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 هل تعلم:

أن غاز بروميد الميثيل هو مركب عضوي عديم الّرائحة واللّون ورمزه الكميائي هو )   -

CH3Br  ويتنج هذا الغاز من أمالح البروم في التربة أو على سطحها . ومن ميّزاته القدرة )

 الواسعة على اإلنتشار داخل التربة لمكافحة ممّرضات التربة بفاعليّة .  

 أستخدامات بروميد الميثيل متعددة فهو يستخدم في : -

 فطريات , نيماتودا ( . ( تعقيم التربة من األمراض واآلفات التي تقطنها ) بكتيريا ,1

 ( تبخير البضائع القابلة للتلف .2

 ( المعالجة الخاًصة بالحجر الصحي النباتي .3

تعتبر مادة بروميد الميثيل واحدة من المواد لتي تؤدي إلى تآكل طبقة األوزون إذ أن مادة البروميد  -

مادة قاتلة لألحياء المفيدة الموجودة في التربة وساًمة لإلنسان والحيوان , من أجل ذلك تًم إخضاعها 

 للرقابة البيئية .  

 ( طن .  313حوالي)  1991عام  بلغ استهالك األردن من مادة بروميد الميثيل في -

نتيجة لتنفيذ مشاريع بدائل وتقنيات بروميد الميثيل ) مشروع التخلًص التدريجي من بروميد  -

 ( طن من هذه المادة . 343فقد تًم التخلًص من حوالي )  ( الميثيل

 من االنجازات التي حققها المشروع في مختلف مناطق الزراعة المرويّة ما يلي : -

 خفيض كميًة االستيراد األردني من غاز بروميد الميثيل .( ت1

 ( نسبة المساحة الكليًة المعاملة ببدائل غاز برميد الميثيل في تزايد سنوي ملحوظ .2

( ازدياد أعداد المزارعين المأهلين لمستوى خبير في مجال غاز بروميد الميثيل وذلك بهدف نقل 3

من خالل مفهوم نقل التقنيًة من مزارع إلى مزارع , وهذا  التقنيات التي يسعى المشروع لتوطينها

 بدوره ساعد على سرعة تعميم البدائل بين المزارعين .

( زادت نسبة الوعي لدى المزارعين بأهميًة تطبيق هذا المشروع ولوحظ ذلك من خالل زيادة 4

 أعداد لبمزارعين المشاركين في نشلطات المشروع .

 ت التدريبيّة لبدائل الغاز على المستوى المحلّي واألقليمي . ( عقد العديد من الدورا3

 سيتم التوقف عن استخدام مادة بروميد الميثيل في مجال الزراعة . 2114\1\1بحلول  -

سينحصر استخدام مادة بروميد الميثيل في مجال الحجر الزراعي والتعقيم ما قبل الشحن . ويقّدر  -

 ( طن .  11غاية بحوالي )استهالك األردن السنوي لهذه ال

 

 


