
األعداء الحيوية من الحشراتتربية 

:)الشائعة المفترسات لبعض اإلفتراسية الكفاءة دراسة( األولىتجربة
Coccinella العيد أبو( انتشاراً  األكثر المفترسات بعض أجمع الحشرات صيد شبكة باستعمال -1 sp.– السيرفس ذبابSyrphus sp. – بق 

Nabisالنابس sp.( مثل الفرائس بعض معها وانقل للمعمل وانقلها )الجاسيد – المن(.
 في ترسوللمف للمن غذاء تعتبر والتي ( البرسيم أوراق بعض مع زجاجي برطمان في المن من حشرة عشرين مع المفترس من حشرات خمس ضع -2

.الشاش من بقطعة وغطه )للفريسة تفضيله عدم حال
.األعداد وبنفس الجاسيد مع السابة الخطوه كرر -3
َ  أيام ثالثة بعد البرطمان في المتبقي الجاسيد أو المن بعد ذلك معرفة ويمكن المفترس كفاءة حيث من مالحظاتك سجل -4 .تقريبا
.للفريسة المفترس بتفضيل المتعلقة مالحظاتك سجل -5
 

Coccinella sp. Syrphus larva Nabis sp.
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:)المن أسد لحشرة اإلفتراسية الكفاءة دراسة( الثانيةتجربة

 المختلفة الحشرات على مفترس بشكل يرقاتها تعيش . Chrysopidae الفصيلة - Neuroptera  األجنحة شبكية لرتبة المختلفة المنّ  أسد حشرات تنتمي
Chrysoperla األخضر المنّ  أسد ويعتبر المّن، حشرات وخاصة carnea أهم من يعتبر والذي المملكة وفي العالم في انتشارا األنواع وأكثر أهم من 
.المن لحشرة الحيوية األعداء

: الوصف 
 ةشبكي األجنحة الرأس، حيز معظم وتشغل كبيرة صفراء العيون ⸲طويلة استشعار قرون ذات مم ٢٥−٢٠ طولها يبلغ أخضر لون ذات :البالغة الحشرة

.جمالوني شكل على الجسم فوق وتتوضع واضحة والعروق شفافة
 مم ٤ ال طوله صلي صغير حامل على اللون الخضراء البيضة وتوضع المنّ  مستعمرات قرب صغيرة بمجموعات أو إفرادي بشكل البيض األنثى تضع -

.النباتات على مختلفة بأماكن مشاهدته ويمكن لألوراق السفلي الوجه على البيض يوضع ما وغالبا
 من يحميها لالحام على البيضة وجود أقصر مدة الذكر يعيش حين في شهرين حتى تمتد التي حياتها فترة خالل بيضة ٥٠٠ بحدود الواحدة األنثى تضع -

.عليها تتغذى أن يمكن التي الحيوية لألعداء التعرض



 كيمس لكي كماشة فكي شكل على المتحورة الفم اجزاء بوجود وتتميز األرجل من أزواج ٣ ولها المنبسط النوع ومن أسبوع حوالي بعد اليرقات تفقس‐
 ودرجة الفريسة نوع على يتوقف وذلك تقريبا أسبوعين فترة خالل أعمار بثالثة اليرقة تمر فاتح، بني لون ذات وهي امتصاصها قبل الفريسة
 ويصعب فرائسها على عشوائي بشكل اليرقة تبحث مّن، حشرة ٥٠٠ حوالي على الفترة هذه خالل اليرقة تتغذى النسبية، والرطوبة الحرارة

.بالليل فرائسها عن تبحث ألنها مشاهدتها
 على الواحد الجيل ترةف تبلغ بداخلها، لتتعذر اللون بيضاء حريرية شرنقة لتنسج مثال األوراق إبط في محمي مكان تختار اليرقة نمو يكتمل أن بعد‐

 عن وتتوقف مئوية درجة ٣٠ و ٢٠ بين الحشرة لتطور المثلى الحرارة مئوية، ٢١ حرارة على يوم ٣٥ و يوم ٢٥ حوالي مئوية درجة ٢٨ حرارة
.مئوية درجة ١٠ من أقل عند التطور

 الكاملة رةالحش بمرحلة الشتوي السكون تدخل وهي أكبر العدد يكون أن يمكن الحامية البيوت وفي السنة في أجيال ٥-٣ بالمملكة المن أسد لحشرات‐
  .فاتح بني إلى لونها يتحول أن بعد والمستودعات المحمية المناطق في

رة والعسل والماء أساسها الخميتكميلية  تغذيةتربيتها مخبريا بسولة وعلى مدار العام وذلك ضمن أقفاص وعلب بالستيكية بحيث يقدم لإلناث يمكن 
.نباتيةفي حين تتغذى اليرقات على حشرات المّن المرباة على أجزاء 



Ephestiaالدقيق البحر األبيض المتوسط فراش من خالل زيارتك اليوم لمعمل تربية األعداء الحيوية صف تجربه لتربية حشرة أسد على  Cautella
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:)المن حشرة على الدبابير من المتطفالت أشباه أهم دراسة( الثالثةتجربة
.للمعمل وانقلها من من عليها بما اجمعها و ) الحشائش – السبانخ– الذرة-الكرنب – الحجازي البرسيم( بالمن تصاب التي المحاصيل ألهم شامل حصر بعمل قم -1

.األمر لزم إذا غذائية مواد إضافة و المناسبة الرطوبة توفير مراعاة مع بتري أطباق في أو المتطفالت أشباه تربية علب في العينات ضع -2

 لمنا حالة في مومياء إلى المن يتحول ثم ) األمهات ( الكاملة الحشرات مرحلة في وكذلك الحوريات عمر من النهائية مراحله في للمن تحدث التي التغيرات الحظ -3

.منها المتطفالت أشباه وخروج عليه المتطفل

. المن على التطفل ونسبة مشاهداتك سجل -4

 .المتطفالت أشباه بتعريف قم -5

Colony of Aphis fabae cirsiacanthoidis Scopoli
with mummies made by Aphidius sp.
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:)البرسيم أوراق سوسة حشرة على الدبابير من المتطفالت أشباه أهم دراسة( الرابعةتجربة
Alfalfa البرسيم ورق سوسة يرقات اجمع الشبكة باستخدام -1 Weevil, Hypera postica في تكون أن المفضل ومن الحجازي البرسيم محصول من 

.األخيرة أعمارها

.أيام ثالثة كل األقل على الغذاء تغيير مراعاة مع عليه للتغذية البرسيم من قليل ومعها بتري طبق في يرقات خمس كل ضع المعمل في -2

.السوس عذارى داخل المتطفل شبة عذارى ظهور ثم عذراء إلى البرسيم ورق سوسة يرقة تحول الحظ -3

.تالمتطفال أشباة خروج وحتى اليرقات جمع منذ التجربة فيها أجريت التي المدة سجل و المتطفل لشبه الكاملة الحشرات خروج انتظر -4

 .مالحظات وسجل المتطفالت أشباة بتعريف قم -5

Bathyplectes curculionis
Bathyplectes anurus
(Hymenoptera: Ichneumonidae)
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