
الحملة الوطنية
 ملكافحة فأر الحقل  

إن عمليات املكافحة تنفذها املؤسسة العامة إلكثار البذار، بدعم وإشراف من 
ACU وحدة تنسيق الدعم

يف  لوضعها  مجانًا  املصابة  األراضي  أصحاب  ىلع  املبيدات  توزيع  يتم  حيث 
لتجهيز  الالزمة  بالتعليمات  وتزويدهم  الفنيين،  املهندسين  بإشراف  الجحور 

الخلطة للقضاء ىلع فأر الحقل.

أخي املزارع 



تختلف الطرق واألساليب املتبعة يف مكافحة القوارض يف الحقول إلى حٍد ما عن 
تلك املتبعة يف مكافحة القوارض يف املدن، ويمكن تقسيم طرق مكافحة آفة فأر 

الحقل بما يلي:

 فالحة األراضي الزراعية
بعد الحصاد

 جمع بقايا املحاصيل من
الحقول بأسرع مايمكن

 وضع املصائد التنكية يف الحقول
 التي تنتشر فيها الفئران
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فالحة األراضي الزراعية بعد الحصاد أو جني املحاصيل الزراعية
 لتدمير جحور وأعشاش الفئران وقتل الصغار داخل الجحور. ويجب التركيز ىلع عملية الفالحة 
 بشكل خاص يف املناطق التي تظهر فيها اإلصابة يف نهاية املوسم، ومع أن فالحة بعض
 األراضي الزراعية غير ممكنة بالجرارات العادية يف نهاية موسم الحصاد إال أنه البد من فالحتها
 بالجرارات ذات االستطاعة العالية للتخلص من الفئران وتقليل فرص ظهور أضرارها يف املوسم

التالي

وبالتالي خفض الغذاء،  الفئران من  لحرمان  مايمكن،  بأسرع  الحقول  املحاصيل من  بقايا   جمع 
فرص تكاثرها بسبب نقص الغذاء، وزيادة التنافس واالقتتال بسبب قلة املصادر الغذائية

 وضع املصائد التنكية يف الحقول التي تنتشر فيها الفئران
بحيث) مناسبة  توضع يف حفرة  األىلع،  من  مفتوحة  فارغة  زيت  عبارة عن صفيحة   وهي 
 يكون فتحتها بمستوى سطح التربة ويوضع بداخلها طعم جاذب، عادة مايكون من القمح مع
 قليل من الزيت( ويتم الكشف عن هذه املصائد يوميًا والتخلص من الفئران التي تسقط بداخلها

قبل أن تنفسخ وتصدر عنها روائح تمنع دخول فئران أخرى يف املصيدة التنكية

أوال : الطرق الغير الكيمائية

ثانيا: الطرق الكيمائية

وحياتها اعتمادًا ىلع سلوكها  وذلك  عليها  للقضاء  خاصة  الزراعية طرق  اآلفات  من  آفة   لكل 
.وأماكن تواجدها ونوع املبيد املستخدم ملكافحتها وآلية تأثيره

 فوسفيد 
الزنك

 فوسفيد 
 األلمنيوم

 
بروديفاكوم

 1Zinc Phosphide-   فوسفيد الزنك

 آلية
التأثير

 يتحرر غاز الفوسفين        يف الوسط الحامضي للمعدة، ثم ينتقل إلى تيار الدم ويسبب ضعفًا  
مركب سام وهو  ترياق متخصص  له  ليس  الداخلية،  الجسم  بأجهزة  وأضرارًا  القلب   يف عضلة 

 لجميع الفقاريات
 من أكثر مبيدات القوارض ذات السمية الحادة استخدامًا، وهو متوفر ىلع شكل بودرة سوداء أو 
 رمادية اللون بنقاوة 95-80 % له رائحة تشبه رائحة الثوم، يستخدم عامليًا بتراكيز تتراوح من

%5-1 والتركيز األكثر استخدامًا هو %2 ، سميته عالية وسعره منخفض نسبيًا
تحضير
-  يجب أن يتم اختيار قاعدة الطعم )املادة الحاملة( من الحبوب الجيدة والسليمة بحيث تكون الطعم

قادرة ىلع  منافسة الحبوب املخزونة لدى الفئران.
-  تنقع حبوب القمح أو الذرة باملاء ملدة 12-6 ساعة ثم تنشف بحيث تصل لرطوبة مقدارها 

30-40 %  والغرض من عملية الترطيب 
هذه لتسهيل توزيع جزئيات املبيد ىلع سطح الحبوب ،كما أنه يعتبر أكثر مادة مفضلة وجاذبة للقوارض

-  يضاف 2.5 % من الزيت النباتي إلى الحبوب املنشفة وتخلط خلطًا جيدًا، والغرض من إضافة 
الزيت

هو املساعدة ىلع التصاق جزيئات املبيد ىلع سطح الحبوب كما أنه يعتبر أكثر مادة مفضلة 
وجاذبة للقوارض

-  يضاف %2.5 من بودرة مبيد فوسفيد الزنك إلى الحبوب املرطبة واملخلوطة بالزيت
 )وتحسب هذه النسبة ىلع أساس وزن الحبوب الجافة(

 تكرر عملية الخلط بحيث يتوزع املبيد ويلتصق ىلع سطح الحبوب، وبذلك يصبح الطعم جاهزًا 
لالستخدام

PH3

مكافحة فأر الحقل
 سنستعرض هنا الطرق املتبعة ملكافحة آفة فأر الحقل باستخدام 3 انواع من املبيدات

طريقة االستخدام ملكافحة فأر الحقل 
منها،  الفعال  وتحديد  مكافحتها،  املراد  املنطقة  يف  الجحور  فتحات  جميع  سد  بعد 
0.6 غرا م داخل كل جحر فعال ثم يغلق بالتراب ملنع تسرب غاز  يتم وضع قرص بوزن 

الفوسفين من هذه الجحور

و هو أشد مبيدات مانعات التخثر فعالية، حيث أثبتت التجارب الحقلية واملخبرية فعالية 
هذا املركب يف مكافحة الجرذان والفئران املقاومة ملبيد الوارفارين .

وباتت  العالم،  أنحاء  جميع  ويف   ،  0.005% بتركيز  الطعوم  يف  البروديفاكوم  يستخدم 
والزراعية،  السكنية  املناطق  يف  القوارض  آفات  جميع  مكافحة  يف  معروفة  فعاليته 
وتظهر فعالية هذا املركب يف قتل القوارض بعد استهالك الطعم كجزء من احتياجاته 
كبسوالت،  شكل  ىلع  متوفرة  التجارية  املستحضرات   ، فقط  واحد  يوم  يف  الغذائية 

مكعبات شمعية، وطعوم تحتوي %0.005 من املادة الفعالة

Aluminum Phosphide 2-    فوسفيد األلمنيوم

PH3

Klerat Brodifacoum  ( C31H23BrO3) 3-   بروديفاكوم

متوفر ىلع شكل أقراص بوزن 0.6 غرام أو كريات بوزن 3 غرام 
تطلق املادة الفعالة للمبيد غاز الفوسفين         عند تعرضها للرطوبة الجوية أو األرضية
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