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Biological control (OR Biocontrol) of Insect Pests
الحشريةالحيوية لآلفات المكافحة 

). المفترسات وأشباه المتطفالت(أخر بواسطة كائن ) ومسببات األمراض النباتيةوالحلمكالحشرات (هي طريقة للتحكم في اآلفات : تعريف

:جمعها ووسائل المفيدة الحشرات دراسة
Predators المتطفالت وأشباه المفترسات( المفيدة اتحشرال جمع في الشروع قبل & Parasitoids( اآلتية بالنقاط اإللمام يجب:

.ويسر بسهولة فةالمختل أطوارها في عليها الحصول يتثنى حتى الدراسة محل الحشرات فيها تنتشر التي السنة فصول أفضل ديحدت1.

 يمكن الذي رالطو وتحديد وتربيتها عليها الحصول يمكن حتى حشرات هذه عليها تعيش التي والحيوانية النباتية العوائل تحديد2.

.المكافحة عملية في استخدامه

.وطبائعها وسلوكها الدراسة محل الحشرات حياة لدورات الجيدة المعرفة3.

 تالحشرا وتربية لجمع الالزمة والتجهيزات باألدوات مستعداً  يكون أن المهمة بهذه المشتغل على يجب الثالثة النقاط بهذه اإللمام بعد
  .الحيوية المكافحة عملية في استخدامها المراد



:النافعة الحشرات جمع طرق
صغر بسبب ليلةق المتطفالت أشباه لجمع فعاليتها أن حيث المفترسات وخاصة النافعة الحشرات ودراسة جمع في عامه الحشرات جمع في الشائعة الطرق عادة تستخدم

.عليها أو العائلة الحشرات أجسام داخل الكاملة غير أطوارها تواجد بسبب وكذلك الكاملة أطوارها أجسام رهافة حجم

 Predatorsالمفترسات : أوال
:إما أن تكونالمفترسات في أماكن مختلفة حسب أماكن وجود فرائسها فهي تعيش 

المفترسات الهوائية1.
:ويستخدم لجمعها

.a  الكنس شباك)Sweeping net:(
أسد المن وذباب : تتصل بإطار من السلك مركب عليه قطعه قماش على شكل مخروط وتستخدم هذه الشبكة في جمع الحشرات الطيارة مثل) عصا(الشبكة من يد وتتكون 

.السيرفس وحشرة أبو العيد



المفترسات هوائية1.

.b مظلة الضرب)Beating Sheet:(
 لمتساقطةا الحشرات تجمع على يساعد بسيطا تقعرا القماش قطعه يعطي مما الخيزران من بقضيبين أسفل من تقوى المتين القماش من قطعه عن عبارة وهي
 شفاط بواسطة أو قطبالمال عليها من الحشرات جمع ويتم المظلة على الحشرات فتتساقط بعصا عليها ويضرب والنباتات الشجيرات أسفل المضلة هذه توضع.عليها
  .االجنحه نصفيه وحشرات والتربس المختلفة بأطوارها العيد أبو أنواع هو حشرات من المظلة هذه تجمعه ما واهم Aspirators فمي



:الهوائية المفترسات1.

.cالحشرية المصائد )Insect Traps(
.iالطعوم مصائد )Baiting Traps(: أسد و سالسيرف وذباب الدبابير هي إليها ينجذب ما وأهم المتخمرة الغذائية المواد لرائحة الحشرات جذب في وتستخدم 

.المن
.iiالملونه المصائد(Coloured Pan Traps): وتفيد يدةالمص على التي الالصقة بالمادة تلتصق ثم ومن المصيدة على الذي لأللون الحشرات تنجذب حيث 

.ذباب من المفترسات جمع في المصائد هذه



:المفترسات الهوائية 
.d الهوائي الشفط أجهزة)Vacuum Machine (

.كأبو العيد وذباب السيرفس وبعض أنواع البق المفترسالمفترسات الموجودة على محاصيل المراعي الخضراء ويستخدم لشفط 
 



االرضية المفترسات2.

  :جمعها في ويستخدم
Pitfall)االرضية المصائد Trap):

 هذه وتستخدم ونيصاب محلول أو كالكيروسين فيها الساقطة الحشرات خروج تمنع مواد على وتحتوي التربة داخل حفر في توضع آنية عن عبارة 
.والعناكب )الرواغة الحشرة مثل( كخنافس التربة حشرات الصطياد المصائد

 



المفترسات المائية 3.
في جمعها ويستخدم  

(Aquatic Insect Collecting Nets)الشباك المائية 
 التي مفترسةال الحشرات أطوار جمع بواسطتها ويتم مكوناتها جميع في مقواه تكون أنها أال الهوائية الحشرات شبكه فكره نفس لها شباك وهي
.المائية سللخناف الكاملة والحشرات المائية البقة وحوريات البالغة والحشرات مايو ذباب وحوريات الرعاشات حوريات مثل الماء في تعيش



 Parasitoidsأشباه المتطفالت: ثانيا
:أشباة المتطفالت بطريقتينيمكن جمع 

:مباشرةطرق 1.
.خاصةالمتطفالت بغرض التربية حيث يتم فصلها في المعمل في أقفاص ألشباه يتم فيها جمع الحشرات الكاملة 

:تشملالمتطفالت ألشباه المباشرة لجمع الحشرات الكاملة والطرق 

.i جمع الحشراتشبكة.
.ii الموتور أو الشفاط الفمي الشفط ذات أجهزةInsect Aspirator.

.iii مصائد الماليزMalaise trap.

Malaise trap Insect Aspirator



: مباشرة غير طرق2.
 تسمح ال للتهوية ثقوب هاب بالستيك علب( خاصة علب في المعمل في وتحفظ المتطفالت أشباه عليها المتطفله الحشرية العوائلب المصابة النباتية األجزاء جمع يتم

 ليستمر باستمرار اتاتالنب وتغيير العلبة داخل الرطوبة نسبة على المحافظة مراعاة مع أيام لعدة العلبة داخل المصاب النباتي الجزء يوضع .)المتطفالت أشباه بخروج
ً  الحشري العائل  ألشباه الكاملة راتالحش جمع يتم وبهذا بالعلبة متصلة الصغيرة األنابيب في للضوء مباشرة يتجه والذي منه المتطفالت أشباه خروج لحين حيا

:الطريقة بهذه منها المتطفالت أشباه فصل يمكن التي الحشرات واهم المتطفالت

وعذارى يرقات( األبيض الذباب(.
الدقيقي والبق القشرية الحشرات.
األجنحة حرشفية وعذارى ويرقات بيض كتل.
األوراق ونطاطات المن.  



درجات 10الدرجة النهائية من :   أجب عن األسئلة األتية

Biological controlعرف المكافحة الحيوية : السؤال األول

.أذكر أنواع المفترسات الحشرية من حيث مكان المعيشة: السؤال الثاني 

أكمل : السؤال الثالث
.أنسب الطرق لجمع المفترسات الهوائية...................... و .................و ..............و ..............و ............ تعتبر 

.هذه األمورناقش بعض. قبل الشروع في جمع األعداء الحيوية من الحشرات يجب اإللمام بأمور عدة : السؤال الرابع

.أذكر الطرق المستخدمه في جمع أشباه المتطفالت من الحشرات: السؤال الخامس 


