


مالقاة العدو الطبيعى حديث اإلستيراد بعد                مالقاة العدو الطبيعى حديث اإلستيراد بعد                
اإلطالق األولى مباشرة وذلك بغرض تقييم           اإلطالق األولى مباشرة وذلك بغرض تقييم           
فاعليته ومعرفة درجة توطينه فى الموقع          فاعليته ومعرفة درجة توطينه فى الموقع          

الجديد   الجديد   



جمع أفراد آثيرة من العائل يسهل تناولها لحين     جمع أفراد آثيرة من العائل يسهل تناولها لحين     
خروج األطوار الكاملة للطفيل  ويعتمد على     خروج األطوار الكاملة للطفيل  ويعتمد على     
اإلستجابة الضوئية لهذه األطوار بدفعها  تجاه       اإلستجابة الضوئية لهذه األطوار بدفعها  تجاه       

  مصدر الغذاء آى يسهل جمعها  مصدر الغذاء آى يسهل جمعها  
  آله الشفط الميكانيكية وشباك الجمع آله الشفط الميكانيكية وشباك الجمع 

تشريح العوائل ضروريًا إلآتشاف األطوار غير تشريح العوائل ضروريًا إلآتشاف األطوار غير 
  الكاملة للطفيليات الداخليةالكاملة للطفيليات الداخلية



عدم التأقلم الفسيولوجيًا واأليكولوجى  عدم التأقلم الفسيولوجيًا واأليكولوجى  
  التطفل المفرطالتطفل المفرط

  الظروف المناخية القاسية الظروف المناخية القاسية 
  فترة الثالث سنوات تعتبر غير آافية للحكم فترة الثالث سنوات تعتبر غير آافية للحكم 



 نوعًا تم إستيرادها إلى الواليات المتحدة األمريكية لم    نوعًا تم إستيرادها إلى الواليات المتحدة األمريكية لم   390390من خالل من خالل 
 % %24.424.4 نوعًا فقط أى بنسبة   نوعًا فقط أى بنسبة  9494يتأقلم منها سوى من يتأقلم منها سوى من 

 نوعًا من طفيليات رتبة غشائية األجنحة لمكافحة حشرات   نوعًا من طفيليات رتبة غشائية األجنحة لمكافحة حشرات  6363من خالل من خالل 
 نوعًا فقط  نوعًا فقط 2323  والتى تصيب الموالح لم يتأقلم سوى     والتى تصيب الموالح لم يتأقلم سوى   CoccidaeCoccidaeعائلة عائلة 

 % %36.536.5أى بنسبة نجاح  أى بنسبة نجاح  



نسبة نجاح ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقى                   نسبة نجاح ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقى                    %   %  33.933.9
بإستيراد      بإستيراد      %  %  33.833.8وأيضًا إرتبطت نسبة نجاح لألقلمة قدرها                 وأيضًا إرتبطت نسبة نجاح لألقلمة قدرها                 

..حشرات أبو العيد المفترسة          حشرات أبو العيد المفترسة          
أسفرت حمالت المكافحة الحيوية ضد نطاطات األوراق على                        أسفرت حمالت المكافحة الحيوية ضد نطاطات األوراق على                        

من األعداء     من األعداء      %  % 38.138.1قصب السكر عن نسبة نجاح قدرها          قصب السكر عن نسبة نجاح قدرها          
الطبيعية المستوردة        الطبيعية المستوردة        



 اإلستـيراد حديثـة   الطبيعيــة  لألعــداء  الحقلى  لتقييــما



ل داد العائ ى تع تمر ف اض المس لاإلنخف داد العائ ى تع تمر ف اض المس   اإلنخف

ل     ذا العائ ه ه ذى يحدث ادى ال توى الضرر اإلقتص ل    مس ذا العائ ه ه ذى يحدث ادى ال توى الضرر اإلقتص مس
توى   داد ومس ة التع اتى بمقارن ل النب رى للعائ توى  الحش داد ومس ة التع اتى بمقارن ل النب رى للعائ الحش
ة ل األقلم رر قب ةالض ل األقلم رر قب     الض

اجم   ودة الضرر الن ل الحشرى وع داد العائ اع تع اجم  إرتف ودة الضرر الن ل الحشرى وع داد العائ اع تع إرتف
م إستيراده               ذى ت افع ال وع الن م إستيراده              عنه يرجع إلى غياب الن ذى ت افع ال وع الن عنه يرجع إلى غياب الن

..من أجل مكافحة تلك اآلفة من أجل مكافحة تلك اآلفة 



•  

  ثبات آثافة تعداد اآلفة طوال فترة طويلة وتحت ظروف       •
مناخية معروفة بين حدين أقصى وأدنى متميزين  

مسئول  هو ال  "  Key factor" ل المنظم    مالعا   •
مسئوليًة آاملًة أو باإلرتباط مع عوامل أخرى عن هذا    
التنظيم وبغياب هذا العامل أو بتثبيط فاعليته تزداد          

 الكثافة العددية لهذه اآلفات        



د حدث                             • ل ق داد العائ التأآد من أن اإلنخفاض فى تع
بالفعل عقب إطالق هذا الطفيل او ذلك المفترس 

د                         البد   • بل وبع ة ق داد اآلف ثافة تع ين آ من المقارنة ب
 إطالق العدو الحيوى





مساحة تجريبية مماثلة للمساحات التى حولها من حيث         مساحة تجريبية مماثلة للمساحات التى حولها من حيث         
ما تحتويه من آائنات حية وما يحيط بهما من ظروف  ما تحتويه من آائنات حية وما يحيط بهما من ظروف  

..  وما يجرى بداخلهما من معامالت  وما يجرى بداخلهما من معامالت  
البد أن تكون المساحة المختارة للتقييم متسعة بدرجة           البد أن تكون المساحة المختارة للتقييم متسعة بدرجة           
آافية ومحاطة بحزام به يمكن تفادى التأثيرات الجانبية           آافية ومحاطة بحزام به يمكن تفادى التأثيرات الجانبية           
المعاآسة التى يمكن أن تؤثر سلبيًا على نشاط األعداء            المعاآسة التى يمكن أن تؤثر سلبيًا على نشاط األعداء            

    ..الطبيعية    الطبيعية    



يجب أال تكون هذه المساحة عرضة لغزو    يجب أال تكون هذه المساحة عرضة لغزو    
آائنات أخرى مهاجرة من مواقع قريبة        آائنات أخرى مهاجرة من مواقع قريبة        

 تعدادية     تعدادية      OutbreaksOutbreaksتتعرض لفورانات تتعرض لفورانات 
مثل إستخدام مثل إستخدام   تطرأ على آفات أخرى   تطرأ على آفات أخرى   

المبيدات الكيميائية فيحدث زيادة آبيرة فى    المبيدات الكيميائية فيحدث زيادة آبيرة فى    
تعداد العناآب الحمراء   تعداد العناآب الحمراء   



يجب أن يكون الموقع المختار بعيدًا عن                  يجب أن يكون الموقع المختار بعيدًا عن                  
التيارات الهوائية الجارفة للغبار الذى يؤثر              التيارات الهوائية الجارفة للغبار الذى يؤثر              
تأثيرًا عكسيًا على نشاط األعداء الطبيعية                   تأثيرًا عكسيًا على نشاط األعداء الطبيعية                   

وخاصة الطفيليات       وخاصة الطفيليات       
تجرف هذه التيارات األعداء من هذا الموقع              تجرف هذه التيارات األعداء من هذا الموقع                

إلى المواقع األخرى وبالتالى لن تستطيع                 إلى المواقع األخرى وبالتالى لن تستطيع                 
الحكم بدقة على فاعلية األعداء فى المواقع               الحكم بدقة على فاعلية األعداء فى المواقع               

. . المختارة للتقييم نتيجة هجرتها          المختارة للتقييم نتيجة هجرتها          



منع إستعمال المواد غير السامة التى      منع إستعمال المواد غير السامة التى      
عداء عداء ألألتؤثر تأثيرًا عكسيًا على نشاط ا تؤثر تأثيرًا عكسيًا على نشاط ا 

الحيوية الحيوية 

مرآبات الزنك  مرآبات الزنك  



  

مكافحة النمل    مكافحة النمل    
إنقضاء فترة آافية عقب إستخدام           إنقضاء فترة آافية عقب إستخدام           

المبيدات الكيميائية          المبيدات الكيميائية          



  

.مدى توطين العدو الحيوي 
مستوى المكافحة التى تقوم به      

األعداء الحيوية والتى تم    
توطيدها وتثبيتها فى منطقة     
اإلطالق والذى يعنى اإلنخفاض    
الذى حدث فى تعداد اآلفة أو     

اآلفات المستهدفة   



  



  

إتباع أسلوب للمقارنة بين مواقع تم    إتباع أسلوب للمقارنة بين مواقع تم    
تحديدها من البداية بحيث يحتوى   تحديدها من البداية بحيث يحتوى   
بعضها على هذه األعداء الحيوية    بعضها على هذه األعداء الحيوية    
ويخلو البعض اآلخر منها مع تسجيل    ويخلو البعض اآلخر منها مع تسجيل    

  النتائج قبل وبعد إطالق هذه األعداءالنتائج قبل وبعد إطالق هذه األعداء



  

ألعداء الطبيعية من مواقع    ألعداء الطبيعية من مواقع    اايتم إقصاء  يتم إقصاء  
معينة ثم مقارنة هذه المواقع بأخرى    معينة ثم مقارنة هذه المواقع بأخرى    
تتواجد فيها هذه األعداء حيث تقوم        تتواجد فيها هذه األعداء حيث تقوم        

بدورها دون أية معوقات بدورها دون أية معوقات 



يوضع فرع من النبات داخل الكم ويتم إحداث                   يوضع فرع من النبات داخل الكم ويتم إحداث                   
عدوى صناعية باآلفة ويتم إستبعاد العدو الحيوى                      عدوى صناعية باآلفة ويتم إستبعاد العدو الحيوى                      
مع غلق الكم ويتم مقارنة ذلك بفرع آخر داخل آم                  مع غلق الكم ويتم مقارنة ذلك بفرع آخر داخل آم                  
مفتوح يتم معاملته بعدوى صناعية مماثلة ولكنه                مفتوح يتم معاملته بعدوى صناعية مماثلة ولكنه                
معرض طبيعيًا للعدو الحيوى وبعد فترة من الوقت                 معرض طبيعيًا للعدو الحيوى وبعد فترة من الوقت                 

..يتم المقارنة بينهما       يتم المقارنة بينهما       

إستخـــدام األقفــاص أو األآمـــام              



ى         درة عل ا الق يس له ى ل داء الت اء األع ط إلقص لح فق ى        تص درة عل ا الق يس له ى ل داء الت اء األع ط إلقص لح فق تص
ل الحقيقى المفترس بحواجز  ران إذ يمكن إقصاء النم ل الحقيقى المفترس بحواجز الطي ران إذ يمكن إقصاء النم الطي
ًا      ة آهربائي الك مقاوم ن أس كل م اخنة تتش ًا     س ة آهربائي الك مقاوم ن أس كل م اخنة تتش . . س

د       ام عن اط الت ب اإلحتي اء يج ة اإلقص ن طريق ا تك د      ومهم ام عن اط الت ب اإلحتي اء يج ة اإلقص ن طريق ا تك ومهم
ل        ام المتمث ر اله ات المتغي من المقارن ث تتض ق بحي ل       التطبي ام المتمث ر اله ات المتغي من المقارن ث تتض ق بحي التطبي

..باألعداء تحت اإلختبار باألعداء تحت اإلختبار 



تثبيط فاعلية األعداء الطبيعية من مفترسات وطفيليات فى                          •
سلسلة من المواقع وترك هذه األعداء نشطة فى مواقع                        

أخرى  
توضح المقارنة بين الكثافة العددية لآلفة فى الموقعين مدى                      •

  فاعلية هذه األعداء       
 Mortality and(  تحديد معدالت آل من الموت والمواليد            •

Natality (                   بالنسبة لكل من العدو الحيوى واآلفة
 المستهدفة    



مواد آيماوية إختيارية سامة فى عدة مواقع لقتل نسبة                   •
عالية مما تحتويه هذه المواقع من أعداء طبيعية               

 يكون لها فى نفس الوقت تأثير طفيف على اآلفة المستهدفة                        •
يمكن مقارنة تعداد اآلفة فى تلك المواقع بتعدادها فى عدد                      •

.مماثل من المواقع غير المعاملة بالمبيدات              
 مادة  –التلك      -   DDTمبيد   : ومن أمثلة المواد المستخدمة           •

  مبيد األندرين        -  Pyrophylitteالبيروفيليت       



تعتمد على تفاعل يحدث بين الطفيليات والمفترسات والنمل الحقيقى              •

تسجيل مقارنات بين مواقع يتواجد بها النمل ومواقع مماثلة ال        •
 يتواجد بها 

تحتاج هذه الطريقة فترة قد تمتد إلى سنة أو سنتين حتى يمكن      •
مالحظة إختالفات قصوى إذ بتزايد أعداد اآلفة بالمواقع الواقعية           

المنخفضة لآلفة بالمواقع التى يغيب عنها       
هذه الطريقة تناسب فقط محاصيل معينة تتواجد عليها آفات مفرزة       •

 – الحشرات القشرية      – الذباب األبيض     –للندوة العسلية مثل المنَّ         
.البق الدقيقى     



ى تزال األعداء الطبيعية باليد فى مواقع وال يتم إزالة هذه األعداء ف           •
مواقع أخرى 

هذه الطريقة تعتبر أدق من الطرق السابقة حيث ال توجد عوائق           •
 تكنيكية مثل تأثير المبيدات       

لعائق األساسى فى هذه الطريقة هى الحاجة الفورية إلى قوى بشرية              ا •
لمراقبة العمل خالل فترة طويلة قد تمتد إلى عدة شهور يتم خاللها        
 تغيرات تعدادية البد من تسجيلها أيضًا تحتاج أيضًا هذه الطريقة إلى             

.دقة عند التخطيط وإال نتج عن إتباعها مشاآل جسيمة     



تطوير لطريقة التكشف الكيميائى حيث يتم إختيار موقع مرآزى           •
بالحقل يحاط بحزام أو منطقة يتم معاملتها بالمبيدات الكيميائية               

سمح هذه الطريقة بقتل األعداء الطبيعية التى تعبر هذا الحزام            ت•
سواءًا من الداخل أو الخارج       

د ذلك تعداد اآلفات بهذا الموقع المرآزى بتعدادها فى           بعيقارن   •
موقع آخر لم يتخذ فيها المعاملة بالمبيدات        

 البد من تباعد الموقعين منعًا للتلوث الكيميائى للموقع األخير          •
تم تسجيل نجاحًا فى تقييم فاعلية خنفساء أبو العيد فيداليا ضد           •

.حشرة البق الدقيقى األسترالى       



تعديل نسبة تعداد األعداء الحيوية إلى تعداد عوائلها                        •
بالحقل وذلك باإلطالق المتكرر على فترات لهذه األعداء                             

 مما يؤدى إلى دفع آفاءتها فى مكافحة اآلفة حيوياً              



.تلعب الظروف المناخية دورًا فى تثبيط العدو الحيوى           •
 تكون قدرة إنتشار آالطفيليات الحشرية  أو المفترسات           •

.أقل من قدرة إنتشار عائلها   
 تكون معدل تكاثر العدو الحيوى أقل من معدل تكاثر اآلفة        •
يجب تربيته معمليًا للحصول على أعداد آافية من أفراده            •

. وبالتالى يمكن إطالقه فى األمكان التى ينتشر فيها اآلفة          
Trichogrammaطفيل • minutum     ذو المدى

العائلى والجغرافى المتسع         
ال يمكن إستغالله فى مكافحة عوائله بدون إآثاره آميًا     •

وتوزيعه فى مدى إنتشار تلك العوائل وذلك لبطء حرآته      
.وعدم قدرته على اإلنتشار  





ة وذلك   ة وذلك   إستخدام عدد من األعداء الحيوية يزيد عما تتطلبه الفعالية المستهدف          إستخدام عدد من األعداء الحيوية يزيد عما تتطلبه الفعالية المستهدف          
 ما مادون اإلعتماد على ذرية هذه األعداء للوصول إلى مكافحة سريعة إلى حد          دون اإلعتماد على ذرية هذه األعداء للوصول إلى مكافحة سريعة إلى حد          

المحاصيل مرتفعة الثمن والتى تعانى إصابات حشرية طفيفة       المحاصيل مرتفعة الثمن والتى تعانى إصابات حشرية طفيفة       

 ضار  ضار اآلفات وحيدة الجيل أو تلك متعددة األجيال ويوجد جيل واحد فقط منها              اآلفات وحيدة الجيل أو تلك متعددة األجيال ويوجد جيل واحد فقط منها              
 .  . بالمحصول  بالمحصول  

..تناسب التوطين الدورى لمسببات األمراض     تناسب التوطين الدورى لمسببات األمراض     



 األعداء       Progenyحيث تتم مكافحة اآلفة بواسطة ذرية           •
الطبيعية التى تم إطالقها لتتواجد لمدة تطول عن فترة جيل                        
من بداية التوطين حيث تدوم المكافحة لفترة أطول من تلك                   

 . التى تحدث عن اإلطالق الكثيف             



 قليلة من العدو الطبيعى تطلق سنويًا ومبكرًا خالل الموسم          دأعدا •
ضد التعدادات المنخفضة نسبيًا من اآلفات          

هى المالئمة إقتصاديًا ضد آفات المحاصيل مثل قصب السكر والتى          •
تتميز بإصابات لآلفات الحشرية على نطاق واسع وبالتالى يمكن           
الحصول على درجة مناسبة من المكافحة ضد فورانات اآلفات         

المختلفة    
مشروع مكافحة دودة القصب الصغيرة فى الصعيد بإطالق الطفيل             •

Trichogramma evenscens .     وذلك من خالل إطالقات
اآلفة ثم يحدث تضاعف ) فــوران ( محدودة العدد عند بداية تزايد       

 تلقائى لألعداء الحيوية بما يحقق المكافحة المطلوبة            



مستوى تعداد الحشرة فى فترة من الزمن فى غياب التغير                     •
  البيئى المستمر     



الكثافة العددية لآلفة والتى عندها يجب إستخدام طرق                   •
المكافحة لمنع زيادة تعدادها ووصولها إلى مستوى الضرر                     

.اإلقتصادى      



أقل تعداد من اآلفة يمكنه أن يسبب خسارة إقتصادية تفوق                             •
 تكاليف المكافحة  



دراسات حقلية تتم بأسلوب دقيق وخالل فترة مناسبة                     •
سواء آان هذا العدو محليًا أو مستوردًا وبالتالى يمكن                        
معرفة بدقة ما هى األنواع ذات الكفاءة المرتفعة            
والمرتبطة بتلك اآلفة وبالتالى يجب العمل على                    

. توطينها      



يجب أن يكون النوع المختار من األعداء الطبيعية يمكن                     •
 إآثاره معمليًا بأقل تكلفة      



:بسبب  Trichogrammatidae: فشل إطالق طفيليات عائلة     •
.عدم إختيار الساللة المناسبة من الطفيل المذآور           •
. عدم تقييم الكفاءة التلقائية للطفيل ضد اآلفة                 •
 .عدم دراسة إستجابته لدرجة الحرارة المتاحة        •
. عدم إتباع وسائل متقنة فى التربية واإلطالق     •
 .عدم اإلهتمام بطبيعة ترآيب بيض العائل وأماآن تواجده        •
.اآلفة للطفيل      Habitat عدم مالئمة مسكن •
.عدم دراسة قدرة الطفيل للتخزين على درجات حرارة منخفضة        •



ضد    T . evanescensفشل اإلطالق الكثيف للطفيل            •
دودة ورق القطن وذلك لتواجد زغب على آتل بيض تلك                            

.اآلفة مما يعيق التطفل        



Chrysopaتم إستخدام يرقات أسد المنَّ          •
plorabunda         لمكافحة البق الدقيقى

Pseudococcus maritimus     25 بوضع 
بيضة توضع عند إحدى زوايا تفرعات الشجرة وقد                  

تزامن هذا اإلطالق مع وجود األطوار غير الكاملة                     



Chrysopaتم إستخدام يرقات أسد المنَّ          •
plorabunda         لمكافحة البق الدقيقى

Pseudococcus maritimus     25 بوضع 
بيضة توضع عند إحدى زوايا تفرعات الشجرة وقد                  

تزامن هذا اإلطالق مع وجود األطوار غير الكاملة                     



فقد يكون الصيف حار جدًا او الشتاء              •
قارسًا فى برودته أو المناخ شديد الجفاف             
مما يؤدى إلى موت األعداء التى تم                

من   % 24.3إطالقها حيث يسبب حوالى             
 .نسبة فشل األعداء الحيوية               



قد تحدث أمطارًا غزيرة أو درجات حرارة         •
متقلبة وذلك عند إطالق األعداء الحيوية                  

نسبة فشل       (مما يؤدى إلى موتها        
0.7.  ( % 



إنعدام التزامن والتوافق بين دورة حياة                    •
اآلفة المستهدفة ودورة حياة العدو                
الحيوى وذلك مثلما يحدث من عدم وجود               
الطور المناسب من اآلفة وقت خروج               

نسبة فشل       (الحشرات الكاملة للطفيل      
9.5 ( %



وهذا يعنى أن ساللة اآلفة أو العدو                  •
الحيوى قد تم تعريفها تقسيمًا خطأ           
وبالتالى ال تكون اآلفة مقبولة من حيث                  

التطفل أو اإلفتراس بالنسبة للمفترس               
%   ) .11.5نسبة فشل      ( 



قد تختلف أماآن معيشة العدو الحيوى عن            •
أماآن تواجد اآلفة ومثال ذلك بعض                
الطفيليات المستوردة تفضل البحث فى                

نسبة     (  التربة والتى ال يتواجد فيها العائل                  
الفشل المسئول عنها هذا العامل                 

2.7.  (  % 



عدم قدرة العدو الحيوى على الوصول إلى                •
العائل أو الفريسة نتيجة إختبائهما إما فى              

نسبة فشل       ( الشقوق أو تحت قلف األشجار         
6.8.  ( %



تؤدى المنافسة بين األعداء الطبيعية               •
المحلية مع األعداء المستوردة إلى موت               

نسبة فشل       (  األخيرة وفشلها فى التوطين                 
5.4.  ( % 



نجد أن بعض الطفيليات المحلية قد تهاجم         •
المفترسات المستوردة وتتطفل عليها أو                  
تهاجم طفيل أولى لتتطفل عليه وبالتالى                   

يحدث فشل فى التوطين            
 %  . 8.1نسبة فشل      •



يؤدى إلى إفتراس لألعداء الحيوية والتى                     
تم إطالقها من المفترسات المحلية          

المتوطنة فى بيئة اإلطالق            
  % .6.8نسبة فشل      



عدم توفر العوائل أو الفرائس البديلة                  
بالنسبة لألعداء الطبيعية متعددة العوائل                    
يعتبر أمرًا جوهريًا وخاصة فى األوقات                

التى يندر وجود اآلفة األصلية                
%. 14.9نسبة الفشل عن هذا العامل            



حيث يعنى عدم توافر الرحيق آمصدر               
لغذاء الحشرات الكاملة للطفيليات الحشرية           
أو عدم توفر العوائل لطفيليات رتبة                

غشائية األجنحة لتتغذى عليها            
%   .2نسبة فشل      



إنخفاض معدل التكاثر لألعداء الطبيعية                
المستوردة والتى تم إطالقها يؤدى إلى                   
عدم القدرة على ضبط تعداد اآلفة             

المستهدفة    
%  1.3 نسبة الفشل      



قد يبدو فى بعض األحيان أن الفشل ترتب على إطالق   
عدد محدود من العدو الحيوى المستورد ولكن نجحت      

 ، 13 ، 10فىآثير من التجارب أعداد قليلة مثل      
 فردًا من األعداء الحيوية وحدث لها      40 ، 34 ، 30

توطين فى البيئة الجديدة                         
% .4.7هذا العامل مسئول عن نسبة فشل     



قد يحدث هجرة من الطفيليات والمفترسات           
بعيدًا عن أماآن إطالقها أو من المناطق التى                    
تتواجد فيها العوائل أو الفرائس وبالتالى ال                        

يحدث التوطين المطلوب           
%  . 1.3نسبة الفشل      


