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القضاء  يصعب  و  خطير  مرض 
عليه إذا لم يتبنى الفالح برنامجا 
حملاربته منذ البداية، السيما و أن 
إلى  يبادرون  ال  الفالحني  بعض 
األعراض  ظهور  بعد  إال  املعاجلة 
أخرى،  جهة  من  العناقيد.  على 
املتكرر  اإلستخدام  عمليا  نالحظ 
لنفس املواد الفعالة، غالبا ما تكون 
الكيميائية،  العائلة  لنفس  تنتمي 
معظم  أن  كما  عدة.  لسنوات  و 

التساؤالت املطروحة
التدخل األول

فالحي  من  للعديد  تتبعي  بفعل 
مناطق  و  دكالة  مبنطقة  العنب 
مبيدات   3 أن  الحظت  أخرى، 
فطرية فقط قامت عمليا بدورها. 

لذلك أطرح األسئلة التالية:
- هل يوجد تتبع من طرف شركات 
النباتية،  الوقاية  مواد  إنتاج 

ملنتجاتها و مدى جودتها؟
   - أين هي مصالح الوزارة الوصية 
املفترض قيها تتبع و مراقبة مدى 
يف     املطروحة  املبيدات  فعالية 

األسواق؟
منح  عن  اإلمتناع  يجب  - أال 
ضعيفة  للمبيدات  التراخيص 

اجلودة؟
- أين هي املصالح املكلفة بالتأطير 

و اإلرشاد؟
املناخ و فعالية املبيدات

التدخل الثاني
 بالفعل، هناك الكثير من املبيدات

الفعالية. عدمية  أصبحت   التي 
ان هي  املشكلة  فإن  ذلك،  مع   و 
يستخدمون الفالحني   أغلبية 
بطريقة الفطرية  املبيدات   هذه 
إلى يؤدي  مما  مسؤولة   غير 
و للمبيد.  املرض  مقاومة   تنامي 
من سيصبح  املقبلة  السنوات   يف 
 الضروري على الفالحني إستعمال
 مبيدات فطرية مكونة من عدة مواد
و مختلفة.  لعائالت  تنتمي   فعالة 

 من وجهة نظري، فإن على
 شركات تسويق هذه املواد
توجيه املوزعني  التجار   و 
 زبناءهم من الفالحني إلى
 املبيدات األفضل. و بفعل
مقاومة ظاهرة   جتنب 
 املبيدات ميكن إطالة عمر
و املواد   هذه  فعالية   و 

 متكني الفالح من
اإلستفادة منها ملدة أطول.

 التدخل الثالث
الويديوم  أن  هو  الواقع 

 زراعة العنب في مواجهة
فعالية المبيدات

تعتبرسنة 2020 سنة كارثية بالنسبة لزراعة عنب الطاولة، بسبب الظروف املناخية اخلاصة التي كانت 
مناسبة إلنتشار األمراض الفطرية و باألخص منها مرض الويديوم )البياض الدقيقي(. و يرجع الكثير 
هي  و  العالج.  أو  الوقاية  مستوى  على  سواء  الفطرية  املبيدات  فعالية  عدم  إلى  السبب  الفالحني  من 
الشهادة التي تلقاها بشكل متباين أعضاء إحدى مجموعات فيسبوك الي تضم خبراء يف قطاع زراعة 
العنب. و قد رأينا أن أفكار و تأمالت هذه املجموعة من رجال امليدان تظل وجيهة و تستحق عرضها على 

قراء مجلتنا هذه.

وقاية نباتية
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 زراعة العنب في مواجهة
فعالية المبيدات

إستخدام  إلى  يعمدون  الفالحني 
اجلرعة  أضعاف  ثالثة  أو  ِضْعَفي 
املدّونة على عبوة املبيد، رغبة يف 
احلصول على أحسن نتيجة، مما 
و  املعاجلة  تكلفة  على  حتما  يؤثر 

على البيئة.
الشركات  و  الوصية  الوزارة  على 
التي تسوق هذه املنتوجات اإلشراف 
على جتارب ميدانية يكون هدفها 
بها،  املوصى  اجلرعات  تصحيح 
سالمة  إحترام  إطار  يف  دائما  و 
إرشادية  أيام  تنظيم  و  املستهلك، 
مواد  إستخدام  بأهمية  للتوعية 
فعالة يف الوقت املناسب، يف إطار 

برنامج للمكافحة املتكاملة.
التدخل الرابع

اجلمعية  بإمكان  اإلطار،  هذا  يف 
املدخالت  لتجار  املغربية  املهنية 
مع  شراكات  عقد  الفالحية، 
الوطنية  اجلوية  األرصاد  مصالح 
جميع  على  احلصول  أجل  من 
احلرارة،  مثل  املناخية،  املعلومات 
.... الضباب  األمطار،  الرطوبة، 

بحيث  املناطق؛  ملختلف  إلخ، 
برنامج  وضع  اجلمعية  تستطيع 
لإلندار عن بُْعد بأغلب األمراض 
و احلشرات ملصلحة الفالح حتى 

يستطيع اإلستعداد للمواجهة.

الوقاية  منتجات  موزعو  هل 
النباتية مؤهلني تقنيا؟

التدخل اخلامس
حسب رأيي، و من أجل إيجاد حل 
بني  اجلمع  يجب  املشكل،  لهذا 
مجهودات كل من املستوِرد و املوزع 
يكون  أن  يجب  الذي  املرخص 
مؤهال من الناحية التقنية، و ليس 
فقط مجرد تاجر. بهذه الطريقة 
سيكون بإمكانه كسب ثقة الفالح 
بعدم  بسهولة،  إقناعه  بالتالي  و 
بعض  متكرر،  بشكل  إستخدام، 

املواد ذاتها.

التدخل السادس
يجب إعادة النظر يف ُمْجَمل قطاع 
توزيع مواد الوقاية النباتية و إعادة 
تنظيمه، بحيث ال يسمح ألي كان 

بتسويق هذه املواد اخلطيرة.

ضرورة اإلستعمال
الصحيح للمبيدات

التدخل السابع
يستدعي  و  جدا  مهم  املوضوع 
يف  الفاعلني  جميع  مشاركة 
اإلنتاج الفالحي. غير أنه حسب 
جودة  مقاربة  فإن  نظري،  وجهة 
املبيد، رغم أهميتها، ال ميكن أن 
تكون اجلواب الوحيد لإلشكالية؛ 

ّد  ذلك ان مكافحة األمراض ال ُتَ
فهي  فقط.  الكيماوية  املواد  يف 
الزراعي  الصنف  إختيار  تبدأ من 
تقنيات  عبر  متر  و  املناسب، 
اخلدمة الزراعية، التغذية املالئمة، 
املبيدات  ثم  الوقائية،  التدابير 
تطبيقها  يتم  أن  على  نهائي  كحل 
بالكمية و يف الوقت املناسبني، مع 

املناوبة بني العائالت الكيميائية.
تتعلق مثال  أحيانا، أشياء بسيطة 
احلرارة  أو  اخلليط،  ماء  بجودة 
أثناء املعاجلة، أو العنصر البشري 
أو الرشاش .....، بإمكانها التأثير 
املعاجلة.  فعالية  كبير على  بشكل 
من جهة أخرى، يكون هناك خلط 
امليلديو  بني  الفالح  لدى  كبير 
الويديوم  و  الزغبي(  )البياض 
بإختصار،  و  الدقيقي(.  )البياض 
يجب أن ال نحمل املسؤولية للمبيد 
وحده ألننا ميكن أن نكون خاطئني.

املشكلة أن بعض الشركات ال تهتم 
كثيرا بتتبع منتجاتها و لو أنها ذات 
جودة عالية، خاصة و أن إستعمال 
سيئة  شروط  يف  املنتجات  تلك 
بعدم  عليها  احلكم  إلى  تؤدي  قد 

فعاليتها.

التدخل الثامن
نظريا، تعتبر جميع املبيدات ذات 
فعالية معينة، و لكل جودة ثمن و 
غير  بينها.  اإلختيار  الفالح  على 
إختيار  إلى  مييل  الغالب  يف  أنه 
األرخص. كما أن البائع يفضل أن 
يبيع املنتوج األكثر ربحية بالنسبة 
ذاته  الفالح  يقوم  أحيانا  و  له. 



أي  من  متكينه  على  البائع  ِبَحّث 
عدم  من  الرغم  على  كان،  مبيد 
معرفته لطبيعة املرض الذي تعاني 

منه زراعته، بشكل دقيق.

التدخل التاسع 
أعتقد أن املقاربة األهم للمشكلة، 
خاصة مع التغيرات املناخية، هي 
باإلعتماد  الزراعة  بأعداء  التنبؤ 
و  األمراض.  ع  تََوقُّ مناذج  على 
فعاليتها  املقاربة  هذه  أثبتت  قد 
اآلفات  من  الكثير  حالة  يف 
التفاح،  )ميلديو البطاطس، َجَرب 
حالة  تتبع  إلى  إضافة  هذا   ،)...
احلشرات بناء على منوذج درجات 
احلرارة، خاصة حالة دودة التفاح، 
املبيد  فعالية  أن  أظهرت  التي 

أساسا  ترتبط 
احلرارة  بدرجة 
حياة  بدورة  و 
قد  التي  الدودة 
يوما،   20 تكون 
تتعدى  ال  قد  و 
أيام،  بضعة 
الظروف؛  حسب 
كان  أن  بعد 
جميع  أن  شائعا 
ليست  املبيدات 
يف  فعالية  ذات 
هذه  مواجهة 

احلشرة.

التدخل العاشر
ميكن  عمليا 
مواد  بني  املناوبة 
تختلف  فعالة 
عملها  طريقة  يف 
إختراقية(  أو  تالمسية  )ِجهازية، 
املناسبة  املناخية  للظروف  وفقا 
لتطور األمراض. غير أن اإلشكال 
يبادرون  ال  الفالحني  ُمْعَظم  أن 
بعد  إال  العالجي  التدخل  إلى 
مع  باملرض،  الزراعة  إصابة 
إعطاء األسبقية ملبيدات التالمس 
يف  الطمع  مع  ثمنا،  األرخص 

تقيق نتائج جيدة. 
هو  األفضل  التدبير  لعل  و 
مسبقة  مواعيد  و  برنامج  وضع 
العالجية،  و  الوقائية  للتدخالت 
املساعدة  الظروف  على  يستند 
ِحَدة.  على  مرض  كل  ظهور  على 
املكلفة  اجلهات  دور  يكمن  هنا  و 

باإلرشاد و التوعية.

نظام  على  التوفر  ضرورة 
للمراقبة و نشرات إنذارية

التدخل احلادي عشر
ملراقبة  نظام  إحداث  هو  األفضل 
األمراض و اآلفات األكثر خطرا، 
يف  الفالح  تذير  على  القدرة  و 
احلال لتمكينه من مواجهة احلالة 
لألسف،  لكن  أفضل.  بشكل 
التحذيرية  النشرات  تكون  تكاد 
بفضل  أنه، و  غير  لدينا.  منعدمة 
يصبح  احلديثة،  التواصل  وسائل 
وطنية  شبكة  إنشاء  تصور  ممكنا 
إخبار  بإمكانها  الفالحي  لإلنذار 
الفالحني )األكثر وعيا منهم على 
الوقاية  منتجات  موزعي  و  األقل( 
نصية  رسالة  طريق  عن  النباتية، 
بشكل  و  هواتفهم  على  بسيطة 
الظروف  ظهور  بعد  مباشرة  آلي، 
املناخية املناسبة لظهور مرض ما.

إستنتاجات
التدخل الثاني عشر

 شكرا جزيال أنكم أثرمت النقاش 
حول هذا املوضوع. و سأشير إلى 
املثال  سبيل  على  النقاط  بعض 
تقسيم  ميكننا  أوال:   - فقط.   
قسم  قسمني،  إلى  الزراعات 
تظهر فيه األمراض ببطء و تعطي 
للتدخل؛  الكايف  الوقت  للفالحني 
األمراض  تغزوه  آخر  قسم  و 
األعراض  تظهر  حني  و  بسرعة، 
عليها  القضاء  الصعب  من  يصبح 
مرحلته  يف  يكون  املرض  ألن 

وقاية نباتية
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الثانية من التطور. و تعتبر الُكروم 
لعل  و  الثاني.  النوع  من  )العنب( 
األمراض  لتفادي  طريقة  أحسن 
هي التدخل وقائيا حسب املرحلة 
الظروف  و  لألشجار  اخُلَضرية 

املناخية.
احلاالت،  أغلب  يف  ثانيا:   -   
يف  احلاسم  العامل  الثمن  يشكل 
إختيار املبيد من طرف الفالح. و 
أحيانا ال ميلك هذا األخير حرية 
اإلختيار بسبب تبعيته اإلقتصادية 
الذي  الثمن(  أداء  )تأخير  للتاجر 
يبيعه ما هو متوفر لديه وما يحقق 
له ربحا أكبر و ليس ما يصلح له 
فعال، و بغض النظر عن فعاليته.

 - ثالثا: بالنسبة لي، جميع املبيدات 
بشرط  فعالة  تعتبر  املرخصة 
الصحيح.  بالشكل  إستعمالها 
غير أنه، و يف الظروف املتشابهة، 
تتفاوت درجات الفعالية من منتوج 
اجليد  دائما  فهناك  آخر.  إلى 
منها، و األكثر فعالية و هناك أيضا 
األفضل. و تبقى التجربة امليدانية 
هي احلكم الفاصل بينها. و على 
فرنسا  يف  توجد  الذكر  سبيل 
باملقارنة بني  جهات مستقلة تقوم 
تصنيفا  تضع  و  املبيدات  مختلف 

لها حسب الكفاءة و الفعالية.
 - رابعا: تلعب طريقة تطبيق املبيد 

بالغ  دورا  الرش  اآلت  نوعية  و 
كما  املعاجلة.  جناح  يف  األهمية 
تأثير  أيضا  لها  الرش  طريقة  أن 
على الفعالية، حيث يجب أن يكون 
الرش جيدا بحيث يصل إلى جميع 
و  الشجرة،  من  املصابة  األجزاء 
باألخص منها العناقيد؛ و أن ترش 
إحترام  مع  اجلهتني،  من  األوراق 
دقة،  بكل  بها  املوصى  اجلرعات 

بدون إفراط أو تفريط.

التدخل الثالث عشر: 
أنه  يدرك  أن  الفالح  على  يجب 
يحقق  أن  عليه  مستثمر  شخص 
يقطع  أن  و  إستثماره،  من  أرباحا 
الشائعة  السلوكات  و  األفكار  مع 
من قبيل »إفعل ما يفعله جارك«، 
و التسيير العشوائي و احلسابات 
فأحيانا  اخلاطئة.  اإلقتصادية 
جند ضيعات ذات مساحات كبيرة 
لعل  و  تقنيا.  مؤهل  ُمَسيِّر  بدون 
هو  به  القيام  ميكن  شيء  أقل 

اإلتفاق مع مستشار فالحي للقيام 
احلاسمة،  املراحل  يف  بزيارات 
يف حالة عدم القدرة على تشغيل 

أحدهم بشكل دائم.
هناك أيضا إمكانية للحصول على 
نصائح و إستشارات مجانية عبر 
من  الكثير  توجد  حيث  اإلنترنيت 
املجموعات املختصة على شبكات 
و  األراء  بتبادل  تسمح  التواصل 
أي  عن  بعيدا  التقنية  النصائح 
فترة  يف  حتى  و  جتاري.  إعتبار 
كورونا،  بسبب  املنزلي  احلظر 
الويب  عبر  نقاش  جلسة  نظمنا 
لتقدمي املساعدة للفالحني. كما أن 
شركات مواد الوقاية النباتية تنظم 
تنشيط  من  تقنية  أياما  بدورها 
خبراء يف ميادينهم؛ و هي مناسبة 
و  و مشاكله  أسئلته  لطرح  للفالح 

ليس للمشاركة يف الوالئم.



املمارسات الصحيحة
للوقاية النباتية

من أجل بيئة أقل تلوثاً

املبيدات  إستعمال  سوء  فإن  هكذا،  و 
املركبة قد يشكل خطرا على  الكيماوية 
املياه  )تلوث  البيئة  ُمَكّونات  مختلف 
مشكلة  الهواء،  و  التربة  تلوث  اجلوفية، 
.... للمبيدات،  اآلفات  مقاومة  و  تعـوُّد 

إلخ( مبا فيها احللقة األساسية و العنصر 
تسممات   ( املستهلك  الذي ميثله  األهم 
حادة أو مزمنة، تأثيرات سرطانية، تأثير 
على  إنعكاسات  العصبي،  اجلهاز  على 
النظام الهرموني، إلخ( )أنظر الصورة 1( 

للزراعة  فعالة  وقاية  ضمان  أجل  من 
و  أمراض  )آفات،  األعداء  مختلف  من 
من  أمكن  ما  احلد  مع  أعشاب ضارة(، 
على  الكيماوية  للمواد  اخلطيرة  اآلثار 
و  املستهلك  و  الفالح  من  كل  صحة 
و  إستخدام  فإن  البيئة،  مكونات  جميع 
تدبير املبيدات يجب أن يحترم مجموعة 
نسميها  أن  ميكن  التي  القواعد  من 
»املمارسات الصحيحة للوقاية النباتية«.

تسمم حاد
غالبا بسبب تسرب جرعة 

وحيدة

تأثيرات فورية
الفترة: من بضع ساعات إلى 

بضعة أيام

آالم يف الرأس، قْي، إلتهاب العينني و 
البََشرة، مشاكل يف التنفس

سرطان، أمراض عصبية، ضعف اجلهاز 
املناعي، إضطرابات اخلصوبة، مشاكل 

احلمل 

أعراضخطر اإلصابة ب:

تأثير فوري يف أجل من بضع 
ساعات إلى بضعة أيام

تسمم مزمن باإلعطاء املتكرر 
جلرعات صغيرة قد تتراكم 

يف اجلسم

Bouteleb J. A

أي مبيد حشري ميكن أن 
يكون ساًما ومميًتا يف بعض 

األحيان

صورة 1: مخاطر املبيدات على صحة اإلنسان 

تقدر املساحة الصاحلة للزراعة باملغرب بحوالي 8.7 مليون هكتار، مما يجعل منها احملرك الرئيسي للنمو السوسيو- 
إقتصادي على املستوى الوطني، مبا متثله مساهمتها يف الناجت الداخلي اخلام التي  تبلغ 19%.

و تعتمد الوقاية النباتية يف املغرب، كما هو احلال يف غيره من الدول، بشكل أساسي على إستعمال املبيدات املركبة، التي 
تعرف منذ زمن طويل إنتقادات عدة يف ما يخص إستخدامها بشكل سيء و غير عقالني، و عدم إحترام املعايير العاملية 

للمعاجلة.
القاعدة األولى:

إستعمال أدوات
الوقاية الشخصية )صورة 2(

أثناء التعامل مع املبيدات، يكون الشخص 
املبيد،....إلخ(  ُمِعّد  تقني،  )فالح، 
الكيماوية  املادة  تسرب  ملخاطر  عرضة 
)أنف،  املنافذ  من  العديد  خالل  من 
لهذا  الّتماس.  نقط  و  فم،...(  عيون، 
الذاتية  املعدات  بإستعمال  بشدة  ينصح 
مع  التعامل  مراحل  جميع  أثناء  للوقاية 
املبيدات )نقل، تخزين، تضير، تطبيق 
اآلليات  تطهير  و  تنظيف  أثناء  حتى  و 
التعليمات  قراءة  أن  كما  املستخدمة(. 
األمان،  بطاقة  و/أو  العبوات  ظهر  على 
معرفة  أجل  من  جدا  ضرورية  تعتبر 
املخاطر املرتبطة باملادة املستعملة بشكل 
دقيق، و بالتالي إستخدام وسائل الوقاية 

املناسبة.
طريق  عن  اإلصابة  إمكانية  حالة  يف   -
قفازين  إرتداء  يجب  )اجِللد(،  البََشـَرة 
و  عازلة،  واقية  بزة  و  األكمام  طويلي 

حذاء مطاطي مقاوم للمواد الكيماوية.
طريق  عن  اإلصابة  خطر  حالة  يف   -
اإلستنشاق، من الضروري إرتداء نظارتني 

واقيتني و كمامة أحادية اإلستعمال.
غسل  يلزم  املبيد،  مع  تعامل  كل  بعد  و 
للحد  جيد  بشكل  اإلستحمام  ثم  اليدين 

بشكل كبير من مخاطر اإلصابة.
عن  متاما  اإلمتناع  يجب  مهم:  تنبيه 

بيئةبيئة

البروفيسور بوطالب جوطي عبد املالك
رئيس قسم وقاية النباتات و البيئة 

املدرسة الوطنية للفالحة - مكناس
Boutaleb@enameknes.ac.ma
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األكل و الشرب و التدخني أثناء التعامل 
مع املبيدات )تطبيق، تضير، ...إلخ(

 األكل و الشرب و التدخني أثناء التعامل 
مع املبيدات يف جميع املراحل.

القاعدة الثانية:
حسن إختيار مواد املعاجلة )صورة 3(

املشكلة  نوعية  تديد  مسألة  تعتبر 
األهم  املرحلة  مرض،....(،  )آفة،  بدقة 
أكثر  املناسب  امليبد  إختيار  أجل  من 
للحالة. و وحده الفالح يتحمل مسؤولية 
هذا اإلختيار الذي يجب أن يراعي فيه، 
املعايير  من  العديد  الثمن،  إلى  إضافة 

البيئية و صحة العامل املطبِّق للمبيد.
و يف حالة الفعالية املتشابهة، يجب على 
على  األقل خطرا  املنتوج  إختيار  الفالح 
يكون  ذلك  كل  و  البيئة.  على  و  العامل 
للمادة  احملتوية  العبوة  ظهر  على  نا  ُمَدوَّ
للمواد  التحذيرية  )العالمات  الكيماوية 
احملصول،  جني  قبل  ما  آجال  اخلطرة، 

و  املائية،...إلخ(،  البيئة  النحل،  وقاية 
باألخص على بطاقة تدابير اآلمان.

القاعدة الثالثة:
احلذر أثناء نقل املبيدات

النباتية  املعاجلة  مواد  من  الكثير 
)سائلة  للنقل  بالنسبة  خطيرة  تعتبر 
الة،  أكَّ مواد  لإلشتعال،  قابلة  صلبة  و 
أي  أن  بحيث  ...إلخ(  مؤكِسدة،  مواد 
كارثية؛  تكون  قد  حادثة  أو  صدمة 
تكون  املبيدات  أغلب  أن  إلى  إضافة 
التربة  طرف  من  لإلمتصاص  قابلة 
مما يسهل تسربها الى املياه اجلوفية. 
لألوعية  تدفق  أي  من  يجعل  هذا  و 
نقلها  أثناء  املواد  لهذه  تسرب  أي  أو 
خطرا مدمرا للبيئة. لهذا، فإن إحترام 
مجموعة من تعليمات األمن و السالمة 

يكون ضروريا:
   - إتباع اإلحتياطات املشار اليها على 

الالفتة على ظهر العبوة.
تسرب  أي  وجود  عدم  من  التأكد   -    

للمبيد قبل نقله 
عبوته  قي  املبيد  على  احملافظة   -    

املعلومات  ظهرها  على  املدون  األصلية 
الضرورية.

)سيارة(  مركبة  على  املبيد  نقل   -    
بطريقة آمنة و تفادي تدحرج العبوات أو 
تدفقها، كما يجب أن تكون تلك العبوات 

مربوطة بشكل جيد.
   - عزل املبيدات بشكل تام بعيدا عن 
و  الغذائية  املواد  و  الركاب  و  السائق 
املالبس و األدوات املنزلية و احليوانات 

و األعالف .....إلخ.
   - النقل يجب أن يتم من طرف الفالح 
احد  و/أو  املستخدمني  احد  أو  ذاته 

التقنيني البالغني )أكثر من 18 سنة(
   - تنظيف وسيلة النقل املستعملة لنقل 
ألي  إستخدامها  قبل  الكيماوية  املواد 
غرض آخر و ذلك بعيدا عن أي مصدر 

للمياه.

القاعدة الرابعة:
تخزين املبيدات يف ظروف آمنة

حاليا، تعتمد وقاية جميع الزراعات ضد 
أعشاب(  و  )حيوانات  األعداء  مختلف 
إعتمادا كليا على إستعمال كميات كبيرة 

نظارات وقائية
إلزامية أثناء التعامل مع املبيدات

حذاء مطاطي
تغطيه أكمام سروال البدلة ملنع تسرب املبيد للحذاء

 إرتداء مالبس واقية مناسبة لنوع
 املعاجلة الكيماوية

قفازات عازلة
للمواد الكيماوية 

كمامة مجهزة بفلتر
 )يف حالة التأكيد على ذلك على ظهر عبوة املبيد(

صورة 2: أدوات الوقاية الشخصية و نصائح أثناء تطبيق املبيدات

محل مخصص حصريا لتخزين مواد الوقاية النباتية )املبيدات(
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تخزينها  يستدعي  مما  املبيدات؛  من 
بعد  للمعايير  طبقا  جيدة  بطريقة 

إقتناءها، و قبل و بعد إستخدامها.
مع  املتعاملني  جميع  سالمة  أجل  من  و 
للضيعة  املجاور  احمليط  و  املبيدات 
مائية،  و  برية  حيوانات  )أشخاص، 

...إلخ(، فإنه من الضروري :

   - تديد مكان خاص لتخزين املبيدات و 
املعدات املرافقة، و منع دخول األشخاص 
ضرورة  مع  بذلك؛  لهم  املسموح  غير 
وضع الفتة على باب املخزن مدون عليها 

تعليمات السالمة و اإلسعافات األولية.
   - مكان تخزين املبيدات قد يكون غرفة 
مبنية باإلسمنت املسلح أو دوالبا أو أي 
مخصصا  يكون  أن  بشرط  آخر  مكان 
لهذه املواد الكيماوية، و أن يقفل بشكل 
مشبكة(،  )نوافذ  التهوية  جيد  ُمْحَكم، 
عن  و  املاء  مصادر  و  املساكن  عن  بعيد 
مخازن املنتجات الزراعية و عن كل مكان 

يشكل تهديدا باإلنفجار أو باحلريق.
على  للخطر  منبهة  إشارة  وضع   -    
اجلهات اخلارجية لكل أبواب املخزن أو 
بجوارها مباشرة و بشكل بارز و واضح. 

)صورة 4(
الطوارئ،  هواتف  أرقام  عرض   -    
و/ الصحية  املراكز  أرقام  منها  خاصة 
أرقام  و  األقرب،  املستشفى  ارقام  أو 

سيارات اإلسعاف، و رقم هاتف الطبيب 
التسمم  محاربة  مركز  رقم  و 
للمركز   األخضر  )الرقم 

.)081000180
- بناء أرضية املخزن باإلسمنت 

املسلح ملنع أي تسربات.
- وضع طبقة من التراب أو الرمل أو من 
ِخَرق القماش بكميات كافية إلمتصاص 
تسرب  أو  تدفق  أي  تنظيف  سهولة  و 

للمواد الكيماوية من األوعية.
- احلرص على أن تكون مالبس الوقاية 
محل  خارج  تكون  أن  و  املتناول  يف 

على  أو  خاص  مستودع  يف  التخزين، 
األقل على رف مخصص لها.

نوع من  بكل  - تخصيص رفوف خاصة 
املبيدات )حشرية، عشبية، فطرية، .... 
اخللط  خطر  من  التقليص  بهدف  إلخ( 
إنعكاسات  من  لذلك  مبا  األنواع  بني 

خطيرة على الزراعات.
رة مة )مسرِطنة، مطفِّ - عزل املواد املسمِّ
للخلية-،... الوراثية  للشفرة  معذلة   -

إلخ( يف دوالب خاص.
يف  املبيدات  جميع  على  احملافظة   -

عبواتها األصلية مبلصقاتها.
   - احلرص على جرد و إحصاء جميع 
املخزون من مختلف املبيدات مع اإلنتباه 

إلى تواريخ  إنتهاء صالحيتها.
   - حفظ األدوات املستعملة يف تضير 
كأس  ملعقة،  أكياس،  ميزان،  املواد: 
قياس و غير ذلك يف املخزن و اإلمتناع 

عن إستعمالها إال لنفس الغرض.

القاعدة اخلامسة:
   ٌحسن إعداد العجينة

    * التحقق من ظروف تطبيق املبيد من 
أجل إجناح عملية املعاجلة:

        - أن تكون الرياح ضعيفة بحيث ال 
تتجاوز سرعتها 19 كم يف الساعة. أثناء 
الرش يجب احلرص ما أمكن على عدم 

إنحراف املبيد عن األماكن املستهدفة، 
        - جتنب املعاجلة يف األيام املمطرة، 
أو عند التأكد من عدم سقوط أمطار إال 

حشري  )مبيد  املستهدفة  للحالة  املناسب  املبيد   :3 صورة 
ضد احلشرات، و مبيد فطري ضد األمراض الفطرية(

الواجب  التحذيرية  لإلشارات  منوذج   :4 صورة 
وضعها على مدخل مخزن املبيدات

بيئة

 مبيد فطري

مبيد حشري
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بعد 2 أو 3 ساعات على األقل من إنتهاء 
تفادي  أجل  من  ذلك  و  املعاجلة،  عملية 

َسيَالن املبيد،
        - جتنب درجات احلرارة القصوى، 
و األفضل أن تكون ما بني 15 و 22 درجة 
تتم  ان  األحسن  من  التي  املعاجلة  أثناء 
باكرا يف  أو  املساء  فترة متأخرة من  يف 

الصباح.
من  و  املبيدات،  خليط  من  احلذر   *
األفضل إستشارة املختصني أو اإلطالع 
على املواقع املعنية املوثوقة يف ما يخص 

مخاطر اخللطات اخلطيرة.
اخلليط حسب  كمية  إحتساب  ُحسن   *
املساحات املراد معاجلتها )ال يزيد و ال 

ينقص(.
* احلرص على أن ال يفيض اخلليط من 

الوعاء املخصص للخلط.

القاعدة السادسة: 
إعداد ساحة للغسل و للتعبئة

و  التلوث  أنواع  كل  تفادي  أجل  من 
املخاطر على صحة املستخدم و محيطه، 
من الضروري إعداد ساحة خاصة لتعبئة 
من  و  الداخل  من  الرش  جهاز  غسل  و 
اخلارج، و جميع اللوازم األخرى. و يجب 
اخلصائص  الساحة  هذه  يف  تتوفر  أن 

التالية:
مكان  من  أمكن  ما  أقرب  تكون  ان   -

تخزين مختلف املبيدات.
املسلح،  اإلسمنت  من  بالطة  وجود   -
مائلة قليال  و  مانعة ألي تسرب، ملساء 
مخصص  مكان  اجتاه  يف   )2% إلى   1(
و  محميا  يكون  املخلفات،  إلستقبال 

ُمحاطا بسياج.
- التوفر على جهاز للتعبئة بصمام مانع 

لتسرب املبيد الى نظام التزود باملاء.
- وجود وسيلة لغسل الرشاش و مختلف 
املعدات املرافقة، و من األفضل أن يكون 

باملاء املضغوط.
     - التوفر على خزان او حاوية مانعة 

للتسربات، جلمع النفايات السائلة.

القاعدة السابعة:   
التعامل مع قعر اخلزان و التدفقات 

على  مخاطر  أي  و  تلوث  أي  لتجنب 
املستخدمن، يجب احلرص على غسل و 
)القعر(  املنطقة  داخل  الرشاش  تنظيف 

متت  التي  املنطقة  يف  اخلارج  من  و 
بالطة  بناء  لتفادي  ذلك  و  معاجلتها، 
خاصة بذلك داخل الضيعة و/أو اللجوء 
السائلة  التدفقات  ملعاجلة  نظام  إلى 
الغسل  منطقة  تكون  أن  يجب  و  تة.  امللوِّ
هذه بعيدة عن مصادر املياه مبا ال يقل 
السباحة  مناطق  عن  و  مترا،   50 عن 
منطقة  خارج  و  متر،   100 من  بأكثر 

حماية مصادر املياه الصاحلة للشرب.
معاجلة،  عملية  كل  بعد  املطلوب،  من  و 

العمل على:
-  تنظيف و شطف مصفات )فلترات( 
خزان جهاز الرش قبل ان جتف البقايا 
يتسسب يف  به مما  تلتصق  و  القعر  يف 

إختناق نظام الرش.
- غسل الرشاش من اخلارج ملنع إلتصاق 

املبيد به.
- تفريغ مياه الغسيل مبنطقة الغسل ذاتها 

)داخل املنطقة التي متت معاجلتها(.

القاعدة الثامنة:
إختيار النظام املناسب 

ملعاجلة التدفقات السائلة
تبذير  البداية، اي  جتنب، منذ  أجل  من 
الضروري  من  للمبيدات،  و  للمياه 
من  الالزمة  للكمية  بدقة  احلساب 

ذلك  و  إستعماله،  سيتم  الذي  اخلليط 
املشاكل  و  املستهدفة  املساحات  حسب 
كبير  بشكل  يحد  مما  املعنية،  الصحية 
يجب  التي  السائلة  النفايات  كمية  من 

معاجلتها يف ما بعد.
هذه  ملعاجلة  أنظمة  عدة  هناك  و 
بساطة  و  شهرة  األكثر  لعل  النفايات، 
منها هو »الفيتو باك«. و يتلخص املبدأ 
امللوثة  السوائل  تستقبل  بنية  إنشاء  يف 
حيث تلل عن طريق البكثيريا. من أجل 
ذلك يتم بناء حوض عازل من اإلسمنت 
و  املعدن،  من  أو  البالستيك  أو  املسلح 
وضع خليط من التربة )%70( و القش 
بكثيريا  تتطور  حيث  بداخله،   )30%(
و  السوائل.  تلك  جزيئات  تلل  نوعية 
مقاييس  تكون  أن  يجب  أكثر  لفعالية 
خليط  من  م3   2 مبعدل  دقيقة،  النظام 
للمعاجلة.  سوائل  م3    1 لكل  تراب/قش 
أن  على  احملتوى  سقي  الضروري  من  و 
ال يتم إغراق البكثيريا و بالتالي التسبب 

يف قتلها.
السوائل  من  الكبيرة  الكمية  حالة  يف  و 
امللوثة، يجب التوفر على خزان إحتياطي 
أن  بشرط  معاجلتها،  أفق  يف  لتجميعها 
اجلدران  مزدوج  و  عازال  اخلزان  يكون 

ملنع أي تسرب.

صورة 5: نظام حتلل طبيعي للمواد الكيماوية للوقاية النباتية من طرف البكثيريا 
املوجودة يف خليط التربة و القش

سقف

تلل حيوي 
للنفايات 
السائلة

جدار عازاللسائلة

تبخر

ثة سقي خليط التربة و القش مع السوائل امللوَّ

خليط التربة و القش
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القاعدة التاسعة:
 التخلص من النفايات املختلفة 

العبوات الفارغة
و يقصد بها األوعية البالسكية )البيدونات( و القنينات 
و  السائلة  الكيماوية  املواد  من  الفارغة  البراميل،  و 

الصلبة. و تعتبر من النفايات اخلطيرة. 
و  تام  بشكل  محتوياتها  من  األوعية  هذه  تفريغ  يجب 
شفطها باملاء 3 مرات و تقطيرها و جتفيفها مع إزالة 
األغطية و السدادات، و يفضل تدميرها ملنع أي إستعمال 

لها ألغراض منزلية.
هذه  تخزين  يجب  التنظيف  و  الغسل  عمليات  بعد 
النفايات مبعزل عن أشعة الشمس يف حاويات خاصة 

إلى حني القضاء عليها نهائيا.

مبيدات غير قابلة لإلستعمال
لإلستعمال  قابلة  غير  تصبح  أن  املبيدات ميكن  جميع 
لعدة أسباب: تَغيُّر فيزيائي كيميائي )تخزين ملدة طويلة 
أو يف ظروف سيئة(، حظر إستعمال بسبب سحب املنتوج 
 3 إلى   2 املبيد )غالبا بعد  نهاية صالحية  السوق،  من 
سنوات من تاريخ التصنيع(، ....إلخ. و قد تصبح املواد 
الكيماوية الناجتة عن فساد املواد األصلية أكثر خطرا و 

سمية من سابقتها.
يف ما يلي بعض تعليمات األمن و السالمة لتجنب أي 

مخاطر:
* اإلمتناع مطلقا عن رمي املبيدات الفاسدة يف الطبيعة.
* احلرص على احملافظة على املواد يف عبواتها األصلية 

)مينع خلطها أو إعادة تعبئتها يف عبوات أخرى(.
* كتابة عبارة » مبيد غير قابل لإلستعمال« على ظهر 

العبوة املعنية.
* عزل املبيدات الفاسدة عن غيرها يف إنتظار تدميرها 
للسالمة  الوطني  )املكتب  املختصة  املصالح  طرف  من 

الصحية للمواد الغذائية - أونصا(.
* جمع املواد التالفة أو املتسخة و تلفيفها بطريقة آمنة 
تدهورها  حالة  يف  تدميرها  أفق  يف  عازلة  عبوات  يف 

التام.
عبوات غير قابلة لإلستعمال )براميل و قنينات و بيدونات(=خطر

املبيدات  و  للمبيدات،  الفارغة  العبوات  6: خطر  صورة 
غير القابلة لإلستعمال

بيئة
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ساحة الغسل و التعبئة

ُمِعدات الوقاية
أثناء  املستخدم  لوقاية  املَُعّدة  األدوات  جميع  بها  يقصد  و 
تعامله مع املبيدات، مثل القفازات و الكمامات و كسوة العمل 
)كومبليزو( و احلذاء املطاطي و غير ذلك. و بإستثناء الكسوة 
التي ميكن إعادة غسلها و معدات أخرى ميكن صيانتها وفق 
معايير السالمة التي يوصي بها الصانع، فإن جميع األدوات 
األخرى يجب التخلص منها بوضعها يف أكياس من البوليثيلني 

و حرقها، مع مراعاة أقصى شروط السالمة.

القاعدة العاشرة:  ضبط جهاز الرش
يف ما يخص وقاية الزراعة، يعتبر جهاز الرش األداة األساسية 
يف العملية. لهذا و شأنه شأن أي آلة كهربائية أو ميكانيكية، 
فإنه من املهم جدا العناية بالرشاش حتى يؤدي عمله بشكل 
جيد يف توزيع املبيد بأفضل طريقة مع الربح يف الوقت. من 
أجل ذلك يجب إتباع التوصيات األساسية للُمَصنِّع  و للمهنيني 

يف مجال اآلالت الفالحية.
حاويات و عبوات مبيدات، فارغة: خطر
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تقنيات زراعية

صيانة شبكة الري 
املوضعي والعناية بها

يعتبر نظام الري بالتنقيظ من األنظمة احلديثة املتبعة حالًيا على نطاق واسع وعلى جميع املستويات. وهذا النظام له 
تكاليف استثمارية عالية ويعتمد يف األساس على كفاءة أداء املنقط، وهو محور العمل األساسي الذي يجب أن نحرص على 
بقاءه يف أفضل مستويات األداء للحصول على أعلى كفاءة ممكنة من النظام. ولذلك من الضروري وضع برنامج صيانة 

وتشغيل كامل للنظام يضمن للمستهلك أعلى درجات اجلودة املمكنة من نظام الري.

شبكة  أجزاء  صيانة  عمليات  إجراء  إن 
الري بالتنقيط يعمل على احملافظة على 
الشبكة وإطالة عمرها مع احملافظة على 
اإلنتاج.  لصالح  املطلوب  األداء  مستوى 
الشبكة  أجزاء  جميع  الصيانة  وتشمل 
املوزعات حتى  املياه،  ابتداءا من مصدر 
كل  ذكر صيانة  الصعب  النقاطات. ومن 
فسيتم  لذا  الوحدات،  هذه  من  جزئية 
التركيز على عدد من األمور الهامة التي 
تساعد على حل أهم املشاكل التي ميكن 

أن تواجه الفالح.

مستوى وحدة التصفية: الفلتر
وبعد  قبل  الضغط  يف  الفرق  كان  كلما 
الضياع  يكون  كبيراً،  التصفية  وحدة 

وحدة  ومكونات  كبيراً  باالحتكاك 
التصفية متسخة أكثر. وبشكل عام ميكن 
بار.   0،4 حتى  الضغط  بهبوط  القبول 
تنظيف  يجب  القيمة  هذه  جتاوز  وعند 
وحدة الفلترة بالغسيل العكسي ملدة -15
20 دقيقة أو غسل وجتفيف الرمل على 
أيام   3-2 ملدة  صغيرة  وبكميات  دفعات 

حسب سعة الفلتر.
تواتر  فإن  الشبكي  للفلتر  بالنسبة  أما 
املائي.  تتعلق باملصدر  التنظيف  عمليات 
فإن كان بئراً فتكون حمولته من الشوائب 
أما  أيام.   10-7 التنظيف كل  ويتم  قليلة 
إذا كان مصدر املاء سطحياً )سد، بحيرة، 
خزان..( فإن عملية التنظيف تتم كل 3-1 
أيام، حسب تواتر تشغيل الشبكة. وعليه 

فإنه من الضروري التقيد مبراقبة هبوط 
الضغط قبل وبعد وحدة الفلترة، ألن كل 
تأخير أو إهمال لهذه العملية يؤدي إلى: 
وأكثر  صعبة  التنظيف  عملية  تصبح   -

تكلفة إلجنازها،
فترة  أثناء  وخاصة  السقايات  توقف   -

الذروة ،
مما  املوزعات  من  كبير  عدد  انسداد   -

يؤدي إلى تلف احملصول.

على مستوى التمديدات وملحقاتها
هنا يتوجب العناية بالشبكة على فترتني:
الشبكة  مكونات  جميع  مراقبة  األولى: 
الكتشاف أي ثقب أو تشقق أو كسر يف 
املطمورة  األجزاء  أما  املناسب،  الوقت 
من  عليه  يستدل  التلف  مكان  فإن  منها 
تبلل املنطقة السطحية  من التربة حيث 

يتم اإلصالح فورا.ً
الثانية : املراقبة بانتظام حلسن عمل ما 

يلي: 
- الصمام : يجب مراجعة صمام األمان 
جتنًبا  مرة  كل  يف  التشغيل  بدء  عند 
عن  بالشبكة  الضغط  ارتفاع  ألضرار 

احلد املناسب.
- منظمات الضغط وملحقات أخرى.

العناية على مستوى املوزعات:
النقاطات  بتسليك  االهتمام  من  بد  ال 
املطلوب  املاء  كمية  وصول  لضمان 
www.agri-mag.com
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توصيلها للنبات. و تشمل:
الغزارة: حيث تسمح ملعرفة التصريف 
السقاية،  فترات  حساب  يف  املعتمد 
من  أكثر  أو  واحد  وجد  إذا  وفيما 
طريقه  يف  أو  املسدودة  املوزعات 

لالنسداد.
املوزعات  انسداد  أسباب  االنسداد: 
ناجت  الفعالية  قليلة  تصفية  إلى:  يعود 

عن: 
عناصر  أبعاد  تديد  يف  نقص   -
التصفية ) رمل ، شبك...( وسوء توافق 
الشوائب   نوعية  مع  التصفية  عناصر 
ال  الشبك  أو  الرمل  نوع  املستعملة، 

تتوافق مع أبعاد ذرات الشوائب.
بسبب  التصفية   عناصر  انسداد   -

العناية السيئة. 
- ترسب كيميائي خارجي أو داخلي 

- تشكالت عضوية )الطحالب( 
أو  الضارة  األعشاب  بجذر  انسداد   -

احلشرات الصغيرة وهذا نادر جدا.ً
انسداد  سيئات  تلخيص  ميكن  و 

املوزعات مبا يلي :
- توزيع سيء جداً للمياه

النباتات ومفرطة  لبعض  قليلة  مياه   -
جداً لألخرى

- ضياع يف املردود مع الزمن
نتيجة  املسدودة  املوزعات  فقدان   -

لصعوبة وتكاليف إعادة فتحها
- ارتفاع يف تكاليف الشبكة.

معاجلة االنسداد
 وتتم على مستويات مختلفة:

الطرق الكيميائية
من  للوقاية  الطرق  هذه  تستخدم 

ترسب:
أو  اآلزوت  حمض  إضافة   : الكلس 
تدد  أن  ويفضل  املاء،  كلور  حمض 
مياه  لنوعية  تبعاً  الكيميائية  املواد 

السقاية.
بحقن  األكسدة  طريقة  تتبع  احلديد: 
برمنغنات  من  جداً  قليلة  كميات 

البوتاسيوم يف املاء.
يتم  )الطحالب(:  العضوي  االنسداد 

أما  املاء.  إلى  الضوء  وصول  مبنع 
بالنسبة خلزانات املياه املكشوفة نلجأ 
إلى معاجلة دائمة للمياه و تربية بعض 
نواع األسماك التي تتغذى بشراهة على 

الطحالب ومتنع منوها بشكل فعال.

املكافحة العالجية
فعالة  نتيجة  لها  يكون  أن  ميكن  ال 
األسباب  إزالة  متت  إذا  إال  ومنطقية 
التي أوجدتها، وإذا كانت هناك مراقبة 
أجل  من  العالجي  التدخل  بعد  دقيقة 
هذه  وتتغير  وفعاليته.  تطوره  متابعة 
املعاجلة حسب طبيعة و ِحدة االنسداد 

كما يلي:

 االنسداد الفيزيائي
- يتم رفع ضغط التشغيل على مستوى 
املوزعات يف حدود طاقة محطة الضخ 

وتمل التمديدات لهذا الضغط.
وإال  األوساخ  إلزالة  األنابيب  تفريغ   -
يدوياً  االنسداد  فتح  الضروري  فمن 

كلما كان ذلك ممكناً.

االنسداد الكيميائي
ينشأ عن الترسب الكلسي ويعالج كما 

يلي:
حوض  أو  سطل  يف  املوزعات  تنقع   -
يحوي محلول حمض األزوت أو حمض 

كلور املاء ملدة كافية.
- حقن محلول كيميائي ضمن اخلطوط 

الناقلة يف الترسب الكلسي القليل
كل  إلزالة  اخلطوط  نهايات  تفريغ   -

البقايا املترسبة أو احمللولة.

االنسداد العضوي )الطحالب(
يتم بحقن محلول سلفات النحاس التي 
القضاء  بالتجريب حتى  تدد جرعته 
يف  أو  على  املتكونة  الطحالب  على 

املوزعات.
www.agri-mag.com
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