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مكافحة اجلرذان يف البيئات احل�سا�سة للحياة الفطرية
�شون بيكر

seanbaker@natpest.com

ميثل اجلرذ يف الثقافة ال�صينية الإمرباطورية �أول حيوان من �أثنى ع�شر حيوانا متثل دائرة الأبراج ،بينما يعترب
يف املعتقدات الهندية مطية الإله جان�ش ،وت�شاهد متاثيله دائما يف معابد هذا الإله� .أما يف معظم الثقافات
الأوربية احلديثة ف�إن اجلرذ ميثل يف معظم احلاالت �آفة �أو حيوانا �ضارا.
�إن نوعي اجلرذ الأكرث انت�شارا يف ال�شرق الأو�سط هما اجلرذ البني (الرنويجى)  Rattus norvegicusواجلرذ
الأ�سود  Rattus rattusالذي كان امل�سئول عن انت�شار الطاعون الأ�سود يف �أوربا يف الع�صور الو�سطى .يقوم هذا
احليوان بالتكيف والتكاثر ب�سرعة فائقة عند توفر املوارد الكافية ،ويتميز وجوده �ضمن املجموعات احليوانية
ب�شكل خا�ص باالنتفاع مبا يتوفر من ماء وم�أوى وطعام .تتخذ مكافحة هذه الآفة �أهمية خا�صة نظرا لقدرتها على
نقل وتخزين الأمرا�ض احليوانية امل�صدر التي ت�ضر بالإن�سان واحليوان� .إ�ضافة للجانب ال�صحي؛ ف�إن اجلرذان
ميكنها �إحداث �أ�ضرار اقت�صادية ج�سيمة باملرافق بتلويث الطعام ،و�إتالف املمتلكات ،والت�سبب يف احلرائق
بقر�ضها للأ�سالك الكهربائية والعنا�صر التجميلية والت�أثريية للعرو�ض ،والكثري غري ذلك.
يجب �أن تتم �أي مكافحة للجرذان وبخا�صة يف املجموعات احليوانية من خالل نظام �إدارة متكاملة للآفات،
وذلك لتفادي �أي �أخطار للت�سمم الفرعي �أو غري امل�ستهدف .رغم �أن العديد من املنظمات تعتمد على مواردها
الب�شرية اخلا�صة يف هذه املكافحة � ،إال �أنه يف�ضل دائما ا�ستخدام خدمات �شركات مكافحة الآفات املحرتفة ذات
ت�صميم نظام مكافحة للآفات ملجموعة ) (NPCال�سمعة واخلربة .طلب من ال�شركة الوطنية ملكافحة الآفات بدبي
.ت�ضم �أنواعا خمتلفة من احليوان تعاين من م�شاكل حادة من غزو اجلرذان لكافة �أنحاء املن�ش�أة
بعد م�سح �شامل للموقع وجدت ال�شركة �أع�شا�شا لكال نوعي اجلرذان (البني والأ�سود) نا�شطة حول ويف %90
من حظائر احليوانات التي فح�صت وكذلك يف �أماكن تخزين امل�أكل والور�ش واملواقع املتعلقة بها .ا�ستنادا
لأعداد اجلحور والأع�شا�ش والن�شاطات اعترب الغزو حادا للغاية وفق تقديرات حمافظة ويقدر باملئات يف منطقة
املعاجلة .عزيت الغزارة العالية �إىل التوفر ال�سهل املنال مل�صادر الطعام ومناطق االختباء حول ويف احلظائر
و�سهولة الو�صول �إىل املباين .وجد �أي�ضا �أنه كانت قد جرت حماوالت �سابقة للمكافحة با�ستخدام عدة و�سائل
لال�صطياد ،كانت تلك املحاوالت قد جنحت يف ا�صطياد عدد كبري يف مناطق حمددة لكنها ف�شلت يف نهاية الأمر
لأنها �سمحت ب�إعادة ا�ستيطان اجلرذان لتلك املناطق من حظائر جماورة التي مل تكن حممية.
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ا�ستنادا لنتائج امل�سح� ،صممت خطة مكافحة متكاملة ت�ستند
�إىل �أربعة عنا�صر رئي�سة وقدمت للعميل لإقرارها .كان
العن�صر الأول هو حت�صني احلظائر ،والثاين �إزالة �أماكن
املالذات املوجودة مما يعني �إزالة كل املعدات والأخ�شاب
والنباتات املخزنة التي ميكن للجرذان ا�ستخدامها ك�أماكن
للتع�شي�ش �أو االختباء ،والثالث الإقالل من �أو �إزالة الطعام
وذلك با�ستخدام طرق بديلة لإطعام و�إ�سكان احليوانات،
والرابع الق�ضاء على اجلرذان عرب برنامج مكافحة �شامل
ومكثف يف كافة الأماكن على مدى � 6أ�سابيع .ا�ستخدمت
مئات م�صايد اجلرذان يف هذا الربنامج �إ�ضافة �إىل ال�سم
الذي و�ضع يف حمطات ُطعم ثابتة ال ميكن العبث بها.
ب�سبب اخل�شية من الت�سمم الفرعي للحيوانات غري
امل�ستهدفة ب�سموم اجلرذان املعتادة مثل بروديفيكوم،
نفذت ترتيبات خا�صة ال�سترياد �سم جرذان يعرف با�سم
«فا�سرتاك» من خمتربات �شركة بل� .صمم املكون الرئي�س
لفا�سرتاك ) (0.01% Bromethalinملنع خطر الت�سمم
الفرعي العر�ضي للحيوانات غري امل�ستهدفة وتقدمي
درجات عالية من الطعم امل�ست�ساغ للجرذان والق�ضاء
عليها يف نف�س الوقت.
بعد � 6أ�سابيع من تطبيق برنامج املكافحة املكثفة دلت
التقديرات يف مراجعة له �أن م�ستوى املكافحة عرب املن�ش�أة
قد بلغ ن�سبة  .%95يتطلب برنامج املكافحة املحافظة على
اليقظة واال�ستمرار يف املكافحة با�ستخدام امل�صائد ،كما
يجب �إجراء تقييم دوري لو�سائل ال�شركة لتحديد النقاط
املقلقة وتقدمي خطط �إجراءات املعاجلة الالزمة و�ضبط
عنا�صر الربنامج.

�صورة  :1رغم ت�شجيع ا�ستخدام املكافحة البيولوجية� ،إال �أن اختيار ال�سم املنا�سب هو �أمر
جوهري لتفادي الت�سمم الفرعي للحيوان غري امل�ستهدف.
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ال�شركة الوطنية ملكافحة الآفات هي �شركة رائدة يف جمال
ال�صحة العامة ملكافحة الآفات ومقرها يف دبي ،الإمارات
العربية املتحدة ،وهي ع�ضو يف الرابطة الربيطانية
ملكافحة الآفات ،والرابطة الوطنية لإدارة الآفات يف
الواليات املتحدة ،وتتمتع ب�شهادة اجلودة �آي�سو ،200 9001
ومتثل بع�ضا من �أكرب م�صنعي مواد املكافحة يف العامل.
للمزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال بـ �شون بيكر
seanbaker@natpest.com.

