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تعترب مقاومة الآفات يف املن�ش�آت الغذائية من امل�شاكل الهامة
وامل�ستم���رة والتي ت�ش���كل خطراً على ال�صح���ة العامة ،وتوجد
�س�ل�االت و�أنواع عديدة م���ن احل�ش���رات يف الأغذية امل�صنعة
وفى خمازن امل���واد الغذائية وبالرغم م���ن �أن الإ�صابة بالآفات
احل�شري���ة من امل�شاكل التي تزعج امل�شتغل�ي�ن بالت�صنيع الغذائي
وت�سبب لهم متاعب عديدة� ،إال �أنه لي�س هناك �شيء �أكرث تكلفة
يف ح���ال مقاومة الفئران ،حيث ي�سبب وج���ود الفئران انت�شار
بع�ض احل�ش���رات (الرباغيث) وال�شعر والق���اذورات على كل
�شيء تت�ص���ل به ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها ت�ش���كل �أخطاراً ج�سيمة
عل���ى ال�صحة العامة ،وتعتمد املقاومة ال�سليمة ملثل هذه الآفات
عل���ى املعلومات الوافية عنها من حي���ث دورة حياتها والأماكن
التي ت�أوي �إليها و�أنواع الأغذية التي تف�ضلها وطرق مقاومتها.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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أوالً:
اآلفات الحشرية

ويق�ص���د به���ا احل�شرات الت���ي تنت�شر يف من�ش����آت الأغذي���ة (م�صانع -
مطاعم � -أماك���ن الوجبات ال�سريعة  -خمازن الأغذية  -الأماكن التي
يتم فيها تناول الغ���ذاء) حيث تعترب �إحدى املخاطر ال�صحية يف الأغذية
عن طريق تلوث الغذاء مبخلفاتها �أو �أجزاء من ج�سمها.
خط���ورة تواجد اآلفات الحش���رية ف���ي مجال تصنيع
وتداول األغذية

• دالل���ة وجود احل�ش���رات يف من�ش�آت الأغذية ي�ش�ي�ر بو�ضوح �إيل
�ضعف وتدين م�ستوى النظافة وامل�ستوى ال�صحي.
• ظه���ور عالمات ت�شري �إيل التل���وث احل�شري للغذاء كال�سو�س يف
احلبوب �أو الدقيق  -تواجد �أج���زاء احل�شرات �أو خملفاتها ي�ؤدي
�إيل رف����ض الغذاء ل�سوء تداول وت�صني���ع وتخزين الأغذية بطريقة
�صحيحة ،وتندرج هذه الأغذية حتت حكم الفا�سدة.
•تلوث الغذاء مبا تنقله �إليه م���ن ميكروبات وطفيليات ممر�ضة ت�سبب
8

م�شاكل �صحي���ة للم�ستهلك عند تناول ه���ذه الأغذية ،حيث تنتقل
�أمرا����ض الكول�ي�را والتيف���ود والدو�سنتاريا امليكروبي���ة والأمبيبية
والت�سم���م امليكروب���ي و�شلل الأطف���ال ،هذا بخ�ل�اف العديد من
الأمرا�ض التي تنقلها للغذاء ب�سبب التلوث احل�شري.
• �إت�ل�اف املواد الغذائية وتدهور �صفاته���ا وانخفا�ض جودتها ب�سبب
حتطمه���ا وتفتته���ا ،وخا�ص��� ًة احلب���وب والأغذية املجفف���ة واخل�ضر
والفاكهة بالإ�ضافة �إىل رائحتها الكريهة.
•�سرع���ة انت�شارها يف زمن ق�صري لتكاثره���ا وتوالدها ال�سريع (�أنثى
الذباب ت�ضع  3000بي�ضة خالل �أربعة �أ�سابيع).
•الذب���اب وال�صرا�ص�ي�ر وهما �أك�ث�ر احل�شرات تواج���داً يف من�ش�آت
الأغذية حيث ترتاد الأماكن القذرة التي تكرث فيها م�سببات العدوى
مثل دورات املياه والنفاي���ات ،وبالتايل تواجدها يف �أماكن ت�صنيع
وتقدمي الأغذية يثري اال�شمئ���زاز وال�شعور بالغثيان بخالف ما تنقله
من �أمرا�ض خالل الغذاء.
•وجود احل�شرات الطائرة كالذباب والبعو�ض يف جو امل�صنع يجعل
العمل غري مريح.
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اآلفات
الحشرية التي يكثر
تواجدها بالمنشآت الغذائية

 .1الذباب:

من �أك�ث�ر احل�شرات تواج���داً يف من�ش����آت الأغذية ويوج���د العديد من
�أنواعه���ا ،وتعترب الذبابة املنزلية من �أكرث الأن���واع انت�شاراً وتعترب من �أهم
احل�شرات من الوجهة ال�صحية التي قد تلوث الغذاء ،ويرجع ذلك �إىل:
• تكاثرها ال�سريع الهائل يف �أماكن ت�صنيع و�إعداد الأغذية.
• ت�ستطيع الدخول للمبنى بكافة الو�سائل ومن خالل �أ�ضيق الفتحات
ويفاج����أ بوجوده���ا لع���دم ر�ؤيته���ا �أثن���اء الدخول ب�سب���ب �سرعة
طريانها.
•طريانها ال�سريع ميكنها من الو�صول لكافة �أجزاء امل�صنع وتواجدها
بجميع مراحل خطوط الإنتاج ب�سرعة.
•جتذبها روائح الغذاء املت�صاعدة يف �صالة الت�صنيع الغذائي فتدخل
�إىل هذه الأماكن ب�أي و�سيلة.
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•تف�ض���ل الأماك���ن الرطبة قليلة ال�ض���وء والهواء مث���ل دورات املياه
و�أماكن جتمع النفايات و�أماكن حتلل الف�ضالت وخملفات الإن�سان
واحليوان ،وجزء م���ن دورة حياتها يتم يف ه���ذه الأماكن القذرة
التي حتوي كل ملوثات الغذاء وم�سببات الأمرا�ض.
•تتقي�أ عل���ى الأغذي���ة ال�صلبة وتفرز لعابه���ا عليه���ا لتطريتها لي�سهل
امت�صا�صها وه�ضمها ناقلة �إليه ميكروب���ات لعابها ،ويف�ضل الذباب
الأغذية ال�سائلة وكثرياً ما ي�ستطعمها فيلوثها وي�سقط فيها.
•تخرج ف�ضالتها على الغذاء الذي تناولته ،وميكن مالحظة خملفاتها
بكونها بقع �سوداء �صغرية.
•ينجذب الذب���اب للأج���زاء امللتهبة يف ج�سم الإن�س���ان كاجلروح
والتقيحات والعي���ون امللتهبة مما ينتج عنه نق���ل م�سببات الأمرا�ض
للغذاء من ال�شخ�ص والعامل املري�ض �إىل ال�سليم.
لهذه الأ�سب���اب يعترب الذباب من �أخطر احل�ش���رات يف م�صانع الأغذية
و�أماكن تقدمي الغذاء ،وتلع���ب دوراً �أ�سا�سياً يف جعله غري �صالح للأكل
لأن���ه عامل ممر�ض للإن�س���ان ولي�س عامل �صحة ،حي���ث ميكنها من خالل
تلويث الغذاء نقل �أمرا�ض الكولريا والتيفود والدو�سنتاريا وغريها .
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وم���ن �أن���واع الذباب التي تك�ث�ر يف م�صانع اخل�ضر والفاكه���ة هي ذبابة
"الدرو�سوفيال" والتي تعرف بذبابة الفاكهة �أو ذبابة اخلل ،وهي �إحدى
�أهم امل�شاكل واملتاعب ال�صحية يف م�صانع التخمري واخلل.
 .2الصراصير:

•من احل�شرات القذرة لتواجدها يف املجاري وامل�صارف واملراحي�ض
ولذا ف�إن وجودها مثري لال�شمئزاز ولها رائحة منفرة.
•ت�ض���ع �أكيا����س بي�ضها يف الأغذي���ة و�أماكن ت���داول الأغذية م�سببة
رف�ضها.
•ميك���ن �أن تنتق���ل مل�سافات بعيدة م���ن خالل عملي���ات �شحن ونقل
الب�ضائع ،وهذا �أح���د �أهم �أ�سباب انت�شارها يف جميع �أنحاء العامل
وبالتايل تتواجد �أينما تواجد الإن�سان.
•لها القدرة على املعي�شة حتت �أي ظروف غذائية حيث تتغذى على
م���ا ي�أكله الإن�سان وم���ا ال ي�أكله من خ�شب وجل���د وورق ،وتف�ضل
ال�سكري���ات وبقاي���ا الأغذي���ة والأغذية اجلافة وخملف���ات الأغذية
املتعفنة.
12

•ميكنها االختباء يف �أ�ضيق الأماكن واملرور من �أ�ضيق الفتحات.
•وجوده���ا يف م�صان���ع الأغذية �إ�شارة قاطعة عل���ى وجود خلل يف
تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية مثل تدين م�ستوى النظافة.
ومن �أهم �أنواع ال�صرا�صري التي تتواجد يف من�ش�آت الأغذية:
• ال�صر�ص��ور الأمل��اين :وهو �صغري احلجم ( � 1.5 - 1سم ) لونه بني
باهت وله جناحان مكتمالن ومت�سلق جيد ويف�ضل املطابخ.
• ال�صر�ص��ور ال�شرقي :طوله (� 2.5س���م) لونه بني مع ملعان ،يطري
الذك���ر مل�سافات ق�صرية لوجود جناح�ي�ن مكتملني ،وغري مكتملني
يف الأنثى ويوجد يف امل�ستوى الأر�ضي للمبنى.
•ال�صر�صور الأمريكي :طوله من (� 4 - 2.5سم) ولونه بني حممر،
له جناحان مكتم�ل�ان وميكنه الطريان مل�ساف���ات ق�صرية ،ومييل �إيل
الوج���ود يف املناط���ق املك�شوف���ة املبتلة و�أماكن ال�ص���رف ال�صحي
وامل�صارف واملجاري.
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ونظ���راً لقربها من الإن�سان واملعي�شة معه يف بيته وقربها من غذاء الإن�سان
ف�إنه���ا تكون �إحدى العوامل املهمة يف نقل الأمرا�ض �إليه من خالل غذائه
مثل الكولريا والتيفود والع���دوى ال�ساملونية و�شلل الأطفال وغريها من
امليكروبات املمر�ضة.
 .3النمل:

•ينتم���ي �إىل احل�شرات االجتماعية كالنح���ل حيث يعي�ش على �شكل
جمموع���ات منتظم���ة ،لكل جمموع���ة حدود وعمل مع�ي�ن وينتقل
يف قوافل ،ي����أكل �أي �شيء وكل الأغذية وخا�ص��� ًة املواد ال�سكرية
والن�شوية واملواد الد�سمة.
•تواج���د قوافل النمل يف املن�ش�أة الغذائي���ة داللة على �ضعف تطبيق
اال�شرتاطات ال�صحية كما يف م�ستوى النظافة ال�صحية للمن�ش�أة.
•يختل���ف كثريا عن باقي احل�ش���رات الأخرى يف �أن���ه ي�سبب �إتالف
الغذاء وتدمريه.
•نظ���راً لع���دم انت�ش���اره يف دورات املي���اه واملج���اري فه���و اليثري
اال�شمئزاز ولكنه ميكن �أن ينقل جراثيم امليكروبات للغذاء بالإ�ضافة
14

�إيل تواج���د خملفاته يف الغذاء �أو �أجزاء م���ن ج�سمها يعترب عام ًال
لرف�ضه �صحياً.
•يتجم���ع ب�أعداد كب�ي�رة يف الغذاء مم���ا ي�ؤدي �إىل ع���دم �صالحيتة
لال�ستهالك الآدمي.
•يقوم بعمل خنادق يف �أجزاء املبنى �إذا مت تنفيذ املقاومة بطريقة غري
�سليمة.
طرق مقاومة الحشرات في منشآت األغذية:

مقاومة احل�شرات داخل من�ش�آت الأغذية يتطلب �إجرائني �أ�سا�سني هما:
•الإج��راءات الوقائي��ة :ملنع تواجده���ا وانت�شارها م���ن البداية من
خالل تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية يف بيئة املن�ش�أة ويف �أماكن تقدمي
الأغذي���ة املجهزة لت�أمني منع دخولها ،وم���ن �أهم هذه الإجراءات
الوقائية:
•التخل����ص من النفايات �أو ًال ب�أول وبطريق���ة ال تتيح للح�شرات
فر�صة للتكاثر ،ومن ثم االنت�شار.
•التخل����ص من املياه الراك���دة وكل ما من �ش�أن���ه �أن يعمل على
�إيواء احل�شرات.
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•بالن�سبة للمباين فيجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار عند ت�صميمها �أن
تكون معزولة عن اجلو اخلارج���ي ،ويت�أتي ذلك بو�ضع �أبواب
ذاتي���ة الغلق و�أن تك���ون الأبواب اخلارجي���ة مزدوجة ،وتزود
مداخل املبنى ب�ستائر هوائية وتزود الفتحات الأخرى ب�سلك ال
ي�سم���ح مبرور احل�شرات وال�سيما فتحات التهوية .كما يلزم �أن
تكون املن�ش�آت من الداخل مبنية بطريقة ال ت�سمح باتخاذها م�أوى
له���ا� ،إذ يجب �أن تكون خالية م���ن الأركان ال�ضيقة وال�شقوق
وال�شروخ والأماكن املهملة و�أي ظروف ت�سمح بتواجدها.
•يج���ب �أن ت�صمم التجهيزات داخل املبن���ى و�أن تركب بطريقة
ي�سهل تنظيفها و�صيانتها؛ لكي ال تكون م�أوى للح�شرات.
•�إن�شاء �شب���كات ال�صرف ال�صح���ي بطريقة متنع م���ن �أن تكون
دورات املياه و�أماكن ال�صرف م�صدراً وم�أوى للح�شرات.
•التفتي�ش الدقيق على املخازن ومواد التخزين؛ للت�أكد من عدم
تكدي�س املواد الغذائية مع مواد التعبئة والتغليف.
• تخزن الأغذية بعيداً عن احلوائط والأركان واحلواجز ،وتعلو
عن الأر����ض بقواعد حديدية �أو بال�ستيكية ملنع حدوث �صد�أ؛
ل�سهولة الفح�ص والتفتي�ش والتنظيف.
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•�إج��راءات املكافح��ة واملقاومة :لإبادتها والق�ض���اء عليها يف حالة
دخوله���ا املن�ش����أة الغذائية ملن���ع ا�ستفحال انت�شاره���ا ،فمهما كانت
الإج���راءات الوقائي���ة حمكمة ف����إن دخول احل�ش���رات للم�صنع �أو
املن�ش�آت الغذائية الأخرى �أمر حمتم���ل احلدوث ،ويف هذه احلالة
يلزم اتباع �إجراءات الق�ضاء عليها وهذه الإجراءات هي:
�أ� -إجراءات طبيعية:
وت�شمل ال�صعق الكهربائي با�ستخدام �صواعق ت�ستخدم قوة تيار كهربائي
عايل اجلهد وم�صدراً للأ�شعة فوق البنف�سجية؛ حيث �إن بع�ض احل�شرات
يجذبها هذا ال�ضوء �إىل ال�صاعق الكهربائي فيق�ضي عليها ،ولكي ت�ؤدي
الغر�ض املطلوب يلزم ما يلي:
•اختبار املكان املنا�س���ب� ،أي تكون يف مكان يعمل على جذب
احل�شرات من داخل املن�ش�أة ولي�س من خارجها.
•يجب �أن يفح�ص م�صباح الأ�شعة فوق البنف�سجية دورياً؛ لأنه
يفقد فعاليته مع مرور الوقت.
•�أن يت���م تنظيف قاع���دة ال�صاعق بانتظام؛ لك���ي ال تكون م�أوى
للح�شرات الأخرى الزاحفة مثل اخلناف�س.
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ب -الإجراءات الكيمائية:
والتي ي�ستخدم فيها طرق املكافحة الكيميائية (الر�ش باملبيدات احل�شرية)
للق�ض���اء عل���ى احل�شرات داخل املن�ش����أة ،ويتم ذلك م���ن خالل برنامج
للمقاوم���ة يقوم به دورياً متخ�ص�صون يهدف �إىل حتقيق الإبادة احل�شرية
م���ع املحافظة على �صحة و�سالمة الأغذية م���ن الكيماويات امل�ستخدمة؛
حتى ال ت�سبب املبيدات م�شاكل �صحية للم�ستهلك.
احتياط���ات اآلم���ن والس�ل�امة من س���مية المبيدات
المستخدمة في المكافحة:

املبي���دات احل�شرية مواد �سام���ة ،وعند ا�ستخدامه���ا يف م�صانع الأغذية
و�أماكن تداول الأغذية ف�إن بقاياها قد ت�صل للغذاء م�سببة ت�أثريات مر�ضية
عل���ى امل�ستهلك ،ويختلف الت�أثري ح�سب ن���وع املبيد امل�ستخدم وطريقة
ا�ستخدام���ه وكمية التعر�ض له وتركيزه وطريقة التعر�ض وح�سب طبيعة
امل�ستهلك ،ولتاليف حدوث الت�سمم باملبيدات يجب مراعاة ما يلي:
 .1مراعاة �أ�صول التخزين باتباع الآتي :
•عدم ا�ستعمال العبوات امل�ستخدمة للمبيدات يف تخزين الأغذية.
•تخزين املبيدات بعيداً عن املواد الغذائية.
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•و�ضع عالمات حتذيرية عل���ى عبوات املبيدات ،وال�سيما تلك التي
تت�شاب���ه مع بع�ض عب���وات املواد الغذائية كالن�ش���اء وال�سكر وامللح
و�صودا اخلبز.
•الت�أكيد على عدم ا�ستعمال عبوات ت�ستخدم �أ�سا�ساً للماء والغذاء
يف حفظ املبيدات.
 .2مراع��اة الإر�شادات املكتوبة على العبوة والتي غالب ًا ما ت�شمل ما
يلي:
•مدى خطورة املبيد على الإن�سان والكائنات احلية الأخرى.
•طريقة اال�ستعمال.
•االحتياطات الواجب اتباعها �أثناء اال�ستعمال .
•الت�أثري املتبقي للمبيد يف البيئة.
•املدة الت���ي يجب انق�ضا�ؤها بعد معاملة الفواكه واخل�ضار باملبيدات
قبل �أكلها.
 .3غ�س��ل الفواكه واخل�ضار جيد ًا قبل الأكل ،و�أن تكون تلك قاعدة
عامة.
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ثانيًا:
القــــوارض

ت�سبب القوار�ض خ�سائر اقت�صادية فادحة حيث وجد �أنها:
•يح���دث �ض���رر الفئ���ران يف كل مراحل �إنت���اج الأغذي���ة فالفئران
ت�ستهلك من طعام الإن�سان الذي يزرعه ما يقرب من ()% 20
م���ن حم�صول الغذاء عاملياً حيث ي�أكل الف�أر ما يعادل نحو ()%10
من وزن ج�سمه يومياً.
•حتفر الفئران حتت �أ�سا�سات املب���اين وتكون م�ستعمرات يف الطرق
كما �أن عمليات احلفر تو�صل جحورها �إىل �شبكات املجارى مما ينتج
عنه ر�شح ال�صرف يف الأر�ض.
•تقر�ض الفئران �أ�سالك التليفونات وال�شبابيك والأبواب ،وي�ساعدها
عل���ى ذلك وجود الأ�سنان القواطع واملتحورة للقر�ض ،وهى متتاز
بنموها امل�ستمر طول حياة الف�أر.

عالمات وجود الفئران:
الف�ض�ل�ات  -الأ�ص���وات  -عالم���ات دهني���ة – �آثار الأط���راف بجوار
احلوائط – ال�شعر � -آثار القر�ض وعالمات الأ�سنان.
طرق المقاومة:

 -1طرق وقائية:
تهدف هذه الطرق �إىل منع و�صول الفئران من البيئة املحيطة �إىل داخل
املن�ش�آت الغذائية  ،ومن هذه الطرق:
�أ� -أمور تتعلق بالت�صميم والتنفيذ للمن�ش�آت الغذائية ،ومن ذلك:
•ا�ستخ���دام اخلر�سانة والهي���اكل املعدنية يف البن���اء ،وال �سيما
الأ�سا�سات.
•�إح���كام ات�صال اجلدران والأ�سق���ف  ،بحيث ال ت�سمح بدخول
الفئ���ران مهما �صغ���ر حجمها  ،وجتنب اجل���دران والأر�ضيات
والأ�سقف املجوفة.
•�إحكام �سد فتحات التهوية من اخلارج وعدم ال�سماح للفئران
با�ستخدامها كمعابر للدخول للمن�ش�آت الغذائية.
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•�إح���كام و�ضع الأب���واب وال�شبابيك وعدم ت���رك فراغات بينها
وبني اجلدران .وبالن�سبة للأبواب يف�ضل �أن تكون ذاتية الغلق،
تزود ب�سلك معدين �ضيق الثقوب ،و�أن تكون عتباتها
وال�شبابيك َّ
ال�سفلية مرتفعة عن �سطح الأر�ض مبا ال يقل عن مرت واحد.

�أ -امل�صائد الزنربكية.

•�إحكام غلق امل�صارف وفتحات ال�صرف.
ب -الت�أك���د من نظافة دفعات الأغذية اجلديدة التي ترد للم�ستودع من
الفئران.
ج -التخل����ص من ال�صنادي���ق والعبوات الفارغة ،والت���ي تكون م�أوى
جيداً للفئران.
د -التخل�ص الآمن من النفايات �أو ًال ب�أول.
هـ -مكافح���ة الفئران يف البيئة املحيطة باملن�ش�أة  ،وال �سيما احلديقة بها �إن
وجدت.
 -2طرق ميكانيكية:
•با�ستخدام امل�صائد  ،حيث يوجد منها �أ�شكال متعددة ،ولكن ب�صفة
عامة ف�إنها تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
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ب -امل�صائ��د ال�صندوقي��ة :وت�صمم بعدة �أ�ش���كال فتكون على �شكل
�صن���دوق خ�شبي �أو �شبك حديدي �أو م���ن الورق املقوى وبه فتحة
م�صمم���ة بطريقة ت�سمح بدخ���ول الف�أر وال ت�سم���ح بخروجه  ،حيث
يو�ضع به غذاء حمبب للف�أر خملوط بال�سم ( ُطعم) �أو بدونه.

23

مكافحة اآلفات ودورها فى المحافظة على سالمة الغذاء

 -3املقاومة باملواد الكيميائية:
يطل���ق على املواد الكيميائية التي ت�ستخ���دم ملكافحة القوار�ض مبيدات
القوار����ض ويجب مالحظة �أن ه���ذه املواد �سامة للإن�س���ان واحليوانات
الأليف���ة ،ولهذا يجب عند احلاجة لإحدى هذه املواد الكيميائية مالحظة
ما يلي:
�أ -عند اللج���وء �إىل ا�ستعمال امل���واد الكيميائية يج���ب ا�ست�شارة �أحد
املخت�ص�ي�ن يف ذلك ،ويف�ض���ل ا�ست�شارة �إحدى �ش���ركات مكافحة
الآفات.
ب -اتباع �إر�شادات امل�صنع.
ج -يج���ب �إبع���اد ال�سموم عن الأماك���ن التي ميكن �أن ت�ص���ل منها �إىل
الغذاء ب�أي و�سيلة.
د	-ال ي�ستخدم �سم ي�شبه �أية مادة غذائية �أو مادة م�ضافة للأغذية؛ خوفاً
من �أن يحدث خلط بني هذه املادة وال�سم.

ما يراعى عند تقدمي ُ
الطعم للف�أر :جرت العادة �أن يد�س ال�سم للف�أر
م��ع مادة غذائية حمببة له ،وتدعى حينئذ ُ
بالطعم .وفيما يلي بع�ض
الأمور التي يجب مراعاتها عند ا�ستخدام الطعوم:
�1 .1أن يو�ضع الغذاء املحبب ل���دى الف�أر بدون ال�سم ليتناول منه عدة
�أيام حتى يطمئن �إليه الف�أر وبعدئذ يو�ضع به ال�سم.
2 .2يت���م تغيري الطعم م���ن وقت لآخ���ر؛ لأن الفئران بطبعه���ا ذكية فقد
تكت�شف طعماً ما وعندها ال يتم ال�سيطرة عليها  ،فمهما تكرر و�ضع
هذا ال ُطعم لن ي�أكله الف�أر.
3 .3الف�أر ح�سا�س لآثار الإن�سان  ،لذا يف�ضل �أن يتم و�ضع ال ُطعم ب�أقل ما
ميكن من التداول ويف�ضل لب�س القفازات.
4 .4يف�ضل ا�ستخدام الأغذي���ة الرطبة الد�سمة بطيئ���ة الف�ساد كالفالفل
وزبدة الف���ول ال�سوداين كطعم بد ًال من الأغذي���ة املحببة الأخرى
�سريعة الف�ساد كاللحم الطري والطماطم واحلبحب.
5 .5يجب احلد من م�صادر غذاء الفئران الأخرى.
6 .6بع�ض الفئران ال تت�أثر ببع�ض املبيدات وال �سيما م�ضادات التجلط.
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بع�ض املبيدات امل�ستخدمة ملكافحة الفئران:
ت�ستعمل لهذا الغر�ض �أنواع خمتلفة منها ما يلي:
 .1مبيدات ذات ت�أثري حاد (:)Acute
�أ .فو�سفيد الزن���ك ( :)Zinc phosphideم�سحوق رمادي داكن له
رائحة الث���وم  ،ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف مكافحة جميع �أنواع
الفئران  ،ي�ستخدم مع غذاء مف�ضل للف�أر بن�سبة ( ، )%1من عيوبه �أنه
يتبخ���ر يف اجلو املفتوح خالل مدة ق�صرية .ونظراً ل�سميته ال�شديدة
للإن�س���ان ف�إنه ال ين�صح ب�إ�ستعماله قريباً من مرافق الت�صنيع والتجهيز
الغذائية.
ب .ب�ص���ل العن�ص���ل ( :)Red squillوه���و عبارة ع���ن جاليكو�سيد
ي�ستخل����ص من نبات العن�ص���ل وهو عبارة ع���ن �أب�صال ()Bukbs
معم���رة تتب���ع العائل���ة الزنبقي���ة (� )Lily familyسميت���ه للإن�سان
واحليوان���ات الأليفة حمدودة� ،أما �سميته للفئران فجيدة  ،ي�ستخدم
كطعم بن�سبة جزء �إىل ت�سعة �أجزاء من مادة غذائية حمببة للف�أر مثل
اللحم املفروم �أو احلبوب.
ج .مركبات الزرني���خ ( :)Arsenic compoundsمثل ثالث �أك�سيد
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الزرني���خ ،له���ا فاعلية مقبول���ة �ضد اجل���رذان دون الفئ���ران املنزلية
ال�صغرية ،من عيوبه �سميته للإن�سان واحليوانات.
د.

الأنتيو ( :)Atuهذا اال�س���م اخت�صار للمركب الكيميائي (Alpha
 )naphthy1 thioureaوهو فعال �ضد الف�أر الرنويجي دون بقية

الفئران .ي�ستخدم مع غذاء مف�ضل للف�أر ( ُطعم) بن�سبة (� .)%1سام
للحيوانات الأليفة ،وبالن�سب���ة لألفانفثيل بالرغم من انخفا�ض �سميته
�إال �أن���ه يجب احل���ذر عند ا�ستعمال���ه يف جمال الت�صني���ع والتجهيز
الغذائي.
 .2مبيدات ذات ت�أثري ُ�سمي مزمن:

وهي مبيدات ي�أتي ت�أثريها من جراء ا�ستهالك كميات قليلة من ال�سم على
مدى طويل .معظم هذه ال�سموم تتدرج حتت جمموعة م�ضادات التجلط
الطبيعي لل���دم ( )Anticoagulantsومتوت الفئ���ران نتيجة حدوث
نزيف عل���ى تخرث جرح ب�سيط يف �أح���د الأوعية الدموي���ة ،ومن �أ�شهر
ه���ذه ال�سموم الوارفارين ( )Warffarinالكومارين ()Coumarin
والذي ي�ستخدم على �شكل طعم بعدل ( 4/1مللجرام) لكل جرام من
غذاء حمبب الف�أر.

***
27

رقم الإيداع1434/3196 :
ردمك978-603-8109-91-5 :

