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 ماذا في عالمة المبيد؟

 

سلسلة نزار 
 االرشادية

 المقدمة 
ة المبيدد  اا المجاتدال الييميا يدة ة ددمة  لامدة مدا اهمددمة الم مدة الادد  مدتعد  لا       

تجفد  لىددص ت ددميم ا اهبالا دا الاددالال امددمار ها ىدة لادداان  مجاتات ددا مدا   ددة ا يددا  
ة انمليدة مدي  اا المجدا   اتضعدف رقداال العاالع ي  ما اهممة الماعىقة ةمماصفال المب

 ددد ه ر دددمة  اإذاالمم دددمف  ري دددا الدددص ندددااا ا دددمانيا الالدددة  ما دددة البي يدددة المعىممدددال 
 انبيددة ردداة  ميددا ميباددة ردد  العامددة رددا  الاددالة المجاتددة تاضمدد  ذلدد  العدداة  تدديرياال

 انام سضب المبي  ما اهسماق انماف اساخ امه.
بداة  لدا ا  المعىممال الميباة ر  لامة المبيد  يد  معىممدال  يمدة  د اا هن دا ل       

ناددا   ةضددمه ا انددر مخابانددا ا قىيددا اانفدد  لىددص انتاةيددا مبددالع ها ىددة ااسددا اق العمدد  
 ري ا راا  همنىة ما الزما.

ة المبيدد   يدد  معىممددال صددضيضة اهتتددمة اليدد   ري ددا  مددا  المعىممددال الددماةف  ردد  لا
 ىمبي .الىيه را   ااء  لامة المبي  ي  مسالة م مة ما اهساخ ام ال ضيح ااهما ل

ا  ا ددد  اهاابددداةال الخاصدددة ةالمماصدددفال الجمليدددة لمبيددد ال اهردددال يدددم ااايددداة        
مماصددفال لامددة المبيدد  اا  لدد م مماةقددة لامددة المبيدد  لاددااا الالددة  ما ددة البي ددة  دد  
تيم  ا   اسبا  ةرض المبي  ما  بد  الملالدة. مدا يجدا لدا  لزامدا لىدص  ميدف العدامىيا 

 اء  ي ه العامة لاتجب را  لمىية المكارضة.ر  مكارضة اهرال  ا 

 ما المقصود بالعالمة؟ 
( تعجددد  اا مدداف  مكام ددة اا ممبملدددة اا مجضمتددة لىدددص Labelا  لىمددة لامددة         

لبدددم  المبيددد  ال ددد ه العامدددة مماصدددفال رجيددددة  تدددب ا  تادددمرا ري دددا اتادددم  الع يددد  مددددا 
ا ف ارقا  المضامندال اة دم تسدتي  المبيد  اه زاء اا الفقاال مي  رقا  اهسم الاتاةا االا
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 ماذا في عالمة المبيد؟

 

سلسلة نزار 
 االرشادية

(  ميددددددف المعىممددددددال Labelingاصدددددمة  تت يددددددز المبيدددددد  اميايدددددا. ريمددددددا تعجدددددد  لىمدددددة   
 االجااال المارقة مف لبم  المبي .

 متى تقرأ العالمة؟
 تقاأ لامة المبي 

  ب  نااء المبي  اذل  لمعارة ما يى : اوال(:
 لمكارضة اهرة الا  تاكم مج ا.ي  يم المبي  الممىم  اا المجاسب  -1
 ي   مكا اساخ ام المبي  ةاك  اما ر  المكا  ال ا سيساخ م ريه. -2
 لمعارة مكا  اساخ ام المبي    ظا ا  يمانال  مضاصي  ام ر  المجااءال(. -3
 ي  يجاك اا مض فال هساخ امه. -4
 كم تضااج ما المبي  لعمىية المكارضة. -5
 اك  ما:  اذل  لىا ب  اىط المبي  ثانيًا(:
 ما ي  اهفاال االماةس الا  تضاا  ا ارجاء اىمه. -1
 اا المبي ال الا   مكا ا  تامار  معه لج  الخىط. -2
 ما ي  اليمية الا  ساسخ م ما المبي  ر  لمىية الخىط. -3
 كيف  مكا ا ااء لمىية الخىط. -4
  ب  اساخ ام المبي : اذل  لمعارة ما يى : ثالثًا(:
  تب اتبال ا. ما ي  ا ااءال اهما  الا  -1
 ايا سيام اساخ ام المبي  اي  يم مجاسب لما ىة نمم المض مر اا الضيما . -2
 كيف سيام اساخ امة. -3
  ب  از  المبي  ا ب  الاخىص ما لبم  المبي  اذل  لاض ي  ما يى : رابعًا(:
 ايا اليف  تب از  المبي  -1
 مة.كيف  مكا الاخىص ما الاىمه ةالمبي  لج  الاخىص ما لبماته الفاة  -2
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 ماذا في عالمة المبيد؟

 

سلسلة نزار 
 االرشادية

كيدددددف  مكدددددا الددددداخىص مدددددا المبيددددد  الفدددددا ض لدددددا الضا دددددة فا  الاددددداريا لىدددددص  -3 
 التم مة.

 فقرات العالمة
تعدد  لامددة المبيدد  افا  م مدددة  دد ا ردد  متددار اسددداخ ام المبيدد ال  لدد ل  تسددعص ال  يدددال 
الاسددمية ةاسدددامااة الدددص اردددف مماصدددفال ااصددة لىعامدددة اتافددد  امىدددب انظمدددة السددديما  

ا اددددماء العامددددة الخاصددددة ةالمبيدددد ال لىددددص رقدددداال مضدددد ف  الجمليددددة اليددددمم لىددددص رددددااة  
ال دداب ايدددا  يددد ه الفقدداال امضامنات دددا سددديام اسددداعااب يدد ه الفقددداال ه ددد   لامدددال 

 المبي ال  الما يى :
 Registeredاا اهسددددم الاتدددداةا المسددددت   :Brand Nameاالسممممت الت ممممار   -1

trade name  ااTrade mark الدد ا تمىقددة الاددالة المجاتددة  يدد   ايددم اهسددم
 كم  ر  ال الب هراا لىجظا انضا  مسا ة لبيا  ما العامدة ايدم  ااد  لىا يدا اديا 

 راا  اااا .
اتاديا يد ه الفقدا  الدص نمليدة المبيد  مدا  يد   :Type of Pesticideنمو  المييمد  -2

 لألفمددددددارمتمملددددددة اهرددددددة الادددددد   سدددددداخ ام المبيدددددد  لمكارضا ددددددا  ردددددداذا لددددددا  مبيدددددد ا 
Herbicides  اا مبي   ااالInesecticides .ايك ا 

اتضاما يد ه الفقدا  اهسدم الييميدا    :Chemical Nameاالست الكيميائي للمييد  -3
 لىماف  الفعالة لىمبي  ات لا لاف  لجسبة ةالمة .

ايدم اهسددم الاسدم  لىمبيدد  االد ا  اددا  مددا  :Common Nameاالسمت الاممائ   -4
ايددم ميددا  اادد  لىا يددا   Generic nameانسددمص ا عددا اسددم المدداف  الفعالددة لىمبيدد  

المكددم  مددا المدداف   De weedايددم اهسددم الاددا ف لىمبيدد   Weed outميددار ذلدد  
 .dichlorotriazoic acid -2,6الفعالة 
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سلسلة نزار 
 االرشادية

انق د  ة دمة  تت يدز المبيدد   :Type of Formulationصمور  ت ييما المييمد  -5 
المانقدة الادد  يدام ا ددا اىددط المداف  الفعالددة مدف المددماف الضامىددة االمسدال   ليدد    ددبح 

  ايزا لاساخ ام الضقى .
ي ه الفقا  ه ت اح لا نمليدة اا اسدم  :Inert Ingredientفقر  المواد الخاملة  -6

ز  لىمبيد ال اتد لا رقدط المماف الخامىة هن ا تع  ما اسااة الاالال المجاضدة االمت د
 كجسبة ةالمة .

مددا العددااةا ذلددا لميددة  :Total Contentح ممت او م مممو  ماتواممات العيممو   -7
 لاا اا اكيا. 5اا  1المبي  ر  العبم  ا  لانر ةضتم 

 
 نموذج لعالمة المييد، االرقام تمثل رقت الفقر  الخاصة بفقرات العالمة
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سلسلة نزار 
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 :Name and Address of The Companyاسمت ونومواا الامراة الموت مة  -8 
ما العااةا ا  تضاما لامدة المبيد  لىدص اسدم الجدما  الادالة المجاتدة االد ا  د  
  سال  ر  لمىية اهت ار ةالاالة لىض مر لىص معىممال ارارية  مر المبي .

مدا العدااةا ا  تضادما لامدة  :Registration Numberرقت تس يل المييد  -9
ة مددا المبيدد   دد  اسدامرص الاددااا الممرددمل عجدد  ا  المبيد  لىددص ة ددم تسددتي  االد ا 

الىيدده رددا  ة ددم  Environment Protection Agency بدد  الالددة  ما ددة البي ددة 
 .EPA Registration 102357 -41 يم De weedتستي  المبي  

ايددم ة ددم  ادديا الددص الم ددجف  :Establishment Numberرقممت المسسسممة  -10
الدد ا صددجف ريدده المبيدد   لمددا ا  يدد ا الددا م  دد   ضددم  ا يانددا الددص مددا  ادديا الددص ة ددم 

يددم  De weedاليميددة اا ال ددفقة الم ددجعة  الىيدده رددا  يدد ا الددا م ةالجسددبة لىمبيدد  
EPA Est. 102357-MN   اذ  ادديا الددا م اهار مددا اليسدداة الددص ة ددم تسددتي

رياديا الدص ا  الم دجف مم دمف  MNالبي ة  اما اهاا داة المبي  ل   الالة  ما ة 
 عجد  ان دا الم بدة اهالدص مدا  1اهمانكيدة اا  الدا م  Minesotaر  اه دة ميجسدمتا 

 المبي .
مددددا  :Use Classificationفقممممر  تصمممموي  المييممممد باسمممم  االسممممتخدام  -11

اا لاسدداخ ام  For general useالعددااةا تاعددما لامددة المبيدد  رقددا  تقددمر 
مية سدداخ ام المضدد اف ااهار  كددم  ا دد  سددا لاا For restricted useلعددام ااا

 ااممة  ما اليان .
ايددد  لىمدددال الامدددال مافددد   :Signal Wordالتاممم  ر  تاكلممممات ونالمممم -12

مددف لامددة  متمددة الظمدديا تادديا الددص ا   Dangerلىي ددا  يدد  ا  لىمددة امددا 
 50-ل دددا اددديا صدددفا LD50المبيددد  نددد ي  السدددمية  ايددد  المبيددد ال الاددد  تقدددف  يمدددة 

الددص المبيدد   Warningمى م/ك دم مددا اة   يددما  اهاابدداة( ريمددا تادديا لىمددة ا دد ة 
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 500-51ل ددددددا ادددددديا  LD50مامسدددددط السددددددمية  ايدددددد  المبيدددددد ال الاددددد  تقددددددف  يمددددددة  
راادددديا الددددص ا   Cautionمى م/ك ددددم مددددا اة   يددددما  اهاابدددداة( امددددا لىمددددة انابدددده 

-501ل ددددا ادددديا  LD50الادددد  تقددددف  يمددددة المبيدددد ال  ىيىددددة السددددمية  ايدددد  المبيدددد ال 
 مى م/ك م ما اة   يما  اهااباة(. 5000

ايدد  الفقددا  الخاصددة ااجبيدده  :Precautionsry Statementفقممر  التامم  ر  -13
العددامىيا ردد  المكارضددة الددص المانقددة الادد    ددبح ري ددا المبيدد  اكيددا امددمة  اا سددمية 

 اليفية تقىي  اا افض ي ا العاة.
يدد ه  :Personal Protertive Equipmentsادوات الوقايممة الاخصممية  -14

 الفقا  تايا الص نملية افاال الم ا ة الا   تب ا  يات ي ا القا م ةعمىية المكارضة.
اتاعددما يدد ه  :Directions for Useارشممادت صاصممة باسممتخدام المييممد  -15

  ارد  اا اهردال الفقا  المعىممال الخاصة ةكيفية اىط المبي  ااساخ امه رد  الضقد
 سدداخ ام ايددا اماددص  مكددا ةندده ردد  الضقدد  اميايددا مددا اهةنددافال الم مددة ردد  يدد ا 

 المتار.
اتظ ددا يدد ه  :List of Application Ratesالمييممد  قائمممة نسمم  ر  -16

 مكددا اسدداخ ام ا ردد  الضقدد . اه ا   يمددة الىددص لميددة اا تاليددز مددا المبيدد القا مددة  
مدددا مدد لمة ردد  لامدددة المبيدد   اليددا ه  مكدددا ة ا دد  مبالمبيدد   مكددا اسددداخ امة اجسدد

 اساخ امة اااليز الىص مما ذلا ر  لامة المبي .
 List of Sites andقائممة باالمماكو والمااصميل التمي يسمتخدم ليما المييمد  -17

Crops Pesticides Application:  هادددد  لعامددددة المبيدددد  مددددا ا  تضدددد ف
 المضاصي  ااهماكا اا لىص المضاصي  الا  لم ياف اهناة  الي ا ر  العامة.

 List of Organismsقائممممممة بالكائومممممات المسمممممتيدفة بالم افامممممة  -18

Controlled:   هادد  لعامددة المبيدد  مددا اهندداة  الددص اهرددال الادد  سيسدداخ م المبيدد
 لمكارضا ا.
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ايدد   :Re-entry Informationالاقممل بعممد المعاملممة  العممود  للعمممل فممي -19 
الفادددا  الاددد   مجدددف اال دددا العدددامىيا رددد  الضقددد   الددد ل  الضيماندددال مدددا الددد امر الدددص 

 الضق  اه ةع  مااة راا  ةمجية معيجة يام تض ي يا لىص لامة المبي .
ي ه الفقدا  تمردح الفادا  الاد   :Preharvest Intervalفتر  ما قيل الاصاد  -20

يددد ه الفادددا  تعامددد    ضدددب ا  تجقعددد  مدددا اددديا ةل المض دددمر ةالمبيددد  ا جدددص اليمددداة 
 سالة ت يمة المبي .لىص 

ايد   :Storage and Disposalص مو بقايما المييمدات خلفقر  الخاا والت -21
الفقدددا  الخاصددددة ةكيفيددددة اددددز  المبيدددد  اليفيددددة الدددداخىص مددددا المبيدددد ال الفا عددددة لددددا 

 ا ة اا العبمال الفاةمة.الض
ممدددا سدددب  ياعدددح ا  لامدددة المبيددد  يددد  اريقدددة م مدددة  تدددب لددد م الافدددانط ا دددا لعدددما  

   اهساخ ام الجا ح االسىيم لىمبي . 
 


