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أواًل: الفئران:
يف البالد ثالثة اأنواع من الفئران ال�صاره باملحا�صيل الزراعيه وهي:

1 .)Microtus gentheri( فاأر احلقل
2 .)Merione tristrami( فار اجلري
3 .)Mus musculus( "الفاأر ال�صائع "البيتي

وجميع هذه االنواع هي فئران قار�صه تنمي اىل جمموعة )Myomorphra(، لذا فلديها كثري من االمور امل�صرتكه غري 
اأنها تختلف عن بع�صها البع�ش اأي�صًا. وحيث اأن جميع هذه االنواع تعي�ش يف اأوكار داخل الرتبه وتخرج فقط اأثناء الليل 
للبحث عن الغذاء، فاإن املزارع ال مييز بني نوع واآخر منها. ولكن من ناحية عمليه يف�صل التمييز بينها ح�صب االعرا�ش 

املختلفه التي ميكن م�صاهدتها ب�صهوله ن�صبيًا.
• ف�أر احلقل:	

العينني  40-60 غرامًا، ق�صري الذنب واالرجل و�صغري  12 �صم ويزن  اللون، يبلغ طوله نحو  ال�صكل رمادي  اأ�صطواين 
واالذنني. تبلغ فرتة فرتة احلمل لدى االنثى 21 يومًا وهي ت�صع عاده 3-7 مواليد ولكن عدد املواليد قد ي�صل اىل 14 
االنثى جن�صيًا  وتن�صج  االقل.  8 غرامات على  وزنها  الوالده حني ي�صل  يومًا من   15-12 بعد  املواليد  وتفطم  مولودًا. 
وعمرها 25 يومًا والذكر بني 40-50 يومًا. ويعي�ش هذا النوع من الفئران 2-3 اأعوام. وميكن التعرف على فاأر احلقل 

من فتحات اأوكاره )الثقوب( املركزه واملتقاربه باأعداد كبريه والتي يبلغ قطر الثقب منها 5-7 �صم.
الرتاب املنثور حول الثقب. 1
اإفرازات جافه بي�صاء اللون )يف ال�صيف(.. 2
نباتات مقرو�صه. 3
حبوب مق�صوره خارج الثقوب. 4
براز بجانب الثقوب. 5

يتواجد هذا النوع من الفئران يف االتربه الثقيله اأو املتو�صطه التي تتجمع فيها املياه وهو يتميز بقدرة كبريه على التكاثر 
وغالبًا ما يتغذى على املواد اخل�صراء اإ�صافه اإىل انه يلتهم احلبوب اأي�صًا. اأما اأ�صراره اجل�صميه فتظهر يف حقول الفلحه 
ب�صكل فراغات كبرية يف احلقل اإذا مل تتم مكافحته يف املوعد املنا�صب. ويقع ال�صرر يف بداية منو املزروعات وكذلك يف 
فرتة ن�صج احلبوب. واملحا�صيل املت�صرره هي القمح وال�صعري والبيقه والف�صف�صه واخل�صروات وحما�صيل اأخرى. كما 
تلحق فئران احلقل �صررًا باأ�صجار الفاكهة حيث تقوم بقر�ش الق�صره وعمل حلقات حول ال�صاق على اإرتفاع ي�صل اىل 

نحو 20 �صم من �صطح الرتبه، كذلك تلحق هذه الفئران �صررًا باملراعي و�صبكات الري.

•  ف�أر اجلري:	

8-100 غرام. الذنب طويل كطول  14-16 �صم ويزن  اأبي�ش اللون. يبلغ طوله  ناعم اجل�صم، ظهره بني فاحت وبطنه 
اجل�صم والعينني واالذنني كبريتني، واالرجل اخللفيه اأطول من االماميه. تبلغ فرتة احلمل لدى االنثى21-32 يومًا وهي 
ت�صع عادة 3-4 مواليد ولكن العدد قد ي�صل يف بع�ش املوا�صم اىل 5-7 مواليد. والفا�صل الزمني بيت والده واأخرى 
نحو 50 يومًا وعدد الوالدات 5-7 �صنويًا. مو�صم التكاثر الرئي�صي بني ني�صان وت�صرين اأول. تفطم املواليد بعد 15-18 
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يومًا. الن�صوج اجلن�صي لدى االناث بعد 60-70 يومًا من والداتها ولدى الذكور بعد 80-90 يومًا، ويعي�ش هذا النوع من 
الفئران 3-4 اأعوام.

يبلغ قطر فتحة الوكر )الثقب( 8-10 �صم والثقوب متفرقه يف احلقل يف جمموعات �صغريه ت�صم املجموعه 1-3 ثقوب 
وابعد بني املجموعتني واالخى 3-4 اأمتار. يتواجد هذا الفاأر عادة يف االتربه اخلفيفه وكذلك يف االتربه املتو�صطه جيدة 

ال�صرف للماء. ومن املناطق التي يكرث بها غور االردن وجنوب اخلليل ومناطق ال�صهول ال�صاحليه.

اأ�صرار فاأر اجلري موزعه يف اأنحاء خمتلفه من احلقل وهو يتغذى على الغالب على احلبوب وقلياًل ما يلتهم االجزاء 
اخل�صراء. واملحا�صيل الزراعيه الرئي�صيه التي يلحق بها �صرر هذه الفئران هي املزروعات واحلبوب ال�صتويه والقطاين 
والع�صفر. ويف ال�صيف الف�صتق اأي�صًا. ويف حقول القمح وال�صعري وال�صبيله يبداأ �صرر الفئران يف اأوائل ال�صتاء. وي�صتد 
بعد مرحلة "ن�صج احلليب" يف احلبوب ويتجلى ال�صرر بق�ش ال�صقان وال�صبل. اأما معظم ال�صرر فناجم عن االلتهام 

املبا�صر. ويف نباتات القطاين يظهر ال�صرر الرئي�صي يف مراحل النمو االوىل.

• الف�أر ال�ش�ئع "البيتي":	

حيوان �صغري ودقيق اجل�صم، رمادي اللون وفاحت البطن، يبلغ طوله 8�صم تقريبًا ويزن 15-18 غرامًا. ق�صري الذنب 
6-8 مواليد ويبلغ عدد  20 يومًا وهي ت�صع عادة  )8�صم( وكبري االذنني والعينني. تبلغ فرتة احلمل لدى االنثى نحو 

الوالدات 7 مرات �صنويًا. ويتكامل الن�صوج اجلن�صي بعد �صهر من الوالده، يعمر هذا النوع من الفئران 2-3 اأعوام.

ثقوب االوكار قد تكون عديده اأو متفرقه وقطر الواحد منها 2-3 �صم واالوكار عموديه. يتواجد هذا الفار يف جميع اأنواع 
االتربه ويف جميع مناطق البالد. وهو يكرث ب�صكل خا�ش يف غور االردن ويف االتربه الرمليه- احلمراء والكركاريه على 

اإمتداد املناطق ال�صاحليه.

باال�صافة اىل احلقوق فاإن هذا النوع من الفئران يعي�ش يف مباين املزرعه وال�صاحات واملخازن وخا�صه يف ف�صل ال�صتاء. 
لذا فاإنه يعرف بالفاأر البيتي اأي�صًا. وي نهاية ال�صيف تتواجد هذه الفئران يف حقول القمح وال�صعري التي مت ح�صادها 
)حقول ال�صلف(. واخل�صروات الرئي�صيه التي يلحق بها �صرر هذا النوع هي  البندوره والفلفل ومقاثي البطيخ وال�صمام 
والف�صتق. كما تت�صرر نباتات الرب�صيم والف�صف�صة والزهور. وتلحق هذه الفئران ال�صرر اي�صًا باأنابيب الري امل�صنوعه 

من البال�صتيك.
طرق مكافحة الفئران

ع�م:

اأنواع  اأختريت حبوب القمح بالذات نظرًا الأن  اأواخر الثالثينات ت�صتعمل ملكافحة الفئران احلبوب امل�صممه. وقد  منذ 
الفئران الثالثة تف�صلها على �صواها من احلبوب االخرى. باال�صافة اىل �صهولة خزن حبوب القمح من قبل الفئران. ويف 

�صنوات الثمانني حدثت تغريات يف ا�صتعمال مواد املكافحه و�صاع اإ�صتعمال ثالثة اأنواع وهي:
فلوروت�صيتاميد %0.2 )رو�ش، حيطاميد(. 1
فو�صفيد اخلار�صني- بطل اإ�صتعماله ب�صبب عدة م�صاكل. 2
فلوروت�صيتات ال�صودمي %0.05 )رو�ش 80(.. 3



4

ويتم نثر مواد مكافحة الفأر في الحقل بثالث طرق وهي:
ملنع . 1 يدويه  قفازات  اإرتداء  ويجب  الفئران  ثقوب  يف  امل�صممه  احلبوب  لو�صع  مالعق  واإ�صتخدام  االيدي  بوا�صطة 

ال�صرر والت�صمم.
بوا�صطة ناثرة يدويه اأو ناثرة �صماد اآليه مركبة على الرتاكتور. والكميه املو�صى بها ال تزيد عن 250-350 غرامًا . 2

للدومن.
 بوا�صطة الطائرات عندما تتم املكافحه يف م�صاحات �صا�صعه.. 3

وهنالك توجه نحو اإ�صتعمال مواد مكافحه جديده اأكرث جناعه من املتوفره حاليًا. ويتم حاليًا جتربة عدد من املواد التي 
يكون مفعولها عن طريق )منع تخرث الدم( ومنها مادة )بروديفاكوم(. وقد مت اإعداد م�صتح�صر اإعتمادًا هلى هذه املادة 
يعرف با�صم )حيطامت( وهو عباره عن حبوب قمح مغلفه مبادة روديفاكوك برتكيز %0.005 وذات لون اأحمر. وقد 
اأجريت هذه احلبوب يف ظروف املخترب حيث تبني اأن اإ�صتعمال 1-2 منها اأدى اىل قتل فاأر احلقل واإ�صتعمال 2-3 حبات 

اأدى اىل قتل فاأر اجلري.

ويف الظروف احلقليه كانت النتائج جيده بعد اإ�صافة ملعقه �صغريه من احلبوب )3 غرامات( لكل ثقب يف احلقل. وتبني 
28 يومًا بلغت ن�صبة اإماتة الفئران  وبعد  الفئران  من  اأن بعد 18 يومًا من اإ�صافة احلبوب امل�صممه ماتت ن�صبة 85.2% 
%94.9. يبدو اأن الكمية املنا�صبه من )حيطامت( للتو�صل اإىل مكافحة ناجعه للفئران هي 600 غرام للدومن. ولكن 

ا�صتعمال مقدار اأكرب من هذا امل�صتح�صر هو اأمر مكلف نظرًا الرتفاع ثمن امل�صتح�صر.

• مك�فحة ف�أر احلقل:	

ت�صتعمل ملكافحة فاأر احلقل حبوب القمح امل�صممه من نوع )رو�ش( اأو )حيطاميد( وذات اللون االخ�صر. واملادة ال�صامه 
اأثنتني  اأو  منها  تكفي حبة  �صامه جدًا حيث  وهذه احلبوب   .0.2% فلوروت�صيتاميد برتكيز  املوجوده على احلبوب هي 
لق�صاء على فاأر احلقل. اإذا كانت اال�صابه يف احلقل خفيفه اأو عدد االوكار قليل فال داعي يف هذه احلالة لنرث احلبوب 

يف جميع احلقل بل نكتفي بو�صعها يف االوكار فقط بوا�صطة امللعقه حيث  ن�صتعمل لكل ثقب 5-6 حبوب.

اأما اإذا كانت اال�صابه �صديده و الفراغات الناجمه عن القر�ش كبريه فطريقة املكافحه هي نرث احلبوب بوا�صطة ناثرة 
ال�صماد اأو الطائرة وخا�صه اإذا كانت النباتات عاليه. ون�صتعمل يف هذه احلالة 7-8 حبوب م�صممه لكل مرت مربع )نحو 

250-350 غم للدومن(.

ويف ب�صاتني الفواكه تتم مكافحة الفئران حال اإكت�صاف الثقوب الفعاله وذلك باأ�صتعمال احلبوب امل�صممه اإما بامللعقه )يف 
حالة اإ�صابة خفيفه( واإما بوا�صطة ناثرة ال�صماد اأو ناثرة يدويه )يف حالة اال�صابه ال�صديده(.

• مك�فحة ف�أر اجلري:	

امل�صبعه  القمح  وت�صعمل عادة حبوب  وقاتله.  �صامه مركزه  اإ�صتعمال وجبة  الفئران على  النوع من  تعتمد مكافحة هذا 
باملاده ال�صامه فلوروت�صيتاميد برتكيز %0.2 التي تباع با�صم )حيطاميد( اأو )رو�ش(. وتكفي عادة حبة اأو اإثنتني لقتل 

الفاأر.

ول�صمان تناول الفاأر احلبة ال�صامه من جهة، وعدم نرث كميات زائده من احلبوب من جهة اأخرى يجب اإ�صتعمال خليط 
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من احلبوب، ثلث هذا اخلليط حبوب م�صممه وثلثيه حبوب غري م�صممه )حبوب قمح قدميه اأو نخب ثان( وال داع لنرث 
احلبوب يف جميع احلقل بل نقوم بنرثها يف خطوط )ا�صطر( تبلغ االبعاد بينها نحو 30 مرتًا. اأما عر�ش خط النرث فهو 
5-10 اأمتار تبعًا لتعيري الناثره. ومن ال�صروري اأن تغطي هذه اخلطوط ب�صكل خا�ش االماكن امل�صابه جدًا يف احلقل 

كخطوط احلنفيات مثاًل.

ون�صتعمل للنرث يف اخلطوط 200-300 غرام من احلبوب امل�صممه للدومن )7-9 حبوب للمرت املربع( على اإمتداد خط 
النرث. كما ميكن و�صع احلبوب داخل الثقوب الفعاله )احليه( وهنا اأي�صًا ن�صتعمل من اخلليط املذكور بامللعقه 12-10 

حبة للثقب الواحد. ويجب خلط احلبوب امل�صممه وغر امل�صممه ب�صكل جيد قبل اال�صتعمال.

• مك�فحة الف�أر ال�ش�ئع )البيتي(:	

يتكاثر هذا النوع طيلة موا�صم ال�صنه، وتزداد الن�صبه يف اأ�صهر ال�صيف واخلريف. وميكن اإبادته يف االماكن امل�صابه 
طيلة ايام ال�صنه ويف�صل اأن تبداأ املكافحه يف الربيع قبل فرتة التكاثر الرئي�صيه.

يف حقول القمح وال�صعري التي مت ح�صدها )حقول ال�صلف( نفح�ش وجود الثقوب قبل عملية احلراثة. فاإذا وجدنا عددًا 
كبريًا منها فاالف�صل ا�صتعمال احلبوب امل�صممه لقتل الفئران التي يخ�صى اأن يهرب العديد منها خالل عملية احلراثه 

اىل املحا�صيل املجاوره اأو مباين املزرعه اأو مزارع الدواجن واملوا�صي.

وت�صتعمل للمكافحه حبوب القمح امل�صممة من نوع )حيطاميد( اأو )رو�ش( اإما يدويًا بو�صع 4-5 حبوب يف الثقب الواحد 
بوا�صطة امللعقه واإما بالنرث االآيل على املوا�صع امل�صابه مبقدار 250-350 غم للدومن )7-8 حبوب للمرت املربع(.

ي�صتخدم يف مكافحة القوار�ش �صواء كان فاأر احلقل اأو الفاأر البيتي اأو فاأر اجلري مواد جديدة اال�صتعمال تقوم على مبداأ 
منع تخرث الدم يف داخل ج�صم الفاأر. ومن هذه املواد مايلي: مادة بروماديالون %0.25 وهي توجد على اأربعة اأ�صكال 
�صائل، وبودرة، ومعجون، ومكعبات. حيث يتم حت�صري هذه املادة بو�صع جزء واحد منها مع خم�صني جزء من الطعام 
كالذرة املجرو�صة اأو الربغل ويف�صل اإ�صافة قليل من الزيت. حيث يتم التح�صري داخل "علب التاأكيل" للفئران وتو�صع 

يف املكان التي �صوهدت فيه الفئران بعيدا عن االأطفال واحليوانات االأليفة .
وتوجد هذه املادة )الربوماديالون( على �صكل معجون اأي�صًا، حيث تو�صع داخل اأكيا�ش �صغرية جمهزة �صناعيا، ويخرج 

من هذه االأكيا�ش رائحة فاحتة ل�صهية الفئران، واإن اإلتهامها يحدث نزيفا داخليا للفئران.
اإن كثافة اجلرذان وعدد الفئران هي التي حتدد كمية الدواء املنثور عند اإ�صتخدام املاده املذكوره )الربوماديالون(. اأما 
يف ما يتعلق مبكافحة اجلرذ يف املناهل الكبرية التي يتم متابعتها من قبل البلديات، يتم ا�صتخدام مادة بروماديالون 
على �صكل مكعبات حجمها 420 غ للمناهل الكبرية و 20 غ للمناهل ال�صغرية، وتو�صع معّلقة يف داخل املنهل بوا�صطة 
�صلك حيث تكون هذه املكعبات مقاومة للماء وهذه املكعبات تعمل على الق�صاء على الفئران بعد فرتة مبنع تخرث الدم 
و حدوث نزيف دم داخلي حيث حتدث الوفاة بعد يومني اإىل ثالثة اأيام، وكما هو معروف فاإن الفئران لها خا�صية اأنها 
تعي�ش يف تكتالت جماعية، حيث تقوم بار�صال فاأر اأويل اللتهام هذه املادة وعند عدم حدوث �صرر تقوم بار�صال باقي 

الفئران اللتهامه. 
ومن املواد االأخرى مادة بروديفيكوم 0.05 % على �صكل معجون وهو طعم جاهز لال�صتعمال ملكافحة القوار�ش ومعظم 
ا�صتعماله يف مزارع احلقل واملنازل حيث اأنه ي�صع لون ف�صفوري جاذب للفاأر ويقوم الفاأر باأكله مبا�صرة ب�صبب احتوائه 
على ماده فاحتة لل�صهية حيث اأنه مينع تخرث الدم للقوار�ش و يحدث املوت دون اأوجاع اأو اآالم بحيث يتم ا�صتعمال من 

3 اإىل 5  اأكيا�ش معجون يف كل حمطة لالأكل تنا�صب م�صاحة 5 مرت مربع ، هذا ومينع ا�صتخدامه يف جتمعات املياه .
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مالئمة عملية المكافحه الوضاع الحقل:
تختلف معالمالت املكافحه باإختالف مراحل املح�صول. فهنالك مرحلة االنبات ومرحلة النمو والتطور ومرحلة الن�صج 
واملهم هو اإجراء املعامله يف الوقت املنا�صب ومنذ البدايه. وهذا يتطلب فح�ش املزروعات يف احلقل يف مراحل االوىل 
% حني تكون النباتات متكاثفه   60-50 اإذ اأن جناعة العمليه تقل بن�صبة  واإجراء عملية املكافحه يف الوقت املنا�صب 

النمو واحلقل مك�صو بها متامًا.

يف احلقول التي توجد فيها اأعداد كبريه من الفئران ميكن الق�صاء على ق�صم منها بوا�صطة عمليات الفالحه. وميكن 
بالرغم من ذلك البد من نرث حبوب �صامه حول  الفئران ولكن  %60-70 من  الق�صاء على  العميق  بوا�صطة احلرث 

احلقل للق�صاء على الفئران التي تهرب اأثناء احلرب اإىل اأطراف احلقل واحلقول املجاوره.

املاء  وخطوط  واالوديه  والطرق  الزراعيه  احلقول  كجوانب  املزروعه  غري  االرا�صي  يف  بكرثة  عادة  الفئران  وتتواجد 
الرئي�صيه وم�صادر املياه وما �صابه. ويف هذه االماكن التي يكون عادة ملوثه باالع�صاب الربيه التي تعترب اأوكارًا جيده 

للفئران يجب ر�ش االع�صاب باملبيدات الكيماويه مما يوؤثر اأي�صًا على الفئران.

وجناعة عملية املكافحه يف معظم احلاالت التزيد عن %80 وهذه م�صكلة بحد ذاتها حيث �صرعان ما تتكاثر الفئران 
التي جنت من الت�صمم باإعداد هائله مما يعر�ش املزروعات مره اأخرى لل�صرر. لذا يجب فح�ش االو�صاع بعد عملية 

املكافحه االوىل وتكرار هذه العمليه اإذا اإقت�صى االمر ذلك من اأجل الق�صاء التام على الفئران.

تحذير عام
غني عن القول اأنه من ال�صروري اإتخاذ كافة االحتياطات الالزمه ملنع تناول احلبوب امل�صممه املنرثوه يف احلقل من 
قبل االطفال واالوالد. كما مينع دخول احليوانات للرعي يف احلقول امل�صممه قبل مرور اأ�صبوعني على عملية املكافحه. 
ويتم عادة نرث احلبوب ال�صامه يف حقول املزروعات ال�صتويه للمره االخريه �صهر واحد قبل موعد احل�صاد.  باال�صافة 
اىل ذلك يرجى االت�صال مع املر�صدين الزراعيني املخت�صني يف مديريات الزراعة يف املحافظات لتحديد اأف�صل واأحدث 

طرق املكافحة الكيماويه يف هذا جمال.

:) Spalax ehrenbergi ( ثانيًا: الخلد
اأنواع االتربه )ما عدا  اأي�صًا )واجلمع مناجذ( يف جميع مناطق البالد ويف جميع  او ما يعرف باخللند  يتواجد اخلل 
100-160 غرامًا وهو  100 مليمرت من املطر. ويزن احليوان الواحد  الرمال الزاحفه( وحيث ي�صقط مبا اليقل عن 
اأعمى وبدون حلمة اإذن خارجيه يعي�ش داخل اأنفاق )ممرات( على عمق 10-20 �صم داخل الرتبه. وللخلد ج�صم مرن 
التي يقوم بحفرها بوا�صطة قواطعه احلاده وهو يدفع  النهار ويتحرك با�صتمرار داخل االنفاق  اأثناء  جدًا وهو ين�صط 
الرتاب اثناء احلفر اإىل االمام واىل االعلى. ونتيجة لن�صاط اخللد ن�صاهد على ال�صطح العلوي كومات ترابيه على اإمتداد 

االنفاق التي يحفرها داخل االر�ش.

ويف �صهر ت�صرين ثاين تقوم اإناثي اخللد ببناء اقنان )حتت الكومات الرتابيه( تربي فيها مواليدها. وتتغذى حيوانات 
كال�صيقان  النبات  من  العلويه  االجزاء  على  وكذلك  الرتبه  داخل  املوجوده  واجلذور  االب�صال  على  )املناجذ(  اخللد 

واحلبوب )نحو %50 من كمية الغداء(.
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االضرار:
ميكن القول اأن اال�صرار ال�صديده للخلد ناجمه عن اإختزانه للمواد الغذائيه. فمثاًل ميكن اأن يختزن احليوان الواحد يف 
حقول البطاطا نحو 40 كغم من الدرنات. ويوقم اخللد بجمع املواد الغذائيه وخزنها يف اأنفاقه اإحت�صابًا ل�صنوات اجلفاف 
والقحط. ويف حقول اخل�صراوات يقوم اخللد بالتهام اجلذور وي�صحب النباتات اىل اال�صفل نحو النفق )الوكر(. اأما يف 
حقول ودفيئات الزهور فيلتهم اخللد الدرنات واالب�صال ويق�صي على املجموعة اجلذريه. ويف القرنفل من اال�صناف 
القزمه يلتهم اخللد النباتات برمتها ويبقي حفرًا فارغه. ويقوم بعد ذلك بتفرمي ال�صيقان واإختزانها كاجزاء خ�صريه.

الب�صاتني احلديثه  ال�صرر يف  اأن  البالغه )القدميه( يقوم اخللد بقر�ش اجلذور يف حني  املثمره  ب�صاتني اال�صجار  ويف 
الغر�ش واالغرا�ش اليافعه اأكرب بكثري وذلك ب�صبب التهام ق�صرة عنق اجلذور. كما ميكن اأن يلتهم اخللد يف هذه الب�صاتني 
واالغرا�ش املجموع اجلذري بكامله. وباال�صافه اىل ال�صرر الالحق بالنباتات فان خطوط واأنابي الري البال�صتيكيه هي 

عر�صه لل�صرر اأي�صًا حيث يقوم اخللد بتثقيبها داخل االر�ش.
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المكافحة:
التي  الرتابيه  الكومات  من  وجوده  اكت�صاف  �صهولة  ب�صبب  وذلك  اأكرث  �صهلة  املرويه  اخللد يف احلقول  مكافحة  عملية 
يبنيها. واملكافحه هي كيماويه وتبداأ بالو�صول اأواًل اىل االنفاق عن طريق الكومات الرتابيه. ويجري البحث عن الكومات 
اجلديده وهي رطبه اأكرث. ون�صتعمل للو�صول اىل االنفاق )االوكار( مقدحًا خا�صه نغرزه يف االر�ش بالقرب من الكومه 
الرتابيه اجلديده )على بعد 30 �صم تقريبًا( ونحالو العثور على النفق. ويف حالة و�صول املقدح اىل النفق ن�صعر بوجود 
فراغ ولي�ش ار�صًا �صلبه وعندها نخرج املقدح بلطف وحذر حتى ال نهيل الرتاب يف الثقب الذي عملناه ون�صع يف هذا 
الثقب 2\1-1 ملعقه من حبوب القمح امل�صممه امل�صتعمله ملكافحة الفئران. وبعد ذلك نغلق الثقب )القدح( برتاب رطب 

)من كومة اخللد(.

واخلطوه التاليه هي التاأكد من قتل اخللد فاإذا توقف عمل الكومات الرتابيه فاإن ذلك دليل على جناعة املكافحه اأما       
اإذا جتدد بناء الكومات فال بد من تكرار عملية املكافحه. ونظرًا لتفكك الرتبه يف دفيئات الزهور فاإن مكافحة اخللد   
اأ�صعب بكثري وقد اأ�صتعملت لذلك مادة تطلق غازًا �صامًا ي�صل اإىل اأنفاق اخللد ولكن هنالك خطوره كبريه يف اإ�صتعمال  
هذه املاده نظرًا ل�صميتها ال�صديده مما اأدى اإىل اأخراج هذه املادة من اال�صتعمال. كذلك يحظر اإ�صتعمال )املدافع( التي 
اأ�صتعملت يف املا�صي لقتل اخللد نظرًا خلطورتها. ويجري اليوم جتربة اإ�صتعمال الطعم ال�صام بداًل من احلبوب ولكن 

هذه الطريقه يف بداية مراحلها )�صباط 1994( والتوجد تو�صية با�صتعمالها بعد.

ي�صتخدم يف مكافحة اخللد مادة اأملينيوم فو�صفايت 0.56 % وهي على �صكل اأقرا�ش حجم القر�ش الواحد حوايل 3 غم، 
واخلطوات االتيه تو�صيح طريقه اإ�صتعمال تلك املاده: )اأ(. يتم و�صع القر�ش يف داخل حفرة اخللد )ب(. يتم اإغالق 
القتحه التي مت اإدخال القر�ش من خاللها باإحكام وذلك من اأجل منع ت�صرب الغاز املنبعث من تفاعل القر�ش مع الهواء 
والرطوبة املوجودة داخل حفرة اخللد. حيث اأن الغاز املنطلق من القر�ش هو غاز �صام جدًا ويتميز برائحه قوية حارقة 

لذلك البد من لب�ش قفازات مطاط ومالب�ش حماية عند ا�صتخدامه. 

* من املحظور اأن يتم ا�صتخدام االقرا�ش املذكوره يف اأماكن بها بنايات �صكنية حيث يتم و�صعها يف احلقول التي �صوهد 
بها اخللد و ردم حفرة اخللد بعد و�صع القر�ش مبا�صرة.

•  نقاًل عن مقال خا�ش �صادر عن جملة جذور الزراعيه، العدد 12، كانون ثاين- �صباط 1994.	
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