
 

 

 

 

التي يجب اتباعهااثناء التعامل مع  االمان احتياطات

 في مختلف المراحل المبيدات

 

 

 



 

 

 الاستخدام العشوائي للمبيدات في اليمن

يرافق عملية تداول ونقل واستخدام المبيدات جمله من االخطاء في بالدنا فكلماازدادت 

ان والحيوان والبيئه وسوف االخطاء زادت معهااالثارالجانبيه للمبيدات على كالمن االنس

 نسلط الضوء هناعلى اهم اخطاء المزارع اليمني: 

 عدم استشاره المختصين قبل شراء واستخدام المبيدات-♤

 عدم قراءه  ملصق عبوه المبيد قبل استخدام المبيدات-♤

 عدم مراعاه فتره االمان -♤

 الخلط العشوائي للمبيدات -♤

 عدم االلتزام بالجرعه الموصى بها-♤

 عدم التقيدالصارم باالرشادات الوارده في ملصق عبوه المبيدات -♤

استخدام المبيدات الغراض واهداف اخرى غيرمكافحه االفات مثل التنشيط والتلوين -♤

 على محصول القاتوالتحسين 

 استخدام مبيدات ممنوعه ومقيده ومهربه-♤

 عدم ارتداء المالبس الواقيه -♤

 اثناء مكافحه االفات يدات االعتماد الكلي على المب-♤

 تكراررش المبيدالكثرمن رشتين خالل الموسم -♤

 عدم اتالف عبوات المبيدات بالشكل الصحيح-♤

 استخدام عبوات المبيدات الغراض اخرى  -♤

 

 



 

 

 

 :احتياطان االمان اثناء تخزين وعرض المبيدات  أوال : ®

 

 -أوالً : الشروط العامة لمخازن المبيدات :
 

المخزن بعيداً عن المناطق المأهولة بالسككان   ممكزا ا الكدما,ن  محركالر النيوا كات أن يكون  -1

  ممصا ع المواد الغذالية  ماألدمية مالمشرمبات الغازية  مكذلك مصاد  المياه.

 أن يناط المخزن بسو  أم سياج. -2

 سعافات تأمين مسيله اتصال بين المخزن م,هاز الدفاا المد ي  مكذلك مع أ,هزة الطوا ئ ماإل -3

 أن يرتبط المخزن بطرق مناسبة لتسهيل مصول الشاحنات  مسيا ات اإلطفاء مالطوا ئ إليه . -4

 

 ثانياً: المواصفات الخاصة بمخازن المبيدات :

 
أن يكون المخزن مبنياً من الخرسا ة المسلنة مع مراعاة تجنب استخدام أي مواد قابلة لالحتراق  -1

 أم مساعدة ال تشا  النيران .

رتفع أ ضكية المخكزن عكن مسكتوي األ خ الخكا ,ي بنيك  يسكهل  يكل المبيكدات مكن مإلكي أن ت -2

الشاحنة بواسطة عربة يدمية تسكتعمل دالكل المخكزن ممنعكا لكدلول ميكاه األمطكا  مالسكيول  متجنبكا 

 للرطوبة .

يجهز المخزن بنوافذ تكون على ا تفكاا عكالي ممغطكاة بشكبك حديكدي مبنكوخ للغسكيل مأدمات  -3

 لل اإلسعافات األملية مأ ابيب إطفاء النرالق المناسبة .تنريف ممسا

طالء سيف المخزن الخا ,ي بدهان ابيض بعكس أشعة الشمس مأن تككون ,كد ان المخكزن مكن  -4

 مواد غير قابله لالشتعال معازلة للنرا ة .

أن تكون ,كد ان المخكزن الكداللي مأ ضكية مبلطكة بكبالط ميكامم للتشككل مإ شكاء قنكاة علكى طكول  -5

سك  لسكهولة غسكل المكواد المتسكربة بنيك  تتصكل هكذه الينكاة بنكوخ مكن 15ة المخكزن بعمكق أ ضي

 األسمنت معد للمياه الملوثة .

  زمد المخازن بشفطات هوالية تركب في مواقع متناظرة في ,د ان المخزن . -6

يجككب أن تكككون اإلضككاءة كافيككة ميف ككل تزميككد المخككازن بلمبككات ح ككوا  فلو سككنت  بنيكك  تتككي   -7

شف دم ي على المبيدات المخزم ة   مكذلك تسكهيل قكراءة الملصكيات مأن يككون ا تفاعهكا إ,راء ك

متر على األقل من قمة المبيدات المخزم ة منعا ألي ضر  قد تلنكق بمصكد  اإلضكاءة أثنكاء الكر  

 مالتنميل مالتفريغ .ٍ

 يجب أن تكون كافة األسالك الكهربالية مركبة دالل أ ابيب  ماقية . -8

 ن ,ميع المخازن مزمدة بما عات الصواعق   مأ,هزة إ ذا  النريق .يجب أن تكو -9

 أن تنتوي المخازن على مخرج للطوا ئ حأم م,ود أكثر من باب  . -11



 

 

تركيب دش ماء فوق ممر بوابات المخزن الستخدامه في حالكة حكدمأ أي تلكوأ للمبيكدات علكى   -11

 أ,سام العاملين .

  

 ثالثاً :شروط تخزين المبيدات :

 
 امل بنذ  شديد أثناء الشنن مالتفريغ مالر .يجب التع -12

مضع المبيدات سريعة االشتعال  مالغازية في أمكاكن لاصكة بكالمخزن مفصكل المبيكدات السكاللة  -13

 عن الصلبة مالمبيدات اليابلة للتفاعل عن بع ها .

    عبوات المبيدات بشكل صني  بنسب اإل شادات المو,ودة على ملصياتها. -41

 تستخدم لالستهالك اآلدمي أم النيوا ي بجا ب المبيدات في المخزن .يمنع تخزين أي مواد  -15

ترتيككب المبيككدات دالككل المخككزن بطرييككة تسككم  بصككرر المبيككدات اليريبككة فككي فتككرة الصككالحية  -16

 حقريبة اال تهاء .

في حاله    المبيدات على األ خ يجب مضعها على طبليكات لشكبية   ميعتمكد عكدد العبكوات  -17

التنميل علكى حجك  م وعيكة العبكوة  كمكا يجكب أن ال تزيكد ا تفاعهكا  بمكا فكي الموضوعة على ألواح 

متر  أما إذا مضعت العبوات فوق بع ها البعض بجكب أن يككون عكددها اثنكين 1.3ذلك الطبلية عن 

متككر .كمككا يجككب أن ال ييككل المسككافة بككين صككفين مككن 1.3فيككط .مال يزيككد ا تفككاا الرصككه الواحككدة عككن 

 ر ماحد.الطبالي الخشبية عن مت

 يجب مضع اإلشا ات تنذيرية العالمية على أبواب ممدالل المخازن . -18

 

 رابعاً : إدارة المخازن:

 
تيع المسئولية بالكامل علكى عكاتق مكدير المخكزن ميشكترط أن يككون متخصكا فكي مجكال مقايكة  -1

 -النبات ممد باً على إدا ة مخازن المبيدات   معليه أن يعي أ ه مسئول عن :

ي  مع المبيدات عند إدلالها متخزينهكا مإلرا,هكا مكن المخكازن مفكت  سكجالت تتعلكق التعامل السل -أ

بهذه األ شطة ممنها ا تهاء فترة الصالحية ميجب أن يكون لدية د اية كاملة بالمعلومات الخاصكة 

 بسمية المبيدات مألطا ها مأ واعها مكمياتها  مطرق معالجة حاالت التلوأ المنتملة .

س  الواقية للعاملين   ممراعاة شرمط الصنة المهنية مالسالمة دالكل المخكزن يجب توفير المالب -ب

. 

 -المشا كة في تد يب الموظفين مالعاملين في المخزن على : -ت

 عمليات اإل ياذ ماإلسعافات األملية الالزمة. -أ

 المنافرة على ظرمر تخزين مناسبة . -ب

 التييد بتنفيذ اإل,راءات الخاصة بالطوا ئ. -ت

يكذ اإل,كراءات الخاصكة بمكافنككة النرالكق بالتنسكيق مكع أ,هكزة الككدفاا العمكل علكى تنف -أ

 المد ي 



 

 

 حماية البيئة. -ج

المبيدات في المستودا بمعرفة شخصكين  ايجب أن تت  عمليات التنميل  التفريغ  الترتيب  فن -2

 معاً على األقل.

 يجب أن يكون مكتب أمين المخازن مالعاملين في مبني مستيل عن المخازن. -3

 

 

 ً  : احتياطات األمن والسالمة : سادسا

 
 عدم السماح باآلكل مالشرب مالتدلين مم غ اليات مالمبيت دالل المخازن . -1

 عدم السماح لألطفال مالمسنين مالنوامل مالمرضعات بدلول المخازن . -2

 منع األشخا  الغير مصرح له  بدلول المخازن . -3

 يجب مضع إلشا ات تنذيرية على أبواب ممدالل المخازن . -1

 فل األبواب مإغالق الشبابيك في المخازن مالمكتب المجام ة أثناء ساعات التوقف عن العمل .ق -5

مضع أ,هكزة إ كذا  ضكد المتسكللين مالنريكق دالكل المخكازن الكبيكرة شكريطة أن تككون اسكتجابة  -6

 موظفي األمن سريعة عند سماا أ,هزة اإل ذا  .

مكن مكدلل ماحكد أثنكاء سكاعات العمكل يجب حصر الدلول ألملئك الذين تكدعو النا,كة لو,كوده   -7

 على أن يكون للمخزن مدللين ,ا بين على األقل تنسباً لندمأ حريق أم حاالت طا لة ألري.

يجب توفير اإلضاءة الكافية لا ج المخازن لمساعدة النراس لكشف المتسكللين أم مقكوا حريكق  -8

 في مرحلة مبكرة .

دة مكن قبكل الجهكات المختصكة فكي الكدفاا يجب توفير طفايات حريق متخصصة للكيماميات معتم -9

 المد ي بني  تكون في حالة ,اهزية تامة ألالستخدام.

يجب أن تعلق في مكان با ز في المخزن إشا ات عكن اإلسكعافات األمليكة  مككذلك أسك     -11

 معنوان م ق  هاتف الشخا الذي يمكن االتصال به في حالة الطوا ئ .

ن الشكواالت مملكوه بمسكنوق الجكبس أم التكرب يجب أن يو,د في ,ميع المخازن عكدد مك  -11

أم  شكا ة الخشكب مككذلك عكدد مككن السكطول الفا غكة مالمجكا ر مكميككة كافيكة مكن الميكاه إلزالككة 

 التلوأ كلما تطلب األمر ذلك .

12- .  ُ  في حالة حدمأ تسرب أي مبيد يجب سرعة إزالته فو اً

لمواد المخز كة فيكه فكو  بكدء إبالغ الدفاا المد ي بعنوان المخزن مالطرق المؤدية إليه ما  -13

 تشغيل المخزن .

 

 :المواصفات والشروط العامة لمحالت و معارض بيع المبيدات

 

 أوال: الشروط الخاصة بموقع محل أو معرض بيع المبيدات :



 

 

يجكككب عكككدم بيكككع المبيكككدات فكككي المنكككالت التكككي تبيكككع األطعمكككة مالمشكككرمبات أم األدميكككة  -1

توا,كد حكا,ز طبيعككي دالك  بكين هكذه المبيكدات مهككذه  لالسكتهالك اآلدمكي مالنيكوا ي إال أذا

 األطعمة.

 يجب أن ال يكون معرضاً ألشعة الشمس المباشرة . -2

 

 ثانياً : المواصفات الخاصة بمحل أو معرض بيع المبيدات :

 
 أن يكون مبيني من المواد الغير منفذة للماء مالغير قابلة للتشيق . -1

فاط الهكواء مأدمات مكافنكة النرالكق مككذلك أن يكون ,يد التهويكة ماإلضكاءة ممكزمد بشك -2

 مواد للتخلا من التلوأ الذي قد يندأ في مثل هذه األماكن .

 1.5أن تكون األ ضية مبلطة ببالط ميامم للتشككل   مككذلك الجكد ان با تفكاا ال يكق عكن  -3

متر بني  يمكن غسل أ ضية م,د ان المنكل بسكهولة بالمكاء مالصكابون عكدة مكرات إذا 

 ب.حدأ أي تسر

يجككب أن تكككون  وعيككة الرفككور مالككدماليب مككن مككواد غيككر قابلككة للتشكككل أم التفاعككل مككع  -4

 المبيدات.

أن يكككون مككزمداً بمصككد  للمككاء محككوخ للغسككيل إضككافة إلككى تككوفير الصككابون مأدمات  -5

 التنريف. .

 توفير لط هاتفي أذا أمكن. -6

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالثاً : الشروط الخاصة بعرض المبيدات في المحل أو المعرض 
أن تكككون كميككة المبيككدات قليلككة أم منككدمدة ممعرمضككة بطرييككة مأمو ككة فككي دماليككب أم  -1

 لزالن ز,ا,ية   على أن تنفظ الكميات في المخزن المعد لذلك .

يجب عكرخ المبيكدات عاليكة السكمية مالشكديدة الخطكو ة فكي دماليكب أم لكزالن ز,ا,يكة  -2

 منكمة الغلق باليفل مالمفتاح .

ات المعرمضة مناسبة من حي  النج  مالوزن لكي يسكهل تكداملها أن تكون عبوات المبيد -3

مأن تكون منكمة الغلق بني  يمنكع تسكرب المبيكد أم  شكنه مكع م,كود الملصكق منتويكاً 

 بصو ة ماضنة كافة البيا ات .



 

 

يجككب مضككع لوحككات تنذيريككة فككي مكككان بككا ز مبصككو ة ماضككنة تبككين لطككو ة المككواد  -4

 نرو  األكل مالشرب ... الخ .المعرمضة ... ممنوا التدلين ... م

يجب أن تعرخ المبيدات بنسب  وا مصكو  تجهيزهكا حفصكل النشكرية عكن الفطريكة    -5

 مالساللة عن الصلبة   ...الخ .

يمنع عكرخ أي عبكوة مبيكد غيكر منكمكة الغلكق أم التكي يتسكرب أم يتنكاثر منهكا المبيكد أم  -6

 المشوهة ميجب أعادتها إلى المو د.

اصة بمتطلبكات االسكتخدام اآلمكن للمبيكدات ح بدلكه    ركا ات   عرخ لوحات إ شادية ل -7

 كمامات   كفور   بوت  .

  رابعاً : الشروط الخاصة بالبيع :
 أن يباا المبيد بعبوته األصلية معدم البيع بالتعبئة المنلية . -1

البيكع ميبكين فيهكا أسك  المبيكد  أن يعطي المشتري فاتو ة  سمية تنمل أس  المنكل متكا يخ -2

م سبة المادة الفعالة فيه   مأس  اآلفة مالمنصول   مأس  المشتري   كما يجكب أن ينكتفظ 

 بصو ة من الفواتير لتيديمها عند الطلب.

أن ينتفظ بسجل مرق  ممختوم صاد  من الجهة المختصة ح اإلدا ة العامكة لوقايكة النبكات  -3

 ينتفظ بهذه السجل لمدة عامين من آلر قيد فيه.  لييد المعامالت التجا ية   م

توفير المالبس الواقية للعاملين في المنكل   ماالحتفكاظ بشكهادات الكشكف الطبكي الكدم ي  -4

 له  حسب ما توصى به الجهة المختصة بالصنة المهنية. 

   سنة مأن يكون لديه الخبرة الكافية .18أن ال ييل عمر البالع في المنل عن ح -5

  مكككذا األشككخا  الطككاعنين 18فككة المبيككدات بكافككة أ واعهككا ألشككخا  دمن حعككدم بيككع كا -6

 بالسن الفاقدي األهلية .

 توفير المالبس الواقية بغرخ بيعها حفاظاً على سالمة المستخدمين . -7

  

 خامساً : احتياطات األمن والسالمة في معارض المبيدات  :
بيكت دالكل منكالت أم معكا خ عدم السماح باألكل مالشرب مالتدلين مم غ اليات مالم -1

 المبيدات .

عككدم السككماح لألطفككال مالمسككنين مالنوامككل مالمرضككعات بككدلول منككالت أم معككا خ  -2

 المبيدات .

 يجب مضع إشا ات تنذيرية على أبواب ممدالل منالت أم معا خ المبيدات . -3

اء قفل األبواب مإغالق الشبابيك في منالت أم معا خ المبيدات مالمكاتب المجكام ة أثنك -4

 ساعات التوقف عن العمل .

يجب توفير طفايات حريق متخصصة للكيماميات معتمدة مكن قبكل الجهكات المختصكة فكي  -5

 الدفاا المد ي بني  تكون في حالة ,اهزية تامة لإلستخدام مفي متنامل اليد.

يجب أن تعلق في مكان با ز في المنل أم المعكرخ إ شكادات عكن اإلسكعافات األمليكة    -6

 عنوان م ق  الشخا الذي يمكن االتصال به في حالة الطوا ئ .مكذلك أس  م



 

 

 
  

  

    للمبيداتللمبيدات  والسليموالسليم  االمناالمن  النقلالنقل  ثانيا:ثانيا:  ®®  

  النقلالنقل  اثناءاثناء  الركابالركاب  منمن  بالقرببالقرب  المبيداتالمبيدات  التضعالتضع    

  

  

  االعالفاالعالف  اواو  الحيواناتالحيوانات  اواو  االغذيهاالغذيه  بجانببجانب  المبيداتالمبيدات  التنقلالتنقل  

  

  

  

  

    



 

 

  النقلالنقل  اثناءاثناء  للمبيداتللمبيدات  تلوثتلوث  ييأأ  حدوثحدوث  عدمعدم  ضمانضمان  يجبيجب    

  سقوطهاسقوطها        عدمعدم  يضمنيضمن  محكممحكم  بشكلبشكل  ومربوطهومربوطه  مرصوصهمرصوصه  المبيداتالمبيدات  عيواتعيوات  بانبان  تاكدتاكد  

  التسربالتسرب  اواو  للكدماتللكدمات  تعرضهاتعرضها  اواو

  منهامنها  االخفاالخف  العبواتالعبوات  فوق فوق   الثقيلهالثقيله  العبواتالعبوات  التضعالتضع    

  سقوطهاسقوطها  لتفاديلتفادي  فائقهفائقه  بعنايهبعنايه  المبيداتالمبيدات  عبواتعبوات  وتفريغوتفريغ  تحميلتحميل  يجبيجب  

  المبيداتالمبيدات  عبواتعبوات  تفريغتفريغ  اواو  تحميلتحميل  اثناءاثناء  الشاحنهالشاحنه  عنعن  اناتاناتوالحيو والحيو   الناسالناس  ابعادابعاد  منمن  تاكدتاكد  

    الحوادثالحوادث  لتجنبلتجنب

  المبيداتالمبيدات  عبواتعبوات  وتفريغوتفريغ  تحميلتحميل  اثناءاثناء  الواقيهالواقيه  المالبسالمالبس  ارتديارتدي  دائمادائما    

  المبيداتالمبيدات  منمن  بالقرببالقرب  وكذلكوكذلك  اوتفريغاوتفريغ  تحميلتحميل  والتخزناثناءوالتخزناثناء  والتدخنوالتدخن  والتشربوالتشرب  التاكلالتاكل  

    المفتوحهالمفتوحه

  لعبواتلعبوات  اضراراضرار  تسببتسبب  قدقد  شظاياشظايا  اواو  نتواتنتوات  اواو  مساميربارزهمساميربارزه  وجودوجود  عدمعدم  منمن  تاكدتاكد  

    المبيداتالمبيدات

  فورافورا  معهمعه  التعاملالتعامل  يجبيجب  للمبيداتللمبيدات  انسكابانسكاب  اواو  تسربتسرب  أيأي  

  الال  امام  تسربتسرب  اواو  انسكابانسكاب  هناكهناك  كانكان  حمولتهاسواءحمولتهاسواء  انزالانزال  بعدبعد  الشاحنهالشاحنه  نظفنظف  دائمادائما    

  صحيحصحيح  بشكلبشكل  منهامنها  التخلصالتخلص  يجبيجب  والغسيلوالغسيل  التنظيفالتنظيف  نواتجنواتج    



 

 

  
 

 

 

    ..المبيداتالمبيدات  للستعماستعمااا  قبلقبل  إتباعهاإتباعها  الوا,بالوا,ب  اإلحتياطاتاإلحتياطاتثالثا:ثالثا:    ®®  

  المبيداتالمبيدات  ماستخدامماستخدام  شراءشراء  قبلقبل  المختصينالمختصين  استشا هاستشا ه  اطلباطلب  

    

  متفهمهامتفهمها  العبوةالعبوة  علىعلى  المسجلةالمسجلة  التعليماتالتعليمات  اقرأاقرأ..  



 

 

  

    األماناألمان  مفترةمفترة  المير ةالمير ة  الجرعةالجرعة  مكميةمكمية  المبيدالمبيد  صالحيةصالحية  منمن  تأكدتأكد..  

    بمكافنتهابمكافنتها  ترغبترغب  التيالتي  لآلفةلآلفة  بالنسبةبالنسبة  فعالفعال  المبيدالمبيد  أنأن  منمن  تأكدتأكد  

    المستعملالمستعمل  االيرمسولااليرمسول  عليهاعليها  يؤثريؤثر  فيدفيد  النباتاتالنباتات  مم  ألشجا ألشجا لل  المنزليةالمنزلية  المبيداتالمبيدات  تستعملتستعمل  الال  

  

  

  للمزارعين (للمزارعين (  ((المبيداتالمبيدات  تخزينتخزين  عندعند  إتباعهاإتباعها  الواجبالواجب  االحتياطاتاالحتياطات  رابعا:رابعا:  ®®



 

 

    حيا  حيا    الال  الستعمالهالستعماله  طويلةطويلة  لمدةلمدة  بالماءبالماء  مخلوطمخلوط  مبيدمبيد  بأيبأي  تنتفظتنتفظ  الال..  

    المبيدالمبيد  لتخزينلتخزين  مز,ا,اتهمز,ا,اته  الشرابالشراب  أمعيةأمعية  تستعملتستعمل  الال  ..  

    يدة,يدة  تهويةتهوية  مذممذم  ,ار ,ار       للللمرمر  مكانمكان  فيفي  المبيدالمبيد  أحفظأحفظ,  ··  

    األطفالاألطفال  متناملمتنامل  عنعن  بعيدابعيدا  المبيدالمبيد  أحفظأحفظ..  

  

    تسم تسم   حالةحالة  أيأي  حدثتحدثت  مإذامإذا..يومايوما  عشرعشر  لمسلمس  لمدةلمدة  الرشالرش  بعدبعد  للمبيدللمبيد  الفا غةالفا غة  بالعبوةبالعبوة  أحتفظأحتفظ  

  ..أللرأللر  مبيدمبيد  منمن  تختلفتختلف  التسم التسم   م اداتم ادات  أنأن  حي حي   للطبيبللطبيب  لذهالذها

     المبيداتالمبيدات  علىعلى  تنتويتنتوي  كا تكا ت  التيالتي  مالفوا غمالفوا غ  مالكراتينمالكراتين  ماألكياسماألكياس  األم اقاألم اق  منمن  التخلاالتخلا  يت يت  

  فيفي  مذلكمذلك  منهامنها  التسم التسم   محدمأمحدمأ  المنزليةالمنزلية  األغراخاألغراخ  فيفي  إلستعمالهاإلستعمالها  منعامنعا  منهامنها  اال تهاءاال تهاء  بعدبعد

  ..المناسبةالمناسبة  مبالطرييةمبالطريية  الغرخالغرخ  لهذالهذا  يصل يصل   مكانمكان

  

  المبيداتالمبيدات  استعمالاستعمال  عندعند  إتباعهاإتباعها  الوا,بالوا,ب  االحتياطاتاالحتياطات  ::خامساخامسا  ®®  

    المبيدالمبيد  ةة الن الن  قوةقوة  معرفةمعرفة  أ,لأ,ل  منمن  مشمهامشمها  المبيدالمبيد  عبوةعبوة  فت فت   تناملتنامل  الال..  

    ساعتينساعتين  عليهااكثرمنعليهااكثرمن  مرىمرى  التيالتي  الرشالرش  مناليلمناليل  تستخدمتستخدم  الال  

    حسبحسب  الخلطالخلط  إمكا يةإمكا ية  معرفةمعرفة  بعدبعد  إالإال  معامعا  مبيدينمبيدين  للطللط  تناملتنامل  الال  مم    العشواليالعشوالي  الخلطالخلط  تجنبتجنب  
  ..  امالمصنعامالمصنع  المصد المصد   تعليماتتعليمات



 

 

    عتبرعتبرتت  التيالتي  الفترةالفترة  هذههذه  لالللالل  الثما الثما   ,ني,ني  تناملتنامل  مالمال  المبيدالمبيد  فعاليةفعالية  فيهافيها  يستمريستمر  التيالتي  الفترةالفترة  منمن  تأكدتأكد  
  ..منرمهمنرمه

    المصنعالمصنع  تعليماتتعليمات  محسبمحسب  العبوةالعبوة  علىعلى  مبينمبين  هوهو  ممامما  أعلىأعلى  بنسببنسب  المبيدالمبيد  استعمالاستعمال  تناملتنامل  الال  ..  

    عاليةعالية  النرا ةالنرا ة  د ,ةد ,ة  فيهافيها  تكونتكون  التيالتي  األمقاتاألمقات  فيفي  ترشترش  الال    

    المغربالمغرب  عندعند  أمأم  الندىالندى  تطايرتطاير  بعدبعد  صباحاصباحا  الرشالرش..  

    إليكإليك  الرياحالرياح  تنملهتنمله  قدقد  الذيالذي  بالمبيدبالمبيد  تصابتصاب  الال  حتىحتى  الرياحالرياح  اتجاهاتجاه  معمع   ش ش  ..  

  

  --منمن  المصنعالمصنع  يطلبهيطلبه  ماما  م,ميعم,ميع  مقفازاتمقفازات   را ة را ة  مألبسمألبس  األ فاأل ف  مغطمغط  الواقيةالواقية  المالبسالمالبس  ألبسألبس  

  ..  االحتياطاتاالحتياطات

  بسرعهبسرعه  الجا يالجا ي  بالماءبالماء  الجس الجس   منمن  التلوأالتلوأ  مناطقمناطق  اغسلاغسل      

    اللياحاللياح  حبوبحبوب  متطلقمتطلق  متفتنةمتفتنة  الزهو الزهو   تكونتكون  التيالتي  الفترةالفترة  لالللالل  ترشترش  الال  ..  

    اع اع      ذاذ ذاذ  متطلقمتطلق  بال غطبال غط  متعملمتعمل  ,يد,يد   وا وا  منمن  مرشةمرشة  أستمالأستمال  ..  

    معاملهمعامله  دمندمن  أ,زاءأ,زاء  مالتتركمالتترك  المبيداتالمبيدات   ش ش  فيفي  التسررالتسرر  

    الماءالماء  منمن   دى دى  عليهاعليها  ليسليس  ,افة,افة  مأم اقهامأم اقها  النبتةالنبتة  ترشترش  أنأن  يجبيجب  ..  

    شكلشكل  علىعلى  منهامنها  المبيدالمبيد  ميتصببميتصبب  األم اقاألم اق  ,ميع,ميع  تغطيتغطي  حتىحتى  المبيدالمبيد  منمن  مافرةمافرة  بكميةبكمية  النباتاتالنباتات   ش ش  

  ))  المبيدالمبيد   وا وا  حسبحسب) )     صغيرهصغيره  قطراتقطرات



 

 

  المرشةالمرشة   فس فس  تستعملتستعمل  الال  الرشالرش  طريقطريق  عنعن  للنشالشللنشالش  مبيدمبيد  تستعملتستعمل  كنتكنت  اذااذا  

ً   النشريةالنشرية  للمبيداتللمبيدات ً لوفا   علىعلى  متأثيرهمتأثيره  السابقالسابق  النشالشيالنشالشي  المبيدالمبيد  آثا آثا   بياءبياء  منمن  لوفا

  األلرىاأللرى  النباتاتالنباتات

    النرا ةالنرا ة  شديدةشديدة  األياماأليام  فيفي  أمأم  المشمسةالمشمسة  األياماأليام  فيفي  ترشترش  الال..  

    العاليةالعالية  األشجا األشجا   حالةحالة  فيفي  سل سل   استخداماستخدام  أمأم  األشجا األشجا   لرشلرش  طويلةطويلة  قصبةقصبة  ذاتذات  مرشةمرشة  أستعمالأستعمال      

    المبيدالمبيد  بشثا بشثا   عينيكعينيك  تصابتصاب  الال  حتىحتى  األشجا األشجا   تنتتنت  ,الس,الس  مأ تمأ ت  الرشالرش  تجنبتجنب..··  

    الرشالرش  أثناءأثناء  مالياصرينمالياصرين  األطفالاألطفال  استخداماستخدام  تجنبتجنب  

  

    بالرشبالرش  تيومتيوم  مأ تمأ ت  امتخزنامتخزن  تدلنتدلن  الال  ..  

  للمبيداتللمبيدات  استخدامكاستخدامك  بسوءبسوء  البيئهالبيئه  التلوأالتلوأ    



 

 

  

    بالكاملبالكامل  فتنهافتنها  ت ت   التيالتي  العبواتالعبوات  استخداماستخدام  مناملةمناملة  ..  

  المنليهالمنليه  لليوا ينلليوا ين  مفيامفيا  للمبيداتللمبيدات  ههالفا غالفا غ  العبواتالعبوات  منمن  تخلاتخلا    

  

    األ تهاءاأل تهاء  مبعدمبعد  مالتعبئةمالتعبئة  الخلطالخلط  عمليةعملية  منمن  األ تهاءاأل تهاء  بعدبعد  مراتمرات  عدةعدة  مالصابونمالصابون  بالماءبالماء  األيدياأليدي  غسلغسل  

  ..  ,لدية,لدية  كفوركفور  لبسلبس  ميف لميف ل  الرشالرش  عمليةعملية  منمن



 

 

  

  الطبيبالطبيب  الىالى  المبيدالمبيد  ماح رعبوهماح رعبوه  فو افو ا  المصابالمصاب  اسعفاسعف  تسم تسم   حالهحاله  حدمأحدمأ  عندعند    

  

  الخشبالخشب  منمن  بيطعهبيطعه  مالكنمالكن  مباشرتامباشرتا  اليداليدبب  المبيداتالمبيدات  مناليلمناليل  للطللط  تجنبتجنب    



 

 

  

    ..المبيداتالمبيدات  استعمالاستعمال  بعدبعد  إتباعهاإتباعها  الوا,بالوا,ب  اإلحتياطاتاإلحتياطات  ::  سادساسادسا  ®®  

    النشريةالنشرية  للمبيداتللمبيدات  المرشةالمرشة   فس فس  تستعملتستعمل  الال  الرشالرش  طريقطريق  عنعن  لألعشابلألعشاب  مبيدمبيد  تستعملتستعمل  كنتكنت  إذاإذا  

  ..  األلرىاأللرى  النباتاتالنباتات  علىعلى  متأثيرهمتأثيره  السابقالسابق  العشبيالعشبي  المبيدالمبيد  آثا آثا   بياءبياء  منمن  لوفا  لوفا  

    فو ا  فو ا    المبيدالمبيد  منمن  تصيبكتصيبك  بيعةبيعة  أيأي  اغسلاغسل..··  

    ألرألر  غرخغرخ  اليالي  المبيدالمبيد  أغراخأغراخ  تستعملتستعمل  الال..  

    حديثاحديثا  المرشوشةالمرشوشة  النباتاتالنباتات  لمسلمس  أمأم  باللعبباللعب  لألطفاللألطفال  تسم تسم   الال    

  األقلاألقل  علىعلى  يومايوما  عشرينعشرين  لمدةلمدة  الطلقالطلق  مالهواءمالهواء  الشمسالشمس  فيفي  الرشالرش  فيفي  استعملتهااستعملتها  التيالتي  المالبسالمالبس  أتركأترك  

..  

    أمرأمر  هوهو  أكلهاأكلها  قبلقبل  ,يدا,يدا  غسالغسال  راماتراماتمالخ مالخ   الفاكهةالفاكهة  ثما ثما   منمن  الز اعيةالز اعية  المنتجاتالمنتجات  غسلغسل  أنأن  

  لطرالطرا  تشكلتشكل  التيالتي  الخا ,يةالخا ,ية  الرماسبالرماسب  منمن  كبيراكبيرا  قسماقسما  الناالتالناالت  أكثرأكثر  فيفي  يزيليزيل  أ هأ ه  إذاإذا  ضرم يضرم ي

  ..  العامةالعامة  الصنةالصنة  علىعلى

    إعال ا  إعال ا    ي عواي عوا  أنأن  البساتينالبساتين  أصنابأصناب  علىعلى  يجبيجب  السامةالسامة  الكمياميةالكميامية  بالموادبالمواد  مكافنةمكافنة  إ,راءإ,راء  حالحال  فيفي  

    سامةسامة  بمادةبمادة   ش ش  قدقد  البستانالبستان  ذاذاهه  أنأن  إلىإلى  يشيريشير  البستانالبستان  منمن  با زبا ز  مكانمكان  فيفي



 

 

  

    المتالرهالمتالره  الرشالرش   فعاعمليات فعاعمليات  التجديالتجدي  حي حي   للرشللرش  المناسبالمناسب  حددالتوقيتحددالتوقيت  

    مالتنسينمالتنسين  مالتلوينمالتلوين  كالتنشبطكالتنشبط. .. .اآلفاتاآلفات  غيرمكافنهغيرمكافنه  ألرىألرى  ألغراخألغراخ  المبيداتالمبيدات  استخداماستخدام  تجنبتجنب  

    تجنبالرهو المناعهتجنبالرهو المناعه  الموس الموس   لالللالل   شتين شتين  المبيدالواحداكثرمنالمبيدالواحداكثرمن   ش ش  تجنبتجنب  

  النتائجالنتائج  أحسنأحسن  علىعلى  للحصولللحصول  ومزجهاومزجها  السمومالسموم  استعمالاستعمال  حولحول  مةمةعاعا  توصياتتوصيات  سابعا:سابعا:  ®®  

    ::التاليةالتالية  التعليماتالتعليمات  اتباعاتباع  يجبيجب  السمومالسموم  استعمالاستعمال  منمن  والفنيةوالفنية  األقتصاديةاألقتصادية

  المصنعالمصنع  إل شاداتإل شادات  مفيامفيا  مبدقةمبدقة  الميترحةالميترحة  بالكمياتبالكميات  السمومالسموم  استعمالاستعمال    

  مقبلمقبل  النشرةالنشرة  أمأم  بالمرخبالمرخ  اإلصابةاإلصابة  اعراخاعراخ  ظهو ظهو   أملأمل  معندمعند  المناسبالمناسب  بالوقتبالوقت  المكافنةالمكافنة  إ,راءإ,راء  

  ..  كبيرةكبيرة  أضرا أضرا   حدمأحدمأ

  المبيدالمبيد  استعمالاستعمال  قبلقبل  العفا ةالعفا ة  امام  المرشالمرش   رافة رافة  منمن  التأكدالتأكد  ..··  

    مسكبمسكب  المرشالمرش  فيفي  الماءالماء  منمن  قليلهقليله  كميةكمية  مضعمضع  ث ث   لا لا   معاءمعاء  فيفي  الماءالماء  منمن  بيليلبيليل  المبيدالمبيد  للطللط  

  ..  ,يدا,يدا  الماءالماء  معمع  مز,همز,ه  منمن  مالتأكدمالتأكد  عليهاعليها  سابياسابيا  المن رالمن ر  المبيدالمبيد  مخلوطمخلوط

  الري الري   إتجاهإتجاه  ممعممع  ساكنةساكنة  الرياحالرياح  تكونتكون  عندماعندما  الباكرالباكر  صباحصباحالال  فيفي  التعفيرالتعفير  أمأم  الرشالرش  عمليةعملية  إ,راءإ,راء    

    هطولهطول  بعدبعد  أمأم  حديثاحديثا  المرميةالمرمية  أمأم  الماليالمالي  اإل,هاداإل,هاد  حالةحالة  فيفي  النباتاتالنباتات  علىعلى  المبيداتالمبيدات  إستعمالإستعمال  عدمعدم  

  ..  بوطئهابوطئها  تسم تسم   بد ,ةبد ,ة  األ خاأل خ  ,فار,فار  منمن  التأكدالتأكد  بعدبعد  إالإال  األمطا األمطا 



 

 

  المكافنةالمكافنة  منطيةمنطية  فيفي  رهارهامغيمغي  مالد,اجمالد,اج  ماألغنامماألغنام  األبيا األبيا   مثلمثل  حيوا اتحيوا ات  م,ودم,ود  عدمعدم  منمن  التأكدالتأكد  ..  

  األثراألثر  إلزالةإلزالة  مراتمرات  ملعدةملعدة  ,يدا,يدا  غسلهاغسلها  بعدبعد  إالإال  مالخ راماتمالخ رامات  كالفواكهكالفواكه  غذاليةغذالية  مادةمادة  أيأي  تناملتنامل  عدمعدم  

  ..  المستعملةالمستعملة  الكيماليةالكيمالية  المادةالمادة  منمن  الخا ,يالخا ,ي  المتبييالمتبيي

    النيوا اتالنيوا ات  ترتادهاترتادها  التيالتي  مالنيولمالنيول  المراعيالمراعي  فيفي  المبيداتالمبيدات  لرشلرش  المستخدمةالمستخدمة  األدماتاألدمات  تغسلتغسل  الال  

  ..ال ر ال ر   أمأم  التسم التسم   لهالها  سببسببتت  الال  لكيلكي  للرعيللرعي

  عمييةعميية  حفرةحفرة  فيفي  بدفنهابدفنها  ثيبهاثيبها  بعدبعد  منهامنها  التخلاالتخلا  علىعلى  اعملاعمل  بلبل  الفا غةالفا غة  المبيداتالمبيدات  أمعيةأمعية  تستعملتستعمل  الال  

    ..  ,يدا,يدا  متردممتردم  منز عةمنز عة  غيرغير  أ خأ خ  فيفي

  

 اليوماليوم  فيفي  ساعاتساعات  66  منمن  أكترأكتر  يعملوايعملوا  الال  أنأن  السامةالسامة  الز اعيةالز اعية  المبيداتالمبيدات   ش ش  فيفي  العاملينالعاملين  علىعلى  يجبيجب  

   الطبيبالطبيب  لمرا,عةلمرا,عة  يسرعوايسرعوا  أنأن  دملةدملة  أمأم  أل أل   بأيبأي  شعرماشعرما  مإذامإذا



 

 

  

  

  


