
)األعداء الحيوية من الحشرات( المفيدةتربية الحشرات 

:المفيدةالتربية المعملية للحشرات أهداف 

.هاوكفاءت نشاطهاتؤثر في والتي  الحيوية ءعداباألالخاصة ) الحيويةوغير (والبيئية  )الحيويةالعوامل ( البيولوجيةاإللمام الجيد بالنواحي 1.

.الفريسةالعائل أو للعدو الحيوي مع السلوكية والغذائية دراسة عالقة 2.

.زيادة أعداد الحشرات المفيدة المستوردة بقصد أقلمتها مع الوسط الجديد3.

.زيادة أعداد الحشرات المفيدة إلعادة التوازن الطبيعي ألعداد إحدى اآلفات والتي تعرض لالختالل بسبب عوامل طارئة4.

.منهالالستفادة وتوزيعها على المزارعين الحيوية األعداء بقصد بيع اإلنتاج الكمي والتسويق التجاري 5.



:مراحل تربية الحشرات المفيدة 

.للتربيةتجهيز العائل النباتي أو الوسط البديل والصالح 1.

.وإكثارهالحيوي للعدو تربية العائل 2.

.نفسهالحيوي العدو تربية   3.



.I سلوكهاالحشرات المفيدة معملياَ لغرض إجراء التجارب عليها وإكثارها ودراسة تربى (معملياَ تربية الحشرات المفيدة(  
:هامة منها ويستلزم هذا أدوات 

حضان 1.

األحجامتربية مختلفة أقفاص 2.

األحجامتربية مختلفة صناديق 3.

.أشباه المتطفالت صناديق خاصة لتربية 4.

أقفاص تربية  حضان.أصص مختلفة األحجام5.

صناديق خاصة لتربية أشباه المتطفالت  أصص



.زجاجية مختلفة األحجامبرطمانات 6.

.أنابيب زجاجية مختلفة األحجام7.

.علب بالستيكية شفافة بأحجام مختلفة8.

.أقفاص لفصل الحشرات الحية9.

شفاطات فميه 10.

برطمانات زجاجية 

أنابيب 

علب بالستيكية  أقفاص  شفاط



فحص العينات كالفرش والمالقط والمقصات أدوات 11.

فلين وشاش وورق ترشيح وقطن طبي12.

مواد غذائية كالمحاليل السكرية  أو نباتات طبيعية في التربية للعوائل والفرائس13.

مواد غذائية  ورق ترشيح نباتات طبيعية



.II المعملية التي ب الظروف ولتجنتربى الحشرات المفيدة في الحقل بغرض دراسة سلوكها في بيئتها الطبيعية (الحقل تربية الحشرات المفيدة في
)قد تتسبب لحدوث تغيرات في سلوك ودورة حياة الحشرات وإكثارها

:منهاتربية الحشرات في الحقل أدوات وتستلزم 

.بةالتجرفي المنطقة المحددة في أشباه المتطفالت وعوائلها سلك تغطى بها النباتات الحاوية للمفترسات وفرائسها أو بوجه أقفاص 1.

.أوعية فخارية تحتوي على مواد غذائية 2.

أقفاص تربية بأحجام مختلفة 3.



.II المعملية التي ب الظروف ولتجنتربى الحشرات المفيدة في الحقل بغرض دراسة سلوكها في بيئتها الطبيعية (الحقل تربية الحشرات المفيدة في
)قد تتسبب لحدوث تغيرات في سلوك ودورة حياة الحشرات وإكثارها

:منهاتربية الحشرات في الحقل أدوات وتستلزم 

تربية بالحقل غرف 4.

زجاجية بيوت 5.

  النباتيةمثبته على األجزاء أقفاص 6.

غرف تربية بالحقل 

بيوت زجاجية 



: تم تكليفكم للقيام بها في هذا الفصلالعلمية التي التجربة في : س

؟)عنهأي ما الشيء الذي نريد أن نختبره و ما هو السؤال الذي نريد أن نجيب ( هو الهدف العلمي من تلك التجربة ما 1.

لإلجابة عن ما نريد معرفته؟) كيف يتم بناء التجربة علميا و إحصائيا( الوصول إلى ذلك كيف 2.

.اذكر المستلزمات واألدوات والمواد و االحتياطات الالزمة للقيام بتجربة معملية على الوجه الصحيح   3.

.الصحيحالوجه حقلية على واألدوات والمواد و االحتياطات الالزمة للقيام بتجربة اذكر المستلزمات   4.


