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تعترب مقاومة الآفات يف املن�شاآت الغذائية من امل�شاكل الهامة 
وامل�شتم���رة والتي ت�ش���كل خطراً على ال�شح���ة العامة، وتوجد 
�ش���الت واأنواع عديدة م���ن احل�ش���رات يف الأغذية امل�شنعة 
وفى خمازن امل���واد الغذائية وبالرغم م���ن اأن الإ�شابة بالآفات 
احل�شري���ة من امل�شاكل التي تزعج امل�شتغل���ن بالت�شنيع الغذائي 
وت�شبب لهم متاعب عديدة، اإل اأنه لي�س هناك �شيء اأكرث تكلفة 
يف ح���ال مقاومة الفئران، حيث ي�شبب وج���ود الفئران انت�شار 
بع�س احل�ش���رات )الرباغيث( وال�شعر والق���اذورات على كل 
�شيء تت�ش���ل به، هذا بالإ�شافة اإىل اأنها ت�ش���كل اأخطاراً ج�شيمة 
عل���ى ال�شحة العامة، وتعتمد املقاومة ال�شليمة ملثل هذه الآفات 
عل���ى املعلومات الوافية عنها من حي���ث دورة حياتها والأماكن 
التي تاأوي اإليها واأنواع الأغذية التي تف�شلها وطرق مقاومتها.  

والله ويل التوفيق

وكالة الوزارة للشئون البلدية

5مقدمة

6أوالً: اآلفات الحشرية

اآلفات الحشرية التي يكثر تواجدها بالمنشآت 
8الغذائية

18ثانيًا: القــــوارض
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ويق�ش���د به���ا احل�شرات الت���ي تنت�شر يف من�ش���اآت الأغذي���ة )م�شانع - 
مطاعم  - اأماك���ن الوجبات ال�شريعة - خمازن الأغذية - الأماكن التي 
يتم فيها تناول الغ���ذاء( حيث تعترب اإحدى املخاطر ال�شحية يف الأغذية 

عن طريق تلوث الغذاء مبخلفاتها اأو اأجزاء من ج�شمها.

خط���ورة تواجد اآلفات الحش���رية ف���ي مجال تصنيع 
وتداول األغذية

•  دلل���ة وجود احل�ش���رات يف من�شاآت الأغذية ي�ش���ر بو�شوح اإيل 	
�شعف وتدين م�شتوى النظافة وامل�شتوى ال�شحي.

•   ظه���ور عامات ت�شر اإيل التل���وث احل�شري للغذاء كال�شو�س يف 	
احلبوب اأو الدقيق - تواجد اأج���زاء احل�شرات اأو خملفاتها يوؤدي 
اإيل رف����س الغذاء ل�شوء تداول وت�شني���ع وتخزين الأغذية بطريقة 

�شحيحة، وتندرج هذه الأغذية حتت حكم الفا�شدة.
• تلوث الغذاء مبا تنقله اإليه م���ن ميكروبات وطفيليات ممر�شة ت�شبب 	

م�شاكل �شحي���ة للم�شتهلك عند تناول ه���ذه الأغذية، حيث تنتقل 
اأمرا����س الكول���را والتيف���ود والدو�شنتاريا امليكروبي���ة والأمبيبية 
والت�شم���م امليكروب���ي و�شلل الأطف���ال، هذا بخ���اف العديد من 

الأمرا�س التي تنقلها للغذاء ب�شبب التلوث احل�شري.
•  اإت���اف املواد الغذائية وتدهور �شفاته���ا وانخفا�س جودتها ب�شبب 	

حتطمه���ا وتفتته���ا، وخا�ش���ًة احلب���وب والأغذية املجفف���ة واخل�شر 
والفاكهة بالإ�شافة اإىل رائحتها الكريهة.

• �شرع���ة انت�شارها يف زمن ق�شر لتكاثره���ا وتوالدها ال�شريع )اأنثى 	
الذباب ت�شع 3000 بي�شة خال اأربعة اأ�شابيع(.

• الذب���اب وال�شرا�ش���ر وهما اأك���رث احل�شرات تواج���داً يف من�شاآت 	
الأغذية حيث ترتاد الأماكن القذرة التي تكرث فيها م�شببات العدوى 
مثل دورات املياه والنفاي���ات، وبالتايل تواجدها يف اأماكن ت�شنيع 
وتقدمي الأغذية يثر ال�شمئ���زاز وال�شعور بالغثيان بخاف ما تنقله 

من اأمرا�س خال الغذاء.
• وجود احل�شرات الطائرة كالذباب والبعو�س يف جو امل�شنع يجعل 	

العمل غر مريح.

أوالً:
اآلفات الحشرية
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1. الذباب:

من اأك���رث احل�شرات تواج���داً يف من�ش���اآت الأغذية ويوج���د العديد من 
اأنواعه���ا، وتعترب الذبابة املنزلية من اأكرث الأن���واع انت�شاراً وتعترب من اأهم 
احل�شرات من الوجهة ال�شحية التي قد تلوث الغذاء، ويرجع ذلك اإىل:

•  تكاثرها ال�شريع الهائل يف اأماكن ت�شنيع واإعداد الأغذية.	
•  ت�شتطيع الدخول للمبنى بكافة الو�شائل ومن خال اأ�شيق الفتحات 	

ويفاج���اأ بوجوده���ا لع���دم روؤيته���ا اأثن���اء الدخول ب�شب���ب �شرعة 
طرانها.

• طرانها ال�شريع ميكنها من الو�شول لكافة اأجزاء امل�شنع وتواجدها 	
بجميع مراحل خطوط الإنتاج ب�شرعة.

• جتذبها روائح الغذاء املت�شاعدة يف �شالة الت�شنيع الغذائي فتدخل 	
اإىل هذه الأماكن باأي و�شيلة.

• تف�ش���ل الأماك���ن الرطبة قليلة ال�ش���وء والهواء مث���ل دورات املياه 	
واأماكن جتمع النفايات واأماكن حتلل الف�شات وخملفات الإن�شان 
واحليوان، وجزء م���ن دورة حياتها يتم يف ه���ذه الأماكن القذرة 

التي حتوي كل ملوثات الغذاء وم�شببات الأمرا�س.
• تتقياأ عل���ى الأغذي���ة ال�شلبة وتفرز لعابه���ا عليه���ا لتطريتها لي�شهل 	

امت�شا�شها وه�شمها ناقلة اإليه ميكروب���ات لعابها، ويف�شل الذباب 
الأغذية ال�شائلة وكثراً ما ي�شتطعمها فيلوثها وي�شقط فيها.

• تخرج ف�شاتها على الغذاء الذي تناولته، وميكن ماحظة خملفاتها 	
بكونها بقع �شوداء �شغرة.

• ينجذب الذب���اب لاأج���زاء امللتهبة يف ج�شم الإن�ش���ان كاجلروح 	
والتقيحات والعي���ون امللتهبة مما ينتج عنه نق���ل م�شببات الأمرا�س 

للغذاء من ال�شخ�س والعامل املري�س اإىل ال�شليم.
لهذه الأ�شب���اب يعترب الذباب من اأخطر احل�ش���رات يف م�شانع الأغذية 
واأماكن تقدمي الغذاء، وتلع���ب دوراً اأ�شا�شياً يف جعله غر �شالح لاأكل 
لأن���ه عامل ممر�س لاإن�ش���ان ولي�س عامل �شحة، حي���ث ميكنها من خال 

تلويث الغذاء نقل اأمرا�س الكولرا والتيفود والدو�شنتاريا وغرها .

اآلفات
الحشرية التي يكثر

تواجدها بالمنشآت الغذائية
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وم���ن اأن���واع الذباب التي تك���رث يف م�شانع اخل�شر والفاكه���ة هي ذبابة 
"الدرو�شوفيا" والتي تعرف بذبابة الفاكهة اأو ذبابة اخلل، وهي اإحدى 

اأهم امل�شاكل واملتاعب ال�شحية يف م�شانع التخمر واخلل.

2. الصراصير:

• من احل�شرات القذرة لتواجدها يف املجاري وامل�شارف واملراحي�س 	
ولذا فاإن وجودها مثر لا�شمئزاز ولها رائحة منفرة.

• ت�ش���ع اأكيا����س بي�شها يف الأغذي���ة واأماكن ت���داول الأغذية م�شببة 	
رف�شها.

• ميك���ن اأن تنتق���ل مل�شافات بعيدة م���ن خال عملي���ات �شحن ونقل 	
الب�شائع، وهذا اأح���د اأهم اأ�شباب انت�شارها يف جميع اأنحاء العامل 

وبالتايل تتواجد اأينما تواجد الإن�شان.
• لها القدرة على املعي�شة حتت اأي ظروف غذائية حيث تتغذى على 	

م���ا ياأكله الإن�شان وم���ا ل ياأكله من خ�شب وجل���د وورق، وتف�شل 
ال�شكري���ات وبقاي���ا الأغذي���ة والأغذية اجلافة وخملف���ات الأغذية 

املتعفنة.

• ميكنها الختباء يف اأ�شيق الأماكن واملرور من اأ�شيق الفتحات.	
• وجوده���ا يف م�شان���ع الأغذية اإ�شارة قاطعة عل���ى وجود خلل يف 	

تطبيق ال�شرتاطات ال�شحية مثل تدين م�شتوى النظافة.
ومن اأهم اأنواع ال�شرا�شري التي تتواجد يف من�ش�آت الأغذية:

•  ال�شر�ش��ور الأمل���ين: وهو �شغر احلجم ) 1 - 1.5 �شم ( لونه بني 	
باهت وله جناحان مكتمان ومت�شلق جيد ويف�شل املطابخ.

•   ال�شر�ش��ور ال�شرقي: طوله )2.5 �ش���م( لونه بني مع ملعان، يطر 	
الذك���ر مل�شافات ق�شرة لوجود جناح���ن مكتملن، وغر مكتملن 

يف الأنثى ويوجد يف امل�شتوى الأر�شي للمبنى.
• ال�شر�شور الأمريكي: طوله من )2.5 - 4 �شم( ولونه بني حممر، 	

له جناحان مكتم���ان وميكنه الطران مل�شاف���ات ق�شرة، ومييل اإيل 
الوج���ود يف املناط���ق املك�شوف���ة املبتلة واأماكن ال�ش���رف ال�شحي 

وامل�شارف واملجاري.
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ونظ���راً لقربها من الإن�شان واملعي�شة معه يف بيته وقربها من غذاء الإن�شان 
فاإنه���ا تكون اإحدى العوامل املهمة يف نقل الأمرا�س اإليه من خال غذائه 
مثل الكولرا والتيفود والع���دوى ال�شاملونية و�شلل الأطفال وغرها من 

امليكروبات املمر�شة.

3. النمل:

• ينتم���ي اإىل احل�شرات الجتماعية كالنح���ل حيث يعي�س على �شكل 	
جمموع���ات منتظم���ة، لكل جمموع���ة حدود وعمل مع���ن وينتقل 
يف قوافل، ي���اأكل اأي �شيء وكل الأغذية وخا�ش���ًة املواد ال�شكرية 

والن�شوية واملواد الد�شمة.
• تواج���د قوافل النمل يف املن�شاأة الغذائي���ة دللة على �شعف تطبيق 	

ال�شرتاطات ال�شحية كما يف م�شتوى النظافة ال�شحية للمن�شاأة.
• يختل���ف كثرا عن باقي احل�ش���رات الأخرى يف اأن���ه ي�شبب اإتاف 	

الغذاء وتدمره.
• نظ���راً لع���دم انت�ش���اره يف دورات املي���اه واملج���اري فه���و ليثر 	

ال�شمئزاز ولكنه ميكن اأن ينقل جراثيم امليكروبات للغذاء بالإ�شافة 

اإيل تواج���د خملفاته يف الغذاء اأو اأجزاء م���ن ج�شمها يعترب عامًا 
لرف�شه �شحياً.

• يتجم���ع باأعداد كب���رة يف الغذاء مم���ا يوؤدي اإىل ع���دم �شاحيتة 	
لا�شتهاك الآدمي.

• يقوم بعمل خنادق يف اأجزاء املبنى اإذا مت تنفيذ املقاومة بطريقة غر 	
�شليمة.

طرق مقاومة الحشرات في منشآت األغذية: 

مقاومة احل�شرات داخل من�شاآت الأغذية يتطلب اإجرائن اأ�شا�شن هما:
• الإج��راءات الوق�ئي��ة: ملنع تواجده���ا وانت�شارها م���ن البداية من 	

خال تطبيق ال�شرتاطات ال�شحية يف بيئة املن�شاأة ويف اأماكن تقدمي 
الأغذي���ة املجهزة لتاأمن منع دخولها، وم���ن اأهم هذه الإجراءات 

الوقائية:
• التخل����س من النفايات اأوًل باأول وبطريق���ة ل تتيح للح�شرات 	

فر�شة للتكاثر، ومن ثم النت�شار.
• التخل����س من املياه الراك���دة وكل ما من �شاأن���ه اأن يعمل على 	

اإيواء احل�شرات.
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• بالن�شبة للمباين فيجب اأن يوؤخذ يف العتبار عند ت�شميمها اأن 	
تكون معزولة عن اجلو اخلارج���ي، ويتاأتي ذلك بو�شع اأبواب 
ذاتي���ة الغلق واأن تك���ون الأبواب اخلارجي���ة مزدوجة، وتزود 
مداخل املبنى ب�شتائر هوائية وتزود الفتحات الأخرى ب�شلك ل 
ي�شم���ح مبرور احل�شرات ول�شيما فتحات التهوية. كما يلزم اأن 
تكون املن�شاآت من الداخل مبنية بطريقة ل ت�شمح باتخاذها ماأوى 
له���ا، اإذ يجب اأن تكون خالية م���ن الأركان ال�شيقة وال�شقوق 

وال�شروخ والأماكن املهملة واأي ظروف ت�شمح بتواجدها.
• يج���ب اأن ت�شمم التجهيزات داخل املبن���ى واأن تركب بطريقة 	

ي�شهل تنظيفها و�شيانتها؛ لكي ل تكون ماأوى للح�شرات.
• اإن�شاء �شب���كات ال�شرف ال�شح���ي بطريقة متنع م���ن اأن تكون 	

دورات املياه واأماكن ال�شرف م�شدراً وماأوى للح�شرات.
• التفتي�س الدقيق على املخازن ومواد التخزين؛ للتاأكد من عدم 	

تكدي�س املواد الغذائية مع مواد التعبئة والتغليف.
•  تخزن الأغذية بعيداً عن احلوائط والأركان واحلواجز، وتعلو 	

عن الأر����س بقواعد حديدية اأو با�شتيكية ملنع حدوث �شداأ؛ 
ل�شهولة الفح�س والتفتي�س والتنظيف.

• اإج��راءات املك�فح��ة واملق�ومة: لإبادتها والق�ش���اء عليها يف حالة 	
دخوله���ا املن�ش���اأة الغذائية ملن���ع ا�شتفحال انت�شاره���ا، فمهما كانت 
الإج���راءات الوقائي���ة حمكمة ف���اإن دخول احل�ش���رات للم�شنع اأو 
املن�شاآت الغذائية الأخرى اأمر حمتم���ل احلدوث، ويف هذه احلالة 

يلزم اتباع اإجراءات الق�شاء عليها وهذه الإجراءات هي:
 اأ- اإجراءات طبيعية: 

وت�شمل ال�شعق الكهربائي با�شتخدام �شواعق ت�شتخدم قوة تيار كهربائي 
عايل اجلهد وم�شدراً لاأ�شعة فوق البنف�شجية؛ حيث اإن بع�س احل�شرات 
يجذبها هذا ال�شوء اإىل ال�شاعق الكهربائي فيق�شي عليها، ولكي توؤدي 

الغر�س املطلوب يلزم ما يلي:
• اختبار املكان املنا�ش���ب، اأي تكون يف مكان يعمل على جذب 	

احل�شرات من داخل املن�شاأة ولي�س من خارجها.
• يجب اأن يفح�س م�شباح الأ�شعة فوق البنف�شجية دورياً؛ لأنه 	

يفقد فعاليته مع مرور الوقت. 
• اأن يت���م تنظيف قاع���دة ال�شاعق بانتظام؛ لك���ي ل تكون ماأوى 	

للح�شرات الأخرى الزاحفة مثل اخلناف�س.
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 ب- الإجراءات الكيم�ئية: 
والتي ي�شتخدم فيها طرق املكافحة الكيميائية )الر�س باملبيدات احل�شرية( 
للق�ش���اء عل���ى احل�شرات داخل املن�ش���اأة، ويتم ذلك م���ن خال برنامج 
للمقاوم���ة يقوم به دورياً متخ�ش�شون يهدف اإىل حتقيق الإبادة احل�شرية 
م���ع املحافظة على �شحة و�شامة الأغذية م���ن الكيماويات امل�شتخدمة؛ 

حتى ل ت�شبب املبيدات م�شاكل �شحية للم�شتهلك.

احتياط���ات اآلم���ن والس���المة من س���مية المبيدات 
المستخدمة في المكافحة:

املبي���دات احل�شرية مواد �شام���ة، وعند ا�شتخدامه���ا يف م�شانع الأغذية 
واأماكن تداول الأغذية فاإن بقاياها قد ت�شل للغذاء م�شببة تاأثرات مر�شية 
عل���ى امل�شتهلك، ويختلف التاأثر ح�شب ن���وع املبيد امل�شتخدم وطريقة 
ا�شتخدام���ه وكمية التعر�س له وتركيزه وطريقة التعر�س وح�شب طبيعة 

امل�شتهلك، ولتايف حدوث الت�شمم باملبيدات يجب مراعاة ما يلي:
1. مراع�ة اأ�شول التخزين ب�تب�ع الآتي :

• عدم ا�شتعمال العبوات امل�شتخدمة للمبيدات يف تخزين الأغذية.	
• تخزين املبيدات بعيداً عن املواد الغذائية.	

• و�شع عامات حتذيرية عل���ى عبوات املبيدات، ول�شيما تلك التي 	
تت�شاب���ه مع بع�س عب���وات املواد الغذائية كالن�ش���اء وال�شكر وامللح 

و�شودا اخلبز.
• التاأكيد على عدم ا�شتعمال عبوات ت�شتخدم اأ�شا�شاً للماء والغذاء 	

يف حفظ املبيدات.
2. مراع���ة الإر�ش�دات املكتوبة على العبوة والتي غ�لبً� م� ت�شمل م� 

يلي:
• مدى خطورة املبيد على الإن�شان والكائنات احلية الأخرى.	
• طريقة ال�شتعمال.	
• الحتياطات الواجب اتباعها اأثناء ال�شتعمال .	
• التاأثر املتبقي للمبيد يف البيئة.	
• املدة الت���ي يجب انق�شاوؤها بعد معاملة الفواكه واخل�شار باملبيدات 	

قبل اأكلها.
غ�ش��ل الفواكه واخل�ش�ر جيدًا قبل الأكل، واأن تكون تلك ق�عدة   .3

ع�مة. 
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ت�شبب القوار�س خ�شائر اقت�شادية فادحة حيث وجد اأنها:
• يح���دث �ش���رر الفئ���ران يف كل مراحل اإنت���اج الأغذي���ة فالفئران 	

ت�شتهلك من طعام الإن�شان الذي يزرعه ما يقرب من           )20 %( 
م���ن حم�شول الغذاء عاملياً حيث ياأكل الفاأر ما يعادل نحو )%10( 

من وزن ج�شمه يومياً.
• حتفر الفئران حتت اأ�شا�شات املب���اين وتكون م�شتعمرات يف الطرق 	

كما اأن عمليات احلفر تو�شل جحورها اإىل �شبكات املجارى مما ينتج 
عنه ر�شح ال�شرف يف الأر�س.

• تقر�س الفئران اأ�شاك التليفونات وال�شبابيك والأبواب، وي�شاعدها 	
عل���ى ذلك وجود الأ�شنان القواطع واملتحورة للقر�س، وهى متتاز 

بنموها امل�شتمر طول حياة الفاأر.

عالم�ت وجود الفئران:
الف�ش���ات - الأ�ش���وات - عام���ات دهني���ة – اآثار الأط���راف بجوار 

احلوائط  – ال�شعر - اآثار القر�س وعامات الأ�شنان. 

 طرق المقاومة:

1- طرق وق�ئية:
تهدف هذه الطرق اإىل منع و�شول الفئران من البيئة املحيطة اإىل داخل 

املن�شاآت الغذائية ، ومن هذه الطرق:
 اأ- اأمور تتعلق بالت�شميم والتنفيذ للمن�شاآت الغذائية، ومن ذلك:

• ا�شتخ���دام اخلر�شانة والهي���اكل املعدنية يف البن���اء، ول �شيما 	
الأ�شا�شات.

• اإح���كام ات�شال اجلدران والأ�شق���ف ، بحيث ل ت�شمح بدخول 	
الفئ���ران مهما �شغ���ر حجمها ، وجتنب اجل���دران والأر�شيات 

والأ�شقف املجوفة.
• اإحكام �شد فتحات التهوية من اخلارج وعدم ال�شماح للفئران 	

با�شتخدامها كمعابر للدخول للمن�شاآت الغذائية.

ثانيًا:
الق����وارض
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• اإح���كام و�شع الأب���واب وال�شبابيك وعدم ت���رك فراغات بينها 	
وبن اجلدران. وبالن�شبة لاأبواب يف�شل اأن تكون ذاتية الغلق، 
د ب�شلك معدين �شيق الثقوب، واأن تكون عتباتها  وال�شبابيك تزوَّ

ال�شفلية مرتفعة عن �شطح الأر�س مبا ل يقل عن مرت واحد.
• اإحكام غلق امل�شارف وفتحات ال�شرف.	

 ب- التاأك���د من نظافة دفعات الأغذية اجلديدة التي ترد للم�شتودع من 
الفئران.

 ج- التخل����س من ال�شنادي���ق والعبوات الفارغة، والت���ي تكون ماأوى 
جيداً للفئران.

التخل�س الآمن من النفايات اأوًل باأول.  د- 
 ه�- مكافح���ة الفئران يف البيئة املحيطة باملن�شاأة ، ول �شيما احلديقة بها اإن 

وجدت.
2- طرق ميك�نيكية:

• با�شتخدام امل�شائد ، حيث يوجد منها اأ�شكال متعددة، ولكن ب�شفة 	
عامة فاإنها تنق�شم اإىل ثاثة اأق�شام:

 اأ- امل�ش�ئد الزنربكية.

 ب- امل�ش�ئ��د ال�شندوقي��ة: وت�شمم بعدة اأ�ش���كال فتكون على �شكل 
�شن���دوق خ�شبي اأو �شبك حديدي اأو م���ن الورق املقوى وبه فتحة 
م�شمم���ة بطريقة ت�شمح بدخ���ول الفاأر ول ت�شم���ح بخروجه ، حيث 

يو�شع به غذاء حمبب للفاأر خملوط بال�شم )ُطعم( اأو بدونه.
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3- املق�ومة ب�ملواد الكيمي�ئية:
يطل���ق على املواد الكيميائية التي ت�شتخ���دم ملكافحة القوار�س  مبيدات 
القوار����س ويجب ماحظة اأن ه���ذه املواد �شامة لاإن�ش���ان واحليوانات 
الأليف���ة، ولهذا يجب عند احلاجة لإحدى هذه املواد الكيميائية ماحظة 

ما يلي:
عند اللج���وء اإىل ا�شتعمال امل���واد الكيميائية يج���ب ا�شت�شارة اأحد   اأ- 
املخت�ش���ن يف ذلك، ويف�ش���ل ا�شت�شارة اإحدى �ش���ركات مكافحة 

الآفات.
 ب- اتباع اإر�شادات امل�شنع.

 ج- يج���ب اإبع���اد ال�شموم عن الأماك���ن التي ميكن اأن ت�ش���ل منها اإىل 
الغذاء باأي و�شيلة.

ل ي�شتخدم �شم ي�شبه اأية مادة غذائية اأو مادة م�شافة لاأغذية؛ خوفاً   د- 
من اأن يحدث خلط بن هذه املادة وال�شم.

م� يراعى عند تقدمي الُطعم للف�أر: جرت الع�دة اأن يد�س ال�شم للف�أر 
م��ع م�دة غذائية حمببة له، وتدعى حينئذ ب�لُطعم. وفيم� يلي بع�س 

الأمور التي يجب مراع�ته� عند ا�شتخدام الطعوم:
اأن يو�شع الغذاء املحبب ل���دى الفاأر بدون ال�شم ليتناول منه عدة . 1

اأيام حتى يطمئن اإليه الفاأر وبعدئذ يو�شع به ال�شم.
يت���م تغير الطعم م���ن وقت لآخ���ر؛ لأن الفئران بطبعه���ا ذكية فقد . 2

تكت�شف طعماً ما وعندها ل يتم ال�شيطرة عليها ، فمهما تكرر و�شع 
هذا الُطعم لن ياأكله الفاأر.

الفاأر ح�شا�س لآثار الإن�شان ، لذا يف�شل اأن يتم و�شع الُطعم باأقل ما . 3
ميكن من التداول ويف�شل لب�س القفازات.

يف�شل ا�شتخدام الأغذي���ة الرطبة الد�شمة بطيئ���ة الف�شاد كالفافل . 4
وزبدة الف���ول ال�شوداين كطعم بدًل من الأغذي���ة املحببة الأخرى 

�شريعة الف�شاد كاللحم الطري والطماطم واحلبحب.
يجب احلد من م�شادر غذاء الفئران الأخرى.. 5
بع�س الفئران ل تتاأثر ببع�س املبيدات ول �شيما م�شادات التجلط.. 6
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بع�س املبيدات امل�شتخدمة ملك�فحة الفئران:
ت�شتعمل لهذا الغر�س اأنواع خمتلفة منه� م� يلي:

:)Acute( 1. مبيدات ذات ت�أثري ح�د
فو�شفيد الزن���ك )Zinc phosphide(: م�شحوق رمادي داكن له   اأ. 
رائحة الث���وم ، ي�شتخدم على نطاق وا�شع يف مكافحة جميع اأنواع 
الفئران ، ي�شتخدم مع غذاء مف�شل للفاأر بن�شبة )1%( ، من عيوبه اأنه 
يتبخ���ر يف اجلو املفتوح خال مدة ق�شرة. ونظراً ل�شميته ال�شديدة 
لاإن�ش���ان فاإنه ل ين�شح باإ�شتعماله قريباً من مرافق الت�شنيع والتجهيز 

الغذائية.
 ب. ب�ش���ل العن�ش���ل )Red squill(: وه���و عبارة ع���ن جايكو�شيد 
 )Bukbs( ي�شتخل����س من نبات العن�ش���ل وهو عبارة ع���ن اأب�شال
معم���رة تتب���ع العائل���ة الزنبقي���ة )Lily family( �شميت���ه لاإن�شان 
واحليوان���ات الأليفة حمدودة، اأما �شميته للفئران فجيدة ، ي�شتخدم 
كطعم بن�شبة جزء اإىل ت�شعة اأجزاء من مادة غذائية حمببة للفاأر مثل 

اللحم املفروم اأو احلبوب.
 ج. مركبات الزرني���خ )Arsenic compounds(: مثل ثالث اأك�شيد 

الزرني���خ، له���ا فاعلية مقبول���ة �شد اجل���رذان دون الفئ���ران املنزلية 
ال�شغرة، من عيوبه �شميته لاإن�شان واحليوانات.

 Alpha( هذا ال�ش���م اخت�شار للمركب الكيميائي :)Atu( الأنتيو  د. 
naphthy1 thiourea( وهو فعال �شد الفاأر الرنويجي دون بقية 
الفئران. ي�شتخدم مع غذاء مف�شل للفاأر )ُطعم( بن�شبة )1%(. �شام 
للحيوانات الأليفة، وبالن�شب���ة لألفانفثيل بالرغم من انخفا�س �شميته 
اإل اأن���ه يجب احل���ذر عند ا�شتعمال���ه يف جمال الت�شني���ع والتجهيز 

الغذائي.
2. مبيدات ذات ت�أثري �ُشمي مزمن:

وهي مبيدات ياأتي تاأثرها من جراء ا�شتهاك كميات قليلة من ال�شم على 
مدى طويل. معظم هذه ال�شموم تتدرج حتت جمموعة م�شادات التجلط 
الطبيعي لل���دم )Anticoagulants( ومتوت الفئ���ران نتيجة حدوث 
نزيف عل���ى تخرث جرح ب�شيط يف اأح���د الأوعية الدموي���ة، ومن اأ�شهر 
 )Coumarin( الكومارين )Warffarin( ه���ذه ال�شموم الوارفارين
والذي ي�شتخدم على �شكل طعم بعدل )4/1 مللجرام( لكل جرام من 

غذاء حمبب الفاأر.
* * *
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