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البطاقة االستداللية على عبوة املبيد 
ه��ي املص��در الرئيس��ي للمعلوم��ات ع��ن املنت��ج. وتتضم��ن البطاق��ة كل املعلوم��ات الضروري��ة: االس��م التج��اري، امل��ادة الفعال��ة 
وتركيزه��ا، احملاصي��ل واآلف��ات ال��ي مت تس��جل املبي��د م��ن أجله��ا واجلرع��ات املس��تخدمة والس��مية واحتياط��ات األم��ان وف��رات م��ا 

قب��ل احلص��اد )آخ��ر معاجل��ة( وتاري��خ انته��اء الصالحي��ة واس��م الش��ركة املصنع��ة واس��م املس��تورد.
حمتويات البطاقة اإلستداللية :

1ً� االسم الكيميائي : 
يطل��ق عل��ى كل م��ادة فعال��ة اس��م كيميائ��ي يص��ف تركيبه��ا 
الفعل��ي . وغالب��ا م��ا يك��ون االس��م الكيميائ��ي طوي��ال ومعق��دا. وقد 

يظه��ر عل��ى البطاق��ة االس��تداللية للعب��وة ب��ني قوس��ني .
2ً� االسم التجاري : 

تطل��ق الش��ركة املصنع��ة للمبي��د امس��ًا خاص��ا ملنتجه��ا ال��ذي 
حيت��وي عل��ى م��ادة فعال��ة معين��ة . وه��ذا هو االس��م التج��اري الذي 

يظه��ر حب��روف مطبوع��ة واضح��ة عل��ى البطاق��ة االس��تداللية .
3ً� االسم الشائع : 

يطلق على كل مادة فعالة اسم معروف دوليًا ويسهل استخدامه 
و أسهل بالتذكر من االسم الكيميائي . وعادةما يشر االسم الشائع إىل نفس املادة الفعالة بغض النظر عن الشركة املصنعة 

للمنتج . ويظهر االسم الشائع على البطاقة االستداللية.
4ً� تصنيف املبيدات :

حسب نوع اآلفة :
مبيدات حش��رية - مبيدات عناكب - مبيدات النيماتودا- مبيدات فطرية - مبيدات قوارض - مبيدات أعش��اب- مبيدات الصحة 

العامة.
حسب طريقة تأثرها على اآلفة :

* مبيدات باملالمسة : متوت اآلفة املستهدفة بالتالمس املباشر مع املبيد وعادة ما يرش املبيد على سطح األوراق .
* مبي��دات معدي��ة : ويف ه��ذه احلال��ة جي��ب أن تلته��م اآلف��ة املبي��د لك��ي مت��وت. ومعظ��م املبي��دات احلش��رية ال��ي تؤث��ر يف اآلف��ات 

بالتالم��س مبي��دات معدي��ة أيض��ا.

لصاقة مبيد
أكثــر األفــراد تعرضــا لخطــر المبيــدات هــم القائمــون علــى عمليــة الــرش حيــث أنهــم يتعرضــون 
لكميــات كبيــرة مــن المبيــدات وبتركيــزات عاليــة ومــن هنــا تبــرز أهميــة التعــرف علــى كيفيــة 
االســتخدام األفضــل للمبيــدات مــن خــالل التعــرف علــى طبيعــة البيانــات الموجــودة بالبطاقــة 

االســتداللية وكيفيــة االســتفادة منهــا لتحقيــق االســتخدام األفضــل واآلمــن للمبيــدات .
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* مبي��دات جهازي��ة : مبي��د ميت��ص ويتح��رك داخ��ل النب��ات. ويت��م رش املبي��دات اجلهازي��ة عل��ى أس��طح األوراق أو عل��ى الرب��ة. 
ويتح��رك املبي��د داخ��ل الورق��ة م��ن الس��طح العل��وي إىل الس��طح الس��فلي هل��ا. وتق��ل احلرك��ة إىل أس��فل داخل النب��ات، وهلذا تعتر 
التغطي��ة العام��ة للنب��ات ضروري��ة يف حال��ة اآلف��ات ال��ي ت��أوي إىل األج��زاء الس��فلى م��ن احملص��ول. ويق��ل امتصاص النب��ات للمبيد 
إذا كان��ت النبات��ات تعان��ي م��ن اإلجه��اد. مت��وت اآلف��ات احلش��رية عندم��ا تتغ��ذي عل��ي النبات . و تعتر مبيدات األعش��اب بوجه عام 

مبي��دات جهازي��ة تقت��ل األعش��اب عندم��ا يت��م امتصاصه��ا   .
* مبي��دات التبخ��ر : وه��ي مبي��دات تك��ون عل��ى ش��كل خب��ار أو غ��از يف اهل��واء وتتنفس��ها اآلف��ة. وتس��تخدم يف املعاجل��ة داخل أماكن 

مغلقة مثل املس��تودعات واملنازل .
حسب املستحضرات املختلفة للمبيد :

مرك��زات يف ص��ورة مس��تحلب :ص��ورة س��ائلة تك��ون فيه��ا امل��ادة الفعال��ة مذاب��ة يف مذي��ب برول��ي. وخيفف املس��تحضر باملاء لتكوين 
معل��ق جاه��ز لالس��تخدام. وحيت��وي املس��تحضر ع��ادة عل��ى 25-75% م��ن امل��ادة الفعال��ة. وتعت��ر املس��تحضرات القابل��ة للح��ل ضم��ن 

أكث��ر حتض��رات املبيدات ش��يوعا .
مس��تحضرات جاف��ة : مس��احيق ناعم��ة غ��ر قابل��ة للذوب��ان. وترتب��ط امل��ادة الفعالة مبادة حاملة مث��ل التالك مع عوامل مرطبة أو 
ناشرة. خيفف املستحضر باملاء لتكوين معلق لالستخدام . وعادة ما حتتوي على 50% مادة فعالة وهي من الصور األكثر شيوعا 

يف االستخدام.
مس��تحضرات قابل��ة للتدف��ق: تس��تخدم للم��واد الفعال��ة غ��ر القابل��ة للذوب��ان يف املذيب��ات األكث��ر ش��يوعا. ويت��م خلطه��ا م��ع م��ادة 
حاملة مثل املصيص وختلط بس��ائل لتكوين معلق مسيك ش��بيه بالعجينة. ويتم ختفيف املس��تحضر باملاء لتكوين معلق أخف 

ليكون جاهزا لالس��تخدام. وجتمع هذه املس��تحضرات فوائد املركزات املس��تحلبة واملس��احيق القابلة للرطيب.
مبيدات بالتعفر:مس��احيق جافة ناعمة ختلط فيها املادة الفعالة مع مادة حاملة خاملة مثل التالك  . ويتم اس��تخدامها دون 

ختفي��ف وه��ي حتت��وي ع��ادة على 1-10% من املادة الفعالة
مبيدات حبيبية : شبيه مبستحضرات التعفر باستثناء أن حبيباتها أكر حجما وأثقل وزنا. ومن املمكن أن تكون املادة الفعالة 
مغلفة من اخلارج أو ممتصة داخل احلبيبات . وميكن استخدامها دون ختفيف وهي حتتوي عادة على 1-15% من املادة الفعالة. 

وأغلب استخدامها يف معاملة الربة ملقاومة األعشاب والنيماتودا وحشرات الربة .
الطع��وم : م��ادة فعال��ة ختل��ط بالغ��ذاء وامل��واد اجلاذب��ة األخ��رى . وق��د يب��اع الطع��م خملوط��ا جاه��زا أو يقوم املس��تخدم خبلط املبيد 
وم��ادة الطع��م . ومت��وت اآلف��ات بتن��اول املبي��د املوج��ود بالطع��م إم��ا جبرع��ة واح��دة أو أكثر. ويعتر تركيز امل��ادة الفعالة منخفضا 

)أقل من 5% عادة(. وأغلب اس��تخدامها يف األماكن املغلقة 
وميكن اس��تخدامها مع بعض اآلفات الزراعية.

5ً� تقسيم السمية وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العاملية :
السمية : مقياس ملدى مسية املبيد بالنسبة لإلنسان، ولكن 
جي��ب األخ��ذ بع��ني االعتب��ار أن الس��مية العالي��ة لإلنس��ان ال 
تعن��ى أن املبي��د عال��ي الس��مية لآلف��ة. وتعتم��د الس��مية إم��ا 
عل��ى امل��ادة الفعال��ة النقي��ة أو عل��ى مس��تحضر املبي��د. وع��ادة 
م��ا تك��ون املس��تحضرات أق��ل مسي��ًة م��ن امل��ادة الفعال��ة النقية

تقسم درجة مسية املبيد ل� :
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الفئةIA       شديد السمية
الفئة IB      سام جدا

الفئة II        متوسط السمية
الفئة III       منخفض السمية

الفئ��ة IV       م��ن غ��ر احملتم��ل أن ت��ؤدي إىل ض��رر مزم��ن حت��ت 
ظروف االس��تعمال املعتاد.

6ً� احتياطات األمان � االسعافات األولية :
أدوات الوقاية الالزمة لعمال اخللط والرش .

طريقة اإلسعافات األولية وحسب طريقة التسمم .
العقار املضاد للتسمم .

مذكرة لألطباء حول احلالة وطرق التعامل معها.
7ً� فرة ما قبل احلصاد:

ه��ي ع��دد األي��ام ال��الزم انقضاؤه��ا ب��ني آخ��ر معاجل��ة واحلص��اد. 
ويعتم��د ط��ول الف��رة عل��ى مسية املبيد ومع��دل حتلله. وتطول 
ف��رة م��ا قب��ل احلص��اد للمبي��دات عالي��ة الس��مية أو بطيئ��ة 

التحل��ل .
8ً� طريقة التخلص من العبوات الفارغة والكميات الزائدة :

� عندم��ا تك��ون العب��وات الورقي��ة فارغ��ة افتحه��ا بالق��ص وانث��ر 
بقاي��ا املبي��د يف أح��د أوعي��ة اخلل��ط

- عندما تكون العبوات البالس��تيكية أو املعدنية فارغة اش��طفها 
بامل��اء وض��ع املزي��ج يف خ��زان الرشاش��ة. ك��رر الش��طف واإلضافة 

مرت��ني أخري��ني. ويع��رف هذا اإلجراء بالش��طف الثالثي.
- م��ن املمك��ن ح��رق األوعي��ة الورقية أو البالس��تيكية ولكن بعيدا 
عن املباني وتأكد من عدم وجود أفراد أو حيوانات باجتاه الريح 

للدخان لتحاشي احتمال استنشاقهم له.
- جي��ب تثقي��ب األوعي��ة املعدني��ة وتهش��يمها ودفنه��ا يف حف��رة ال 
يق��ل عمقه��ا ع��ن م��ر واح��د. ال تدف��ن األوعي��ة عل��ى مقرب��ة م��ن 

مص��ادر املي��اه أو املبان��ي.
آخ��ر مث��ل  الف��وارغ ألي غ��رض  اس��تخدام  - ال جي��ب مطلق��ا 

ختزي��ن املي��اه أو امل��واد الغذائي��ة .
9ً� الشركة املصنعة واملستوردة والعناوين

10ً� تاريخ الصنع وانتهاء الصالحية
)Patch Number ( 11ً� ورقم التشغيلة

)  Lot number ( 12ً� ورقم اللوت
13ً� ورقم التسجيل.

إعداد

املهندسة الزراعية : مها عدنان محشدو
مديرية الزراعة واالصالح الزراعي بإدلب


