخل�شو�س ل ميكن قبولها من الناحية الزراعية. واإذا تطلب اإ�شتخدام املنتج يف برامج للمكافحة 
املتكاملة فينبغي األ يكون للمنتج تاأثريات غري مقبولة على الأعداء الطبيعيني لالآفات التي ت�شـملها برامج 
املكافحــة املتكاملة.  وباملثل، اإذا كان املنتج معد لالإ�شتخدام على املحا�شيل املزهرة، اأو مبعنى اآخر يف 
الفرتات التي ُيحتمل اأن تتعر�س فيها عنا�رض التلقيح ملخاطر املنتج، فينبغي األ يكون له اأثار �شلبية غري 

مقبولة عليها، اإل اإذا اأمكن تطبيق ترتيبات حتد من هذه الآثار فعليًا. 
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10- مو�صوعات متخ�ص�صة

10-1 الإ�صتعمالت الثانوية 
ت�شـمــل الإ�شتعمــالت الثانويــة للمنتج ا�شتعماله يف وقايــة حم�شول ذو اأهميــة اقت�شادية منخف�شة على 
امل�شتــوى املحلــي )حم�شــول ثانوي(، اأو اآفة غري مهمــة على حم�شول رئي�شي )اآفــة ثانوية( ]18[.  بع�س 
املحا�شيــل الفريدة املميــزة، والتي تزرع غالبــا يف م�شاحات حمدودة، تتطلب كذلــك ا�شتعمالت ثانوية 

ملنتجات وقاية النبات. 

الإ�شتعمــالت الثانويــة ذات الأهميــة بالن�شبــة لتقييم الفعالية، هــي تلك الإ�شتعمالت التــي تتطلب، على 
م�شتــوى الإ�شتخدام املحلي، كميات �شئيلــة للغاية من منتجات وقاية النبات، بحيث ت�شبح الإ�شتثمارات 
التــي يتعــني علــى �شـركة املبيــدات املنتجة �رضفها لت�شجيــل املنتج غري مربحة.  ويرتتــب على ذلك عدم 
وجود منتجات متاحة لبع�س الإ�شتعمالت الثانوية، اأو توافر اأعداد قليلة منها للمزارعني. ويف حالة عدم 
توافــر بدائــل، اأو يف حالة عدم كفاية فعاليتها، فاإن ذلــك يت�شبب يف م�شـاكل بالن�شبة لوقاية هذه النوعية 
من املحا�شيل. وقد تتزايد حدة هذه امل�شـاكل اإذا زادت مقاومة الآفات امل�شتهدفة ملنتجات وقاية النبات 

القليلة املتبقية، اأو اإذا مت �شحب املواد الفعالة الأقدم من الت�شجيل. 

وميكــن تربيــر تقدمي حزمة بيانــات خمف�شة عن فعالية منتجــات الإ�شتعمال الثانوية، بــاأن حجم املنتج 
املعني املزمع اإ�شتخدامه يف الدولة يكون حمدوداً، وباأن ذلك قد ي�شاعد على اإيجاد حاًل )موؤقتًا( للم�شـاكل 
احلــادة التــي تواجهها وقاية النبــات.  والهدف من وراء هذا الإجراء هو تخفي�س عــدد اإختبارات الفعالية 

املطلوب اإجراوؤها، بالإعتماد اإىل اأبعد حد ممكن على م�شادر اأخرى للمعلومات.  

يوجــد ثالثــة م�شــادر اأ�شا�شية للح�شول علــى معلومات تخ�س تقييــم فعالية منتجات وقايــة النبات ذو 
الثانويــة هــي : الإ�شتقراء من خــالل الإ�شتعمالت القائمة امل�شجلة لنف�س املنتــج، البيانات الأجنبية التي 
تخ�ــس نف�س املنتج ولنف�ــس ظروف الإ�شتخدام اأو لظــروف اإ�شتخدام وثيقة الت�شـابــه، بيانات الإختبارات 
املحلية للفعالية. يعر�س الف�شل الثالث بع�س الإر�شـادات حول الإ�شتقراء وبيانات الإختبارات الأجنبية. 

يعتــرب تو�شيع الت�شجيل القائم لي�شـمل اإ�شتعمــاًل ثانويًا للمنتج يف بلد ما هو اأكرث احللول قبوًل. وعادة ما 
تتوافر خربات مرتاكمة من اإ�شتخدام هذا املنتج تتيح اإ�شتقراء نتائج الإ�شتخدام ال�شابقة وامتدادها لت�شـمل 
اإ�شتخدامًا ثانويًا )جديداً(، وت�شمح بتخفي�س عدد الإختبارات املحلية املطلوبة.  وتظل اإمكانية ال�شتعانة 
با�شتقــراء نتائــج الإختبارات الأجنبية قائمة اإذا مل يكن املنتج املعني مل يدخل بعد حيز الإ�شتخدام، اإل اأن 

الأمر غالبا ما يتطلب اإجراء مزيد من الإختبارات املحلية للفعالية )الف�شل 3-4(.

كقاعدة عامة، يتعني على جهات الت�شجيل التاأكد من اأنه قد مت الك�شـف بقدر كاف على الفعالية املبا�شـرة 
للمنتــج، ومــن عــدم ت�شلبه يف ت�شمــم النبات، ومــن اأن اإ�شتخدام املنتــج �شوف يرتتب عليــه مزايا وا�شحة 

للمزارعني، وذلك قبل ت�شجيله لال�شتعمالت الثانوية املعنية. 

ويجــب النتبــاه اإىل اأن مــا يعــد اإ�شتعماًل ثانويــًا يف اأحد البلدان قد يعتــرب اإ�شتعماًل رئي�شيــًا يف بلد اآخر، 
والعك�ــس �شحيح. ولذلك فاإن حتديد ما ي�شـكل "اإ�شتعمال ثانويًا" يبقى م�شئولية جهات الت�شجيل.  ويتعني 
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على جهات الت�شجيل اإعداد اإجراءات لت�شجيل منتجات وقاية النبات لالإ�شتعمالت الثانوية، مثل الإر�شـادات 
اخلا�شة بالإ�شتقراء وقائمة مرجعية بالإ�شتعمالت الثانوية )منظومات حم�شول/اآفة( التي ت�شـملها هذه 

الإجراءات. 

 مزيــد مــن الإر�شـــادات حــول تقييــم فعاليــة منتجــات الإ�شتعمــالت الثانويــة توفرهــا موا�شــع اأخــرى
.]18 ،17[ 

10-2 عنا�صر املكافحة الحيوية، كيماويات التوا�صل، امل�صتخل�صات النباتية
 كما هو احلال مع املبيدات الكيميائية، يتطلب الأمرت�شجيل عنا�رض املكافحة احليوية وكيماويات التوا�شل 
واملبيــدات النباتيــة لتقييم فعاليتها. ومت�شـيًا مع اأهداف هذه اخلطــوط التوجيهية فاإن عنا�رض املكافحة 
احليويــة ت�شـري هنا اإىل الكائنــات الدقيقة )مثل البكرتيا، والطحالب، والفطريــات والفريو�شات والكائنات 
الأولية(، اأما كيماويات التوا�شل فهي كيماويات معدلة لل�شلوك مثل الفرمونات والكريومونات، واملبيدات 

النباتية يعنى بها عادة امل�شتخل�شات النباتية.  

يت�شـابه م�شتوى الفعالية املطلوب تقييمه ملثل هذه املنتجات مع امل�شتوى املطلوب من املبيدات الكيميائية 
التخليقيــة. اإل اأنــه، عند اإ�شتخدام هذه الأنواع مــن املنتجات بالإ�شـرتاك مع اأ�شاليــب اأخرى للمكافحة يف 
اإطــار برنامــج للمكافحة املتكاملة، فاإن ذلك يتطلب تقييمًا جديــداً لفعاليتها �شمن هذه الرتكيبة. وميكن 
كذلــك اإ�شتخدام عنا�رض املكافحة احليويــة وكيماويات التوا�شل واملبيــدات النباتية يف الزراعة احليوية 
اأو الع�شويــة، ويف هــذه احلالة يكون م�شتوى املكافحة املطلوب اأقل ممــا ينبغي الو�شول اإليه يف الأنظمة 

الزراعية التقليدية.  

اإن النطــاق الــذي ت�شـملــه بيانــات فعالية هــذه املنتجات هو نف�ــس النطاق املطلوب يف حالــة املنتجات 
الكيميائية لوقاية النبات، اإل اأنه ينبغي مراعاة الطبيعة اخلا�شة لأي عن�رض منها.

املو�شوعات التي تتطلب اهتمامًا خا�شًا منها على �شبيل املثال: 
الظروف البيئية 

العديــد مــن عنا�رض املكافحــة احليوية لديها ح�شا�شية جتــاه بع�س الظروف البيئيــة اخلا�شة، ويف حالة 
عــدم اإ�شتخدام هــذه العنا�رض يف بيئة حممية )�شوب زجاجية مثاًل(، يتعني تقــدمي الإثباتات الكافية عن 

التاأثريات البيئية على فعالية املنتج.  

الخ�صائ�ض الكيميائية 
قــد تنت�شـر اأنواع عديدة من الفرمونات وكيماويات التوا�شل الأخرى لتغطي م�شاحة كبرية ب�شبب خا�شية 
التطايــر، ويتطلــب ذلك ت�شميم وتن�شيق خا�س لالختبارات، كما قد يوؤثر ذلك على اإمكانية تكرار الإختبار 

على قطعة الأر�س وعلى التجارب التي جترى على قطع الأر�س ال�شابطة غري املعاملة.  

الحيوية 
غالبًا ما تكون عنا�رض املكافحة احليوية عبارة عن كائنات حية، وينبغي تقييم حيوية املنتج قبل اإجراء 

الإختبار ل�شمان كفاية جودته.  
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طبيعة عنا�صر املكافحة الحيوية 
قد ينتج عن اإ�شتخدام عزلت اأو �شاللت خمتلفة من الكائنات الدقيقة، رغم ال�شالت الوثيقة التي قد تربطها، 
م�شتويات خمتلفة من الفعالية على الآفة امل�شتهدفة. لذلك فاإن التعريف الدقيق ملثل هذه املنتجات ويعد 

على جانب كبري من الأهمية لإجراء تقييم �شليم لالختبارات.  

تتكــون بع�ــس منتجات الوقاية امل�شتخل�شة من النباتات من خالئط معقدة من املركبات، التي تعتمد فى 
تركيزاتهــا ب�شـدة علــى طريقة الإنتاج وعلى جودة املــادة الأولية التي يتم ا�شتخال�شهــا منها. لذلك فاإن 
التحكم يف الرتكيب الكيميائي للم�شتخل�شات النباتية يعد اأمراً على جانب كبري من الأهمية لإجراء تقييم 

�شليم لالختبارات. 

املنتج املرجعي 
العديــد مــن عنا�رض املكافحة احليوية لديهــا طريقة عمل �شـديدة اخل�شو�شية، وقــد ل تكون لها منتجات 
مرجعيــة م�شجلــة يف الدولة اأو قد تكــون املنتجات املرجعية غري متوفرة اأ�شــاًلً. ويرتتب على ذلك تعديل 

ت�شميم اختبارات الفعالية، وزيادة الهتمام بالتجارب ال�شابطة غري املعاملة.  

توفــر موا�شع اأخرى ]54[ اإر�شـادات نوعية حول الإختبــارات احلقلية ملمر�شات احل�شـرات.   وقد اأ�شدرت 
منظمــة التعاون القت�شادي  والتنمية ]55، 56[ ومنظمة الأغذية والزراعة ]48[ خطوطًا توجيهية عامة 
حــول ت�شجيــل املنتجات امليكروبيــة ملكافحة الآفــات، وكيماويات التوا�شل.   يف بع�ــس الأحيان تعترب 
منظمــات النمــو للح�شـــرات ومنظمات النمو للنبات من �شمــن املبيدات احليويــة، اإل اأن متطلبات بيانات 

الفعالية لهذه املنتجات هي نف�س متطلبات املنتجات الكيميائية لوقاية النبات.  

تتطلــب الكائنات الكربى امل�شتخدمة يف املكافحــة احليوية )مثل النيماتودا، احللم، واحل�شـرات املفرت�شة( 
توجهــًا خمتلفــًا لتقييــم الفعالية للت�شجيــل ]57،49[، مثلما هو احلــال بالن�شبة للنباتــات املعدلة وراثيًا 
بغر�ــس اكت�شــاب خ�شائ�ــس ابادة الآفــات. ول تغطى هذه اخلطــوط التوجيهية اأيًا من جمــاىّل املكافحة 

ال�شابقني.  

10-3 وقاية املنتجات النباتية املخزونة 
تختلــف اإختبــارات تقييم املنتجــات امل�شتخدمــة يف وقاية املنتجــات النباتية املخزونة عــن اإختبارات 
املنتجــات امل�شتخدمة مــع املحا�شيل احلقلية. وتتوافر ملثل هذه احلالة خطوط توجيهية خا�شة لإختبار 

الفعالية، وعادة ما تتم املعاملة بالطرق الرئي�شية التالية :
تبخري املنتجات النباتية املخزونة؛ Ó 

معاملة حجرات التخزين؛ Ó 

اإ�شافة خالئط من املبيدات اإىل املنتجات النباتية املخزونة.   Ó 

يف بع�س الأحوال يتم التبخري اأو اإ�شافة خالئط املبيدات اإىل ال�شلع قبل التخزين.   Ó 

وتت�شـابــه قواعــد اختبار منتجات وقاية النبات مع الطريقة التاليــة اخلا�شة بوقاية ال�شلع املخزونة رغم 
اختالف بع�س معايري الإختبار.  
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املبخرات
ت�شتخــدم مــواد التبخــري لتطهــري املنتجــات النباتية مثــل �شـحنــات احلبــوب ال�شائبة والفواكــه املجففة 
واخل�رضوات اأو التوابل، واملواد الغذائية امل�شنعة كالدقيق. وتت�شمن مواقع التخزين التي ميكن تعري�شها 
للتبخــري ال�شوامع واملخازن واحلاويــات امل�شتخدمة يف ال�شـحن اأو املنتجــات الزراعية املو�شوعة اأ�شفل 

اأغطية غري ُمنـَِفذة.  

ويتعــني اأن تعر�س كل مــن ال�شلعة وطبيعة مكان التخزين اللتني يتم اختيارهمــا لإجراء اختبار الفعالية 
املزمــع ملــادة التبخري. وينبغي الهتمام ب�شـكل خا�س ب�شالمة امل�شتخــدم ملواد التبخري اأثناء الإ�شتخدام 
وبعــد رفــع الأغطية اأو عند تهويــة منطقة التخزين وعند �شحــب العينات، وذلك ملا لهــذه املواد من �شمية 

عالية جتاه الإن�شان.  

وت�شـمل املتغريات الأ�شا�شية التي توؤثر على الفعالية، بالإ�شافة اإىل اجلرعة امل�شتخدمة )والتي يعرب عنها 
بكميــة املنتــج لــكل وحدة حجم( فــرتة تعري�س ال�شلعــة ملواد التبخــري و توزيع مادة التبخــري يف ال�شلعة 
املخزنة. وينبغي معرفة قدرة الأغطية اأو جدران املخزن على مقاومة نفاذية الغازات  وقدرة ال�شلعة على 
اإمت�شا�شهــا، قبــل اإختبــار قدرة مواد التبخري على النفــاذ من خالل مواد التعبئة والتغليــف، اإذ توؤثر هذه 
العوامــل علــى تركيز )جرعة( مواد التبخري امل�شتخدمة.   كما توؤثر درجة احلرارة ال�شائدة على ن�شـاط مواد 

التبخري، ولذلك يتعني قيا�شها طوال فرتة الإختبار.  

ميكن تقييم الفعالية احليوية ملواد التبخري على الآفات احلية احلرة اأو على جمموعات من اأعداد من الآفة 
مو�شوعــة داخــل اأقفا�س ميكن ا�شتعادتها من املخزن، وذلك يتيح اختبــار فعالية مواد التبخري على عدد 

من اأنواع الآفات املختلفة يف جتربة واحدة.  

توفر موا�شع اأخرى ]62، 63، 64[ اإر�شـادات تف�شيلية حول التبخري واختبار فعالية مواد التبخري.  

املنتجات امل�صتخدمة في معاملة حجرات التخزين 
معاملة حجرات التخزين تعني معاملة فراغ احلجرات اأو معاملة بنية اأو هيكل احلجرات نف�شها.  

وميكــن معاملة حجرات التخزين وهي فارغة قبــل اإدخال املحا�شيل الزراعية اإليها، اأو اأثناء وجود ال�شلع 
بداخلها. ويجب اأن يعك�س اختيار ال�شلعة التي ُيجري اختبار الفعالية عليها، وكذلك طبيعة موقع التخزين 
الــذي يجري فيه الإختبار، الإ�شتخــدام املزمع للمنتج.  وميكن كقاعدة عامة يف هذه الإختبارات اإ�شتخدام 
حجــرات تخزيــن م�شابة ب�شـكل طبيعي اأو ب�شـكل م�شطنــع )اأقفا�س حتتوي على اأعداد من اآهلة الآفة التي 
تتــم تربيتهــا معمليــًا( ويتوقف حتديد املكان الذي تو�شــع فيه احل�شـرات املعملية داخــل حجرة التخزين 

ومراقبتها اإىل حد بعيد على طبيعة املنتج وطريقة اإ�شتخدامه.  

توفر موا�شع اأخرى ]65[ اإر�شـادات حول اختبار فعالية معاملة حجرات التخزين.  

املنتجات التي ت�صاف وتخلط 
من املمكن اإ�شافة منتجات وقاية النبات اإىل املنتجات النباتية املخزونة وخلطها بها ملكافحة احل�شـرات 

اأو احللم، واأحيانًا للوقاية من بع�س الأمرا�س الفطرية.  
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وتوفر الإختبارات املعملية الأولية ملنتجات الوقاية امل�شتخدمة بالإ�شافة واخللط معلومات قيمة لتحديد 
اجلرعــات املو�شى بها. وتعترب هــذه املعلومات اأكرث من تلك التي يتم احل�شول عليها يف اأنواع اأخرى من 
اختبارات الفعالية، حيث ميكن حماكاة طريقة الإ�شتخدام والتعري�س ب�شـكل اأكرث دقة يف الإختبارات التي 

جترى على نطاق حمدود.  

اأما الإختبارات احلقلية فيجب اأن تكون ممثلة ب�شـكل كامل للممار�شات الزراعية يف البلد املعني، وينبغي 
تو�شيــف طرق تــداول وتخزين املنتجات الزراعية النباتية، اإذ ميكن اإ�شتخــدام منتجات الوقاية اأثناء نقل 
احلبــوب على �شيور النقل. يف هــذه احلالة تعتمد اجلرعة امل�شتخدمة على معايــرة الر�شـا�شـات/النقاطات 
وعلــى معــدل نقل احلبوب. لذلــك يتعني قبل بدء املعاملــة معايرة كل مــن الر�شـا�شـات/النقاطات ومعدل 

النقل. كما يتعني اأن توفر املعاملة بقدر المكان توزيعًا مت�شاويًا للمنتج على احلبوب.  

ميكن تقييم الفعالية احليوية بطرق خمتلفة عن طريق : 
معاملــة املنتجات الزراعية قبل الإ�شابة وتو�شيح بقائها خالية من الإ�شابة مقارنة باملنتجات غري  Ó 

املعاملة امل�شتعملة يف التجربة ال�شابطة؛
معاملــة املنتجات الزراعية امل�شابة وتو�شيــح النخفا�س الذي يحدث يف الإ�شابة مقارنة بالتجربة  Ó 

ال�شابطة؛ 
معاملــة املنتجــات الزراعيــة غري امل�شابــة، و�شحب عينات منها علــى فرتات زمنيــة متباعدة لإجراء  Ó 

اختبارات حيوية عليها باإ�شتخدام الآفة احل�شـرية اأو احللم لتبيان فعالية املعاملة .

ينبغــي قيا�ــس درجة احلرارة ال�شائــدة والرطوبة الن�شبية طوال فرتة الإختبــار اإذ اأنها قد توؤثر على فعالية 
املنتــج حمــل الإختبار. نادراً ما تكــون �شـحنة احلبوب ال�شائبة، اأو اأية منتجــات زراعية اأخرى، متجان�شة، 
ويجــب مراعــاة ذلك عنــد �شحب العينات.  يتطلب اإختبــار الفعالية يف مواجهة احللــم عناية خا�شة، حيث 
اأن هــذه الكائنات ح�شا�شة للغاية جتاه الرطوبــة مما يوؤدي عادة اإىل انت�شـار الإ�شابة باحللم يف الطبقات 

ال�شطحية من احلبوب اجلافة، وهو ما يوؤثر على الطرق املتبعة يف املعاملة، و�شحب العينات.  

ويتاأثــر احللم بدرجة كبــرية بالتداول امليكانيكي للمنتجات الزراعية، ولهــذا يعترب اإعداد جتارب �شابطة 
ممثلة اأمراً على جانب كبري من الأهمية.  وينبغي اأي�شًا فح�س العينات امل�شحوبة يف اأ�رضع وقت ممكن بعد 
ال�شحب. وحيث اأن احللم الذي ي�شيب املنتجات املخزونة ي�شتجيب ببطء للمعاملة مبنتجات وقاية النبات، 
فاإن ذلك يتطلب اإجراء الر�شد بعد املعاملة على مدى عدة اأ�شابيع اأو اأ�شـهر لتقييم الفعالية الكلية للمنتج.  

توفــر موا�شــع اأخــرى ]66، 67[ اإر�شـــادات تف�شيلية حــول اإختبار فعاليــة املبيدات احل�شـريــة ومبيدات 
الكارو�شــات امل�شتخدمة بالإ�شافة واخللط مع املنتجات النباتيــة املخزونة، ف�شاًل عن اإر�شـادات نوعية 

بخ�شو�س املنتجات امل�شتخدمة ملكافحة الأمرا�س الفطرية يف ال�شلع الزراعية املخزونة ]68، 69[.  

اإ�صتخدامات ما قبل الح�صاد 
يهــدف اإ�شتخدام منتجات وقاية النبات قبل احل�شاد اإىل وقاية املحا�شيل من اأمرا�س التخزين على وجه 
اخل�شو�س. وعادة ما يكون اإختبار هذه املنتجات مزيجًا بني الإختبارات احلقلية للفعالية )اجلزء اخلا�س 
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باإ�شتخــدام املنتج( واختبارات منتجــات وقاية املواد املخزونة )اجلزء اخلا�س بالتقييم احليوي للمنتج(. 
توفــر املنظمات املحلية والإقليمية، مثل املنظمــة الأوروبية املتو�شطية لوقاية النبات )EPPO( اإر�شـادات 

نوعية للمحا�شيل حول اإختبار فعالية منتجات وقاية النبات امل�شتخدمة قبل احل�شاد.  

10-4 مبيدات القوار�ض
القوار�ــس ب�شفتها املميزة كاآفات تختلف املواد امل�شتخدمة ملكافحتها اإختالفًا كليًا عن الأنواع الأخرى 
من املنتجات امل�شتخدمة يف وقاية النبات على الرغم من توفر اخلوا�س ال�شمية يف الكيماويات امل�شتخدمة 

يف مكافحة القوار�س.

كمــا اأن الإ�شابــة بها متيل لكونهــا عالية التمركز، لذلك لبد ان تهــدف اإ�شتخدامات مبيدات القوار�س اىل 
زيــادة فر�ــس تعر�س القار�س للمبيد و فى نف�س الوقت تقليل اإحتمــالت تعر�س امل�شتخدمني والكائنات 
غــري امل�شتهدفة للمبيد، كما اأن بع�س جمموعات مبيدات القوار�س )مانعات التجلط( لكى يكون لها تاتري 

فعال لبد للقار�س من  ابتالعها عدة مرات .

و تت�شمــن منتجــات وقاية النباتــات �شد القوار�س اما طعــوم مبيدة جاهزة ال�شنــع، مركزات من املبيد 
تتطلــب التح�شرياىل طعوم مــن جانب امل�شتخدم، بخاخات، تركيبات تعتمد علــى املالم�شة )مثل مبيدات 

القوار�س الغبارية( اأومبخرات اجلحور)الأنفاق(.

ينبغى تقييم البيانات اخلا�شة بكل من قوة تاثري الطعم عن طريق الفم، املادة الفعالة والرتكيبة امل�شتخدمة 
واإ�شت�شاغتها كطعم من خالل الإختبارات املعملية التي يبنى على نتائجها الإختبار احلقلي املنا�شب.

لبــد اأن متثــل املناطق املختارة لدرا�شة الكفــاءة احلقلية ملبيدات القوار�س الأماكــن التى �شت�شتخدم بها 
املبيــدات و امل�شابــة بقوار�س مــن نف�س النواع املــراد مكافحتها فيما بعد. النمــوذج املثايل لإ�شابات 
القوار�ــس يكــون من خــالل جمموعات حمددة من نوع واحــد م�شتهدف مع اإحتمــالت  �شعيفة فى اإعادة 

الغزو، واأن تكون ذات اعداد كبرية بالدرجة التى ت�شمح بتقدير ن�شـاطها تقديراً �شحيحًا.

مــن املمكــن متابعــة تاأثري مبيــدات القوار�س على تعــداد القوار�س  مــن خالل تقنيــات تعدادية متنوعة 
با�شتخــدام الطعــوم والأفخاخ وح�رض اأن�شـطتهم، هذه الطرق التعدادية قد تقت�رض على نوع معني ومن هنا 

ينبغي اإ�شت�شـارة خبري عند الإعداد للتجارب احلقلية.

اأخــرى  اأماكــن  يف  متوفــرة  القوار�ــس  مبيــدات  فعاليــة  قيا�ــس  علــى  ممتــازة  اإر�شـــادات  هنــاك   
.]71،72،70،74،73[
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�مللحق �لأول

اأمثلة من التن�صيق الإقليمي/الدويل في تقييم كفاءة منتجات وقاية النبات

عدد الدول املنظمة
املرجع*نوع التن�صيق في تقييم الكفاءةامل�صـاركة

اللجن��ة	الدائمة	ما	ب��ني	احلكومات	
ملكافحة	اجلفاف	يف	منطقة	ال�ساحل	

)CILSS(
9

بروتوكولت	التجارب	امل�س�رتكة،	
قبول	متب��ادل	للبيانات	امل�س���رتكة	

وت�سجيل	مبيدات	الآفات.	
]3[

بروتوك��ول	الإط��ار	العام	لتن�س��يق	5اإتفاقية	بالد	النديز
]4[اإجراء	جتارب	الفعالية	

املظم��ة	الدولي��ة	الإقليمي��ة	لوقاية	
)OIRSA(	9النباتات	اإجراء	لتن�س��يق	العام	الإطار	اإتفاقية

]5[جتارب	الفعالية.	

املنظمة	الأوروبية	املتو�سطية	لوقاية	
)EPPO(	46النباتات	العامة	باملقايي�ص	تت�س��ل	اإتفاقي��ات

]6[والتجارب	املتخ�س�سة.

)EU(	الأوروبي	الإحتاد

25

اإتفاقي��ات	تت�س��ل	باملقايي�ص	العامة	
	)= EPPO(	املتخ�س�سة	والتجارب
والقبول	املتب��ادل	للبيانات	ومعايري	

التقييم	امل�س�رتكة.

]7[

الإختبارية	يف	8جمل�ص	وزراء	دول	ال�س�مال الإجراءات	 تن�س��يق	
منطقة	ال�س�مال/البلطيق

اخلا�س��ة	 احل��رة	 التج��ارة	 اإتفاقي��ة	
)NAFTA(	ال�س�مالية	3باأمريكا	)لكندا	الفعالي��ة	تقيي��م	يف	التواف��ق

]8[واملك�سيك(.

منظمة	التعاون	الإقت�سادي	والتنمية	
)OECD(30احليوي	امللف	�سيغة	توافق

*	الأرقام	ت�س�ري	اىل	موقع	املراجع	يف	هذه	اخلطوط	التوجيهية
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�مللحق �لثاين

 ال�صـكل العام للملف البيولوجي

املقدمة

 يعترب امللف البيولوجي هو اأ�شا�س تقييم الفعالية والذى يجب اإعداده من قبل �شلطات الت�شجيل ويتكون من 
نتائــج ال�شل�شلــة الكاملة للتجارب وبيانات عن �شالمة املح�شــول، والتاأثري على املحا�شيل التالية وخطر 
املقاومــة والتاأثري على الكائنات النافعــة واأي معلومات اإ�شافية اأخرى ميكن ان ت�شاعد يف اإجراء جتارب 

تقييم الفعالية ب�شورة �شحيحة.

تتبع ال�شيغة املو�شحة اأدناه التو�شيات الأ�شا�شية املعطاه من قبل منظمة التعاون الإقت�شادي والتنمية 
)OECD( ل�شناعــة مبيــدات الفات عنــد تقدمي ملف بيولوجــي للح�شول على الرتخي�ــس يف اإحدى الدول 

.)OECD( ]8[ الأع�شاء يف منظمة

تعتــرب ال�شيغــة قابلــة للتطبيــق على وجــه العمــوم، وكدالك خــارج الدول الأع�شــاء يف منظمــة التعاون 
القت�شــادى والتنميــة )OECD( اأي�شا مع مرونة فى التطبيــق. اإعتماداً على اإحتياجات كل بلد ومنطقة 
واإقليــم وعلــى متطلباته التنظيميــة يتم تعديل �شيغة امللــف احليوي بوا�شطة جهــات الت�شجيل املخت�شة 

ح�شب كل منتج مقدم وطرق التقييم امل�شتخدمة له.

فيما يلي عر�س اخلطوط العري�شة فقط من امللف البيولوجي. وتوفر منظمة التعاون الإقت�شادي والتنمية 
)OECD ( الإر�شـادات التف�شيلية ملحتويات امللف مثل مناذج مملوؤة لأق�شام متنوعة وامثلة عديدة جلداول 

امللخ�شات ]8[.

حمتويات امللف الحيوي:

املقدمة

1-   )مثــل: طبيعــة عمل املنتج، تو�شيات الإ�شتخدام، حمدودية الإ�شتخــدام املتوقعة، خربة  اأو معلومات 
�شابقة، النموذج املقرتح للمل�شق اخلارجي(

2-   بيانات الفعالية:
2-1   جتارب الفعالية ــــ معمليًا اأو جتارب غرف النمو )م�شح اأوىل (

2-2   جتارب الفعالية ــــ منوذج م�شغر من احلقل اأوجتارب ال�شوب الزجاجية )م�شح اأوىل (
2-3   جتارب الفعالية ــــ العمل على نطاق مو�شع

2-3-1   اأمكانيات الإختبار اأو التنظيم 
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2-3-2   املناطق
2-3-3   تفا�شيل التجارب

2-3-4   الرتاكيب امل�شتخدمة ومعدل التطبيق
2-3-5   مناذج التطبيق )طرق التطبيق(

2-3-6    طرق التقييم ـــ املكافحة
2-3-7    طرق التقييم ـــ اإنتاجية املح�شول

2-3-8    طرق التقييم ـــ �شالمة املح�شول
2-3-9    طرق التقييم ـــ �شالمة املح�شول التايل

2-3-10    التحليل الإح�شائي
2-3-11    ملخ�س وتقييم لنتائج التجارب الفردية )على املح�شول و/اأو الفة(.

2-3-12     تاأثري الطق�س
2-4   التاأثري على اإنتاجية وكمية املح�شول

2-4-1    التاأثري على جودة النباتات ومنتجاتها.
2-4-2    التاأثريعلى عمليات التحويل 

2-4-3    التاأثري على اإنتاجية النباتات املعاجلة اأو املنتجات النباتية.
3-   الـتاأثريات ال�شارة:

3-1   ت�شمم النباتات امل�شتهدفة 
3-2   التاأثريات ال�شارة على اأماكن التطبيق ) تغري اللون، التاآكل .. الخ(

3-3  التاأثريات ال�شارة على الكائنات  النافعة والكائنات غري امل�شتهدفة الأخرى.
3-4   التاأثريات ال�شارة على اأجزاء من النباتات ت�شتخدم لغرا�س  تكاثرية )مثل البذور،.........(

3-5   التاأثري على املحا�شيل التالية.
3-6   التاأثري على النباتات الخرى مبا يف ذلك املحا�شيل املجاورة.

4-   اإقت�شاديات
5-   اإعتبارات الفوائد.

5-1   م�شح اإح�شائي للطرق البديلة ملكافحة الأفات )كيميائيًا و غري كيميائيًا(
5-2   التوافــق مــع الطــرق واملمار�شــات الإداريــة احلالية مبا يف ذلــك برنامج املكافحــة املتكاملة 

)IPM( لالفات
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5-3   امل�شاهمة يف تقليل اخلطر.
5-4   معلومات عن اإحتمالت حدوث تطور للمقاومة اأو املقاومة العر�شية.

6-   درا�شات خا�شة اأخرى 
7-   تلخي�س وتقييم للبيانات املقدمة.
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�مللحق �لثالث

ت�صميم كرا�صة الحقل
كرا�شــة احلقــل )اأو كرا�شة التجارب( هــى ال�شجل الرئي�شي لتجارب الفعالية. حيــث يـُجهز تقرير التجربة اأو 
تقرير�شل�شلــة التجــارب اإ�شتناداً اإيل هذه الكرا�شة. ويف حالت عديــدة قد حت�شل هذه الكرا�شة على و�شعية 

قانونية. لهذا ينبغي اأن تـُ�شمم الكرا�شة علي درجة عالية من الدقة وال�شـفافية.

الكرا�شة احلقلية قد تكون كرا�شة ورقية اأوعلي هيئة مناذج مطبوعة معدة م�شبقًا، اأو نظام اآلكرتوين لت�شجيل 
البيانــات، اأو مزيــج من كل الو�شائــل ال�شابقة. ت�شـري الإر�شـــادات املذكورة ادناه بالتحديــد اإيل الكرا�شات 

الورقية و النماذج املطبوعة. 

ينبغــي اأن تخ�ش�ــس كرا�شة جديــدة لكل جتربة حقلية. ميكــن اإ�شتخدام نف�س الكرا�شــة لعدة جتارب حقلية 
�شـريطة اأن تكون كل جتربة منف�شلة بو�شوح و حمددة. اإل اأن �شـركات مبيدات الآفات) اأو اأي جهة ت�شجيل 
اأخرى( غالبًا ما ت�شـرتط عند التعاقد مع اجلهة املنفذة للتجارب علي ت�شليم الكرا�شة احلقلية الأ�شلية. وفى 
هــذه احلالــة ينبغــي اأن تكون كل التجارب املدونة يف كرا�شة واحدة قد متت بنــاء على طلب نف�س ال�شـركة 

وذلك تفاديًا لالإف�شاح عن خ�شو�شيات التجارب.

ت�شلــم عامة كرا�شة احلقل ل�شـخ�س واحد فقط يكــون م�شوؤوًل م�شوؤولية كاملة عن كل حمتوياتها. يف حالة 
وجــود اأكــرث من �شـخ�س م�شوؤول عن التدوين يف هذة الكرا�شــة ينبغي اأن يتم الإعالن عن ذلك بو�شوح يف 
ال�شفحــة الأوىل و كل بيــان يتم اإدخاله ينبغي اأن يوقع عليه كامال ً اأو باحلروف الأويل من اإ�شم ال�شـخ�س 

امل�شوؤول.

يتم عر�س بع�س املبادئ الرئي�شية يف ملء البيانات والتعامل مع الكرا�شة احلقلية ادناه. قد توجد بع�س 
املتطلبات القانونية القومية اخلا�شة بالت�شجيل والتي ينبغي اإتباعها.

تنظيم كرا�صة الحقل
اإدخل واأرخ )بالتاريخ ( جميع املالحظات والبيانات علي التّو باإ�شتخدام عناوين خمتلفة للتفرقة. Ó 

�شجــل جميع املفاهيــم والنتائج واملراجع بالإ�شافــة اىل معلومات اأخرى بطريقــة منهجية ومنظمة.  Ó 

)مثال: الرتقيم ونظام املراجع املتداخلة يجب اأن يحافظ علية طوال الوقت(
َدون جميع الأرقام واجلداول واحل�شابات Ó 

رقم جميع �شفحات الكرا�شة Ó 

ل ينبغي حتت اأي ظرف اإزالة اأي �شفحة من الكرا�شة. Ó 
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اإدخال البيانات في الكرا�صة:
�َشجل البيانات بو�شوح وبدقة وبحرب ثابت. Ó 

اإبــداأ باإدخــال البيانات من اأعلــى ال�شفحة الأوىل ثم اأدخــل البيانات تباعًا مع احلفــاظ على البيانات  Ó 

موؤرخة حتى ت�شل اىل نهاية ال�شفحة.
اإحر�س على اأن يكون تاريخ كل بيان وا�شحًا متامًا وغري مبهم. Ó 

عند الإنتهاء من كل �شفحة وقع قبل الإنتقال اىل ال�شفحة التالية. Ó 

ل ترتك اأبدا م�شاحات خالية. فقط ار�شم خطوطًا مكان اأي م�شاحات خالية يف ذات الوقت الذي اأدخلت  Ó 

فيه البيانات.
ينبغــي اأن تكون البيانات خمت�رضة ويف نف�س الوقت حتتــوي على تفا�شيل كافية لأن يتمكن �شـخ�س  Ó 

اآخر من تكرار العمل امل�شجل بنجاح.

ت�صحيح البيانات بالكرا�صة:
ل مت�شــح الأخطــاء. فقــط �شع خطــًا عر�شيًا على اأي بيــان خاطئ ثم ا�شف احلــروف الوىل لإ�شمك ثم  Ó 

اأ�شف البيان ال�شحيح بجواره.
اإ�شتعن مب�شدر اآخر للمعلومات كمرجع. Ó 

البيانــات املدخلة قد متد وتدعم مبعلومات مثل النماذج املنف�شلة اأو مطبوعات منف�شلة من احلوا�شب  Ó 

الآليــة اأو �شجــالت البيان اأو ملفات البيانــات الألكرتونية اأو اإجراءات الت�شـغيــل القيا�شية.و كلما اأمكن 
لبــد اأن تل�شــق هذه الإ�شافات تبعًا لرتتيبها الزمني املالئــم، ب�شـكل غري قابل للنزع، علي �شفحة من 

الكرا�شة احلقلية.
اأحيانًا تكون املعلومات والبيانات امُلِدعمة كبرية بدرجة جتعل اإحلاقها مبا�شـرة بالكرا�شة غري منا�شب  Ó 

)مثــال علــى ذلك يف حالة ملفات البيانات اللكرتونية(. يف هذة احلالة ينبغي اأن ُي�شـار اليها بو�شوح 
يف الكرا�شة باإ�شتخدام اأرقام اأو �شـفرات غري مبهمة.

بع�ض البنود الحا�صمة الواجب ت�صجيلها/اعتمادها في الكرا�صة )غري ال�صـاملة( 
( اأو ن�شخة فعلية منها. Ó SOPs(ن�شخة من الربوتوكول اأو دليل اإجراءات الت�شـغيل القيا�شية

قائمة بجميع الأفراد امل�شـاركني يف التجربة. Ó 

�شل�شلة الأفراد امل�شوؤولني عن الكرا�شة احلقلية و�شجالت التجربة. Ó 

جتميــع نقــاط احلياد عــن الربوتوكول، اأودليــل اإجــراءات الت�شـغيل القيا�شيــة، اأو املمار�شــات العملية  Ó 

اجليدة.
البيانات اخلا�شة بالإت�شال مبدير الدرا�شة، الباحث الرئي�شي واأي �شـخ�س على �شلة بالتجربة. ) اأرقام  Ó 

الهواتف، العناوين، رقم الفاك�س، الربيد اللكرتوين(
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املعلومات اخلا�شة مبواد الإختبار )رقم املجموعة، �شل�شلة امل�شوؤولني عن العهدة، الت�شوية النهائية(. Ó 

) Ó 4 معلومات عن ت�شميم وتنفيذ التجارب )انظر امللحق رقم
) Ó 4 نتائج املالحظة، القيا�شات، القراءات واأخذ العينات )انظر امللحق رقم
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�مللحق �لر�بع

املعلومات املراد ت�صجيلها اأثناء التجارب وحمتوى تقرير التجربة
املعلومــات التاليــة ينبغــي ان جتمع و ت�شجل اأثنــاء التجربة و تدون بالكرا�شــة احلقلية. ينبغي ابراز هــذه العنا�رض اي�شا يف 
تقرير التجربة وميكن اأن تقدم فى �شـكل ملخ�س ولقد بنيت ال�شيغة اىل حد كبري على اخلطوط الإر�شـادية للمنظمة الأوروبية 

املتو�شطية لوقاية النباتات EPPO ]20[ حيث تتوفر تفا�شيل اأكرث.

الهدف من التجربة
الإ�شم العلمي لالآفة اأو الآفات املراد حماية النباتات اأو منتجاتها منها. Ó 

بيئة التجربة )مثل: احلقل، ال�شوب الزجاجية، اإمكانيات التخزين(. Ó 

نوع احلماية املطلوبة )مثل: مكافحة اأطوار معينة و يف اأوقات حمددة من املو�شم(. Ó 

نوع التجارب )مثال: الفعالية، الإنتقائية اأو حتمل املح�شول، التاأثريات على املحا�شيل التالية(. Ó 

اأمور تنظيمية
اأ�شماء العاملني وموؤهالتهم. Ó 

مراجع للنظم واإجراءات الت�شـغيل القيا�شية املتبعة. Ó 

 Ó التعديالت او احليود عن النظم واإجراءات الت�شـغيل القيا�شية واملمار�شات العملية اجليدة.

املنهجية )والنتائج(

الظروف العملية

معلومات	اأ�سا�سية	عن	اأماكن	التجارب.
العناوين و الإحداثيات اجلغرافية للتجربة ور�شم املوقع/املواقع. Ó 

ا�شم املح�شول )وامل�شتنبت(. Ó 

تفا�شيل عن موقع التجربة )مثال: النحدار، نوع الرتبة، التعر�س، التاريخ الزراعي(. Ó 

ظروف	التجربة
تاريخ الزرع اأو البذر، كثافة النباتات، وامل�شافات بني �شفوف املح�شول..الخ )املحا�شيل احلولية(. Ó 

امل�شافــات بني ال�شفوف اأو ترتيبها، الأ�شول، اإرتفــاع اجلزء اخل�رضى، عمر النبات وحالته الإنتاجية،  Ó 

الخ. )املحا�شيل الدائمة(
الرتتيــب بداخــل احلاويــات اأو علــى املنا�شــد؛ الأر�شيــة، و�شــط النمــو )فى حالــة حما�شيــل ال�شوب  Ó 

الزجاجية(.
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نوع وحجم حاويات التخزين )ملعاجلات التخزين(. Ó 

منتجات وقاية النباتات امل�شتعملة فى املو�شم/املوا�شم ال�شابقة )عند ال�رضورة(. Ó 

املحا�شيل ال�شابقة )يف حالة وجود �شلة بينها(. Ó 

التطبيقات الزراعية )احلرث، الت�شميد، و�شائل الري(. Ó 

حالة املح�شول )منو طبيعي اأم حتت تاأثري معاك�س، وجود اآفات اآخرى..الخ( Ó 

ت�سميم	التجربة	وتخطيطها
نوع ت�شميم التجربة Ó 

ت�شميم وتخطيط قطعة اأر�س التجربة )العدد، احلجم، ال�شـكل(. Ó 

ترتيب قطعة ار�س التجربة الإجمايل وال�شايف )مناطق احلماية بني القطع( Ó 

تعيني قطع لل�شدود واملعامالت. Ó 

نوع وترتيب املح�شول غري املعالج )املراقب(. Ó 

التطبيقات

املنتجات	الإختيارية	واملرجعية
( اأو ملقايي�س  Ó ISO(ال�شم ال�شـائع للمادة/للمواد الفعالة )طبقًا لقواعد املنظمة الدولية لتوحيد القيا�س

خا�شة(
نع )امل�شتح�رض/امل�شتح�رضات()يت�شمن رموز امل�شتح�رض والرتكيز(. الأ�شم الفعلى للمنتج امُل�شَ Ó 

 Ó رقم املجموعة

اجلرعة املو�شى بها/املقرتحة )كمادة م�شتح�رضوكمادة فعالة( Ó 

املذيب و ن�شبة التخفيف )عند ال�شتخدام( Ó 

التفاوت التطبيقي املو�شى به )عندما ي�شتدعي الأمر( Ó 

الت�شجيل ورقم الرتخي�س )للمنتجات املرجعية( Ó 

نوع	التطبيق
طريقة التطبيق واملعدات امل�شتخدمة )مثل نوع الر�شـا�س اأو نوع الفوهة/املرذاذ( Ó 

عدد التطبيقات وتاريخ كل منها. Ó 

النظام الوقتي للتطبيقات )مثل التقومي ال�شنوى، عمر املح�شول، احلدود الدنيا لالإ�شابة بالآفة،  نظام  Ó 

الإنذار اخلارجي(.
مرحلة منو املح�شول عند التطبيق. Ó 

مرحلة تطوير الآفة ومعدل الإ�شابة عند التطبيق. Ó 
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تفا�شيــل التطبيــق )مثــال ال�رضعــة الفعلية للر�شـا�ــس، م�شافة م�شــارات الر�س، معــدل ال�رضيان، �شغط  Ó 

الر�شـا�س، جتهيزات الفوهة/املرذاذ، جمال القطرة(
امل�شاحات املر�شـو�شـة الفعلية لقطعة اأر�س التجربة. Ó 

احلجم الفعلي امل�شتخدم لقطعة اأر�س التجربة. Ó 

اجلرعة الفعلية )كيلوجرام اأو جرام من املادة الفعالة/ هكتار(. Ó 

طريقة التقييم، الت�صجيل والقيا�ض

بيانات	الأر�ساد	اجلوية
مكان حمطة الأر�شاد ذات ال�شلة باأر�س/ اأرا�شى التجربة )عندما ي�شتدعي الأمر( Ó 

مالحظات عند التطبيق )الرطوبة الن�شبية، الأمطار، �رضعة الرياح واإجتاهها(. Ó 

مالحظات على مدى فرتة التجربة )الرطوبة الن�شبية )عند الأهمية(، درجة احلرارة، الأمطار وخ�شو�شا  Ó 

اأول هطول بعد فرتة املعاملة(.

الرتبة	و	بيانات	الري
نوع الرتبة Ó 

حالة الرتبة )Ó PH الرتبة(، حمتوى الرتبة من املواد الع�شوية، رطوبة الرتبة(.
جودة مهد البذور )عندما ي�شتدعي الأمر(. Ó 

نظام الت�شميد. Ó 

نظام الري. Ó 

نوع و�شط النمو )�شناعى( )مثاًل يف حالة ال�شوب الزجاجية(. Ó 

تقييم	الفعالية	احليوية
تقييم املتغريات. Ó 

نوع التقييم )تو�شيف طرق اأخذ العينات /القيا�شات/منهج )مناهج( املراقبة امل�شتخدمة(. Ó 

مقيا�س التقييم. Ó 

تكرارية وتاريخ )تواريخ( التقييم، مبا يف ذلك مرحلة )مراحل( منو املح�شول. Ó 

املقايي�س او النـُظم املتبعة )عندما ي�شتدعي الأمر(. Ó 

الإنتاجية	واجلودة
 Ó تقييم املتغريات.

املراقبة / الطرق امل�شتخدمة يف احل�شاد. Ó 

مقايي�س اأو النـُظم املتبعة )عندما ي�شتدعي الأمر(. Ó 
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حتمل	املح�سول
 Ó اأعرا�س ت�شمم النبات اإن وجدت.

الطرق امل�شتخدمة )مثل مقيا�س التقييم(. Ó 

التاأثري	على	الكائنات	غريامل�ستهدفة
مراقبة معدل الوفيات اأو التاأثريعلى احل�شـرات امُللِقحة للنبات اأو الأعداء الطبيعية لالآفة. Ó 

مالحظة التاأثريات على املحا�شيل املجاورة. Ó 

الطرق امل�شتخدمة. Ó 

التحليلت الإح�صائية
ينبغــي اأن تو�شــف طــرق التحليــل الإح�شائــي. كما يجــب الإ�شـــارة اإىل املقارنــات الإح�شائيــة املتبعة 
واملقابــالت التحليليــة ب�شـكل وا�شح. و يلزم التنويه عن التحويــالت الريا�شية، اإن وجدت، مع بيان �شبب 

اإ�شتخدامها.

النتائج
ينبغــي عر�ــس كل النتائــج املتح�شــل عليها مــن املالحظــات والقيا�شات، �شابقــة الذكر، ب�شـــكل وا�شح 
ومنهجي، مع الأخذ يف العتبار ب�شفة خا�شة اأن تكون البيانات املقدمة متما�شـية مع املل�شق املطلوب. 

مع �رضورة ا�شتخدم اجلداول كلما اأمكن. ويلزم الإبالغ عن النتائج غري العادية مع تف�شريها.

ل ي�شح تقدمي اأي بيانات خام )مثل نتائج جتارب فى قطع اأرا�شى فردية اأو عينات بداخل اأر�س التجربة 
نف�شها( واإمنا يف�شل حفظها يف �شيغة الكرتونية حلني الطلب .

 املناق�صـة و الخـُل�صة
ينبغي اأن تعالج املناق�شـة ثالث نقاط على الأقل:  

 Ó تقييم �شالحية التجربة مع الإهتمام بنتائج قطع التجارب التي ا�شتخدامها كمراقب والقطع املرجعية. 

اأمــا الإختبــارات املنخف�شة ال�شالحية )فى حالــة اأن تكون اأعداد الآفة منخف�شــة( فال تزال يف بع�س 
الأحيان تقدم معلومات داعمة ومفيدة.

فــى حالــة اإعتبار اأن التجربــة �شاحلة فاإن فعالية املنتــج / املنتجات الإختبارية لبــد من اإعتبارها  Ó 

كمنتــج مرجعــى بالن�شبة اإىل املنتــج املراقب غري املعامل ويجــب اأن تناق�س اأى بيانــات اأخرى تدعم 
ب�شفة خا�شة املل�شق املطلوب اإعداده للمنتج.

تقييم الأعرا�س اجلانبية، اإن وجدت. Ó 






