


 : :بسبببسبب  TrichogrammatidaeTrichogrammatidae: : فشل إطالق طفيليات عائلة     فشل إطالق طفيليات عائلة     
..عدم إختيار الساللة المناسبة من الطفيل المذآور           عدم إختيار الساللة المناسبة من الطفيل المذآور           

.. عدم تقييم الكفاءة التلقائية للطفيل ضد اآلفة                  عدم تقييم الكفاءة التلقائية للطفيل ضد اآلفة                 
 . .عدم دراسة إستجابته لدرجة الحرارة المتاحة       عدم دراسة إستجابته لدرجة الحرارة المتاحة         

.. عدم إتباع وسائل متقنة فى التربية واإلطالق      عدم إتباع وسائل متقنة فى التربية واإلطالق     
 . .عدم اإلهتمام بطبيعة ترآيب بيض العائل وأماآن تواجده       عدم اإلهتمام بطبيعة ترآيب بيض العائل وأماآن تواجده         

..اآلفة للطفيل    اآلفة للطفيل       Habitat Habitat عدم مالئمة مسكن  عدم مالئمة مسكن 
..عدم دراسة قدرة الطفيل للتخزين على درجات حرارة منخفضة       عدم دراسة قدرة الطفيل للتخزين على درجات حرارة منخفضة         



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

..اآلفة مما يعيق التطفل        اآلفة مما يعيق التطفل        



ChrysopaChrysopaتم إستخدام يرقات أسد المنَّ          تم إستخدام يرقات أسد المنَّ          
plorabundaplorabunda          لمكافحة البق الدقيقى        لمكافحة البق الدقيقى

PseudococcusPseudococcus maritimusmaritimus      2525 بوضع     بوضع  
بيضة توضع عند إحدى زوايا تفرعات الشجرة وقد                  بيضة توضع عند إحدى زوايا تفرعات الشجرة وقد                  

تزامن هذا اإلطالق مع وجود األطوار غير الكاملة                     تزامن هذا اإلطالق مع وجود األطوار غير الكاملة                     



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

من   من   % % 24.324.3إطالقها حيث يسبب حوالى             إطالقها حيث يسبب حوالى             
  ..نسبة فشل األعداء الحيوية               نسبة فشل األعداء الحيوية               



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

نسبة فشل       نسبة فشل       ((مما يؤدى إلى موتها        مما يؤدى إلى موتها        
0.70.7.  ( %.  ( %  



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

نسبة فشل       نسبة فشل       ((الحشرات الكاملة للطفيل      الحشرات الكاملة للطفيل      
9.59.5 ( % ( %



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

التطفل أو اإلفتراس بالنسبة للمفترس               التطفل أو اإلفتراس بالنسبة للمفترس               
%   ) .%   ) .11.511.5نسبة فشل      نسبة فشل      ( ( 



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

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

2.72.7.  (  %.  (  %  



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

نسبة فشل       نسبة فشل       ( ( الشقوق أو تحت قلف األشجار         الشقوق أو تحت قلف األشجار         
6.86.8.  ( %.  ( %



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

نسبة فشل       نسبة فشل       (  (  األخيرة وفشلها فى التوطين                 األخيرة وفشلها فى التوطين                 
5.45.4.  ( %.  ( %  



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

يحدث فشل فى التوطين            يحدث فشل فى التوطين            
  %  . %  . 8.18.1نسبة فشل      نسبة فشل      



يؤدى إلى إفتراس لألعداء الحيوية والتى                     يؤدى إلى إفتراس لألعداء الحيوية والتى                     
تم إطالقها من المفترسات المحلية          تم إطالقها من المفترسات المحلية          

المتوطنة فى بيئة اإلطالق            المتوطنة فى بيئة اإلطالق            
    % .% .6.86.8نسبة فشل      نسبة فشل      







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

التى يندر وجود اآلفة األصلية                التى يندر وجود اآلفة األصلية                
%. %. 14.914.9نسبة الفشل عن هذا العامل            نسبة الفشل عن هذا العامل            



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

غشائية األجنحة لتتغذى عليها            غشائية األجنحة لتتغذى عليها            
%   .%   .22نسبة فشل      نسبة فشل      



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

المستهدفة    المستهدفة    
%  %  1.31.3 نسبة الفشل       نسبة الفشل      



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

 ،  ، 1313 ،  ، 1010فىآثير من التجارب أعداد قليلة مثل      فىآثير من التجارب أعداد قليلة مثل      
 فردًا من األعداء الحيوية وحدث لها       فردًا من األعداء الحيوية وحدث لها      4040 ،  ، 3434 ،  ، 3030

توطين فى البيئة الجديدة                         توطين فى البيئة الجديدة                         
% .% .4.74.7هذا العامل مسئول عن نسبة فشل     هذا العامل مسئول عن نسبة فشل     



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

يحدث التوطين المطلوب           يحدث التوطين المطلوب           
%  . %  . 1.31.3نسبة الفشل      نسبة الفشل      





ت  ى الوق وب ف داد المطل ات بالتع ات والمفترس اج الطفيلي ت إنت ى الوق وب ف داد المطل ات بالتع ات والمفترس اج الطفيلي إنت
ب بالمناس  . .المناس

ه     ذى تلعب دور ال ة وال داء الطبيعي ذه األع الق ه ة إط ه     فاعلي ذى تلعب دور ال ة وال داء الطبيعي ذه األع الق ه ة إط  فاعلي
ذه الوسيلة من المكافحة                اع ه ذه الوسيلة من المكافحة               لتحقيق الهدف المنشود من إتب اع ه لتحقيق الهدف المنشود من إتب

..لآلفات لآلفات 



•  

عادات التزاوج    
 وضع البيض   

 النمو  
 معدل التكاثر     

 تقدير إقتصاديات هذا اإلنتاج       
 















تربية العائل الحشرى معمليًا بشرط أن يتوافر فيه     
الشروط التالية 

.مدى غذائى متسع   •
معدل تكاثر مرتفع ودورة حياة قصيرة مع آفاءة        •

بقائية مرتفعة    
مقاومًا لألمراض   •



أن يكون من األنواع التى تجذب األعداء الطبيعية    •
بسرعة مما يدفع بالمهاجمة الفورية والتكاثر         

.السريع 
أال يكون من األنواع التى تعطى عند نموها     •

وتكاثرها إفرازات غير مرغوبة آالندوة العسلية        
والشمع مما يتطلب مجهودًا شاقًا لنظافة المعمل          

 .خوفًا من إنتشار النمل والفطر وغيرهما  



إختيار عوائل إعتيادية للطفيليات المراد إآثارها آميًا                    إختيار عوائل إعتيادية للطفيليات المراد إآثارها آميًا                    
  يجب مراعاة تكاليف إآثار هذه العوائل وسهولة تربيتها                      يجب مراعاة تكاليف إآثار هذه العوائل وسهولة تربيتها                      

من أمثلة العوائل اإلعتيادية المناسبة لطفيليات الحشرات                    من أمثلة العوائل اإلعتيادية المناسبة لطفيليات الحشرات                    
HemiberlesiaHemiberlesiaالحشرة القشرية     الحشرة القشرية     " " القشرية   القشرية   

lantaniaelantaniae "  "               التى تتكاثر بسرعة وسهولة داخل              التى تتكاثر بسرعة وسهولة داخل
  المعمل على درنات البطاطس      المعمل على درنات البطاطس      



وبذلك يسهل تناولها آما أنها تنتقل تلقائيًا من الدرنات                             وبذلك يسهل تناولها آما أنها تنتقل تلقائيًا من الدرنات                             
المصابة إلى الدرنات السليمة فى حالة وضع األولى                    المصابة إلى الدرنات السليمة فى حالة وضع األولى                    
فوق الثانية مما يسهم فى إآثارها باعداد ضخمة دون                       فوق الثانية مما يسهم فى إآثارها باعداد ضخمة دون                       
مجهود ويضمن توفر عدد من أطوار العائل يكفى                       مجهود ويضمن توفر عدد من أطوار العائل يكفى                       

.  .  لإلآثار الكمى لهذه الطفيليات          لإلآثار الكمى لهذه الطفيليات          



SitotrogaSitotrogaفراشة الحبوب      فراشة الحبوب      " " شرة  شرة  حح  
cerealellacerealella "  "                   من العوائل غير اإلعتيادية                  من العوائل غير اإلعتيادية

المناسبة جدًا عند اإلآثار الكمى لكثير من            المناسبة جدًا عند اإلآثار الكمى لكثير من            
الطفيليات والمفترسات مثل طفيليات           الطفيليات والمفترسات مثل طفيليات           

TrichogrammaTrichogramma         َّمفترس أسد المنَّ       ، مفترس أسد المن ،
ChrysoperlaChrysoperla carneacarnea   ، ،OriusOrius sppspp. .   

PseudococcusPseudococcusبق الموالح الدقيقى         بق الموالح الدقيقى            citricitri  
والذى يربى معمليًا على درنات البطاطس           والذى يربى معمليًا على درنات البطاطس           " " 

المنبتة     المنبتة     







SaissetiaSaissetiaالحشرة القشرية الحشرة القشرية    oleaeoleae
. . بالمعمل على نبات التفلة       بالمعمل على نبات التفلة         
تربية خنفساء الكربتوليمس          تربية خنفساء الكربتوليمس            

CryptolaemusCryptolaemus montrouzieriamontrouzieria
على بق الموالح الدقيقى والتى ُربيت                على بق الموالح الدقيقى والتى ُربيت                    

 . .على درنات البطاطس المنبتة       على درنات البطاطس المنبتة       



هى التى ال يقابلها العدو الحيوى فى البيئة لظروف          هى التى ال يقابلها العدو الحيوى فى البيئة لظروف          
معينة وبالرغم من ذلك تكون صالحة تمامًا للتربية          معينة وبالرغم من ذلك تكون صالحة تمامًا للتربية          

داخل المعمل   داخل المعمل   
PhthorimaeaPhthorimaeaفراشة درنات البطاطس     فراشة درنات البطاطس     

operculellaoperculella طفيل   طفيل    لتربية ال  لتربية الMacrocentrusMacrocentrus
ancylivorusancylivorus  



العائل أآثر صالحية من عائله اإلعتيادى وهو        العائل أآثر صالحية من عائله اإلعتيادى وهو        هذا هذا 
AncylisAncylisفراشة الفاآهة     فراشة الفاآهة      comptanacomptana  
 مليونًا من أفراد الطفيل خالل عام     مليونًا من أفراد الطفيل خالل عام    2828إنتاج أآثر من   إنتاج أآثر من   

..واحد واحد 
MicroplitisMicroplitisآما تم إآثار الطفيل         آما تم إآثار الطفيل          rufiventrisrufiventris   على على

بيض العائل غير اإلعتيادى فراشة دقيق البحر         بيض العائل غير اإلعتيادى فراشة دقيق البحر         
  EphestiaEphestiaالمتوسط   المتوسط   



أن تحتوى على جميع العناصر الالزمة غذائيًا                   أن تحتوى على جميع العناصر الالزمة غذائيًا                   
. . لحياة الحشرات    لحياة الحشرات    

 أن تكون من المواد الرخيصة الثمن والتى                      أن تكون من المواد الرخيصة الثمن والتى                     
..يمكن تواجدها بسهولة تحت أى ظروف                يمكن تواجدها بسهولة تحت أى ظروف                

. .  أن تكون سهلة التداول تحت ظروف المعمل                    أن تكون سهلة التداول تحت ظروف المعمل                   
.. أن تكون بطيئة التعفن والتحلل                   أن تكون بطيئة التعفن والتحلل                  





يمكن الحصول عليها بكميات آافية من األسواق                     يمكن الحصول عليها بكميات آافية من األسواق                     
..وبأسعار رخيصة نسبيًا طوال العام              وبأسعار رخيصة نسبيًا طوال العام              

 يمكن حفظها بالمعمل على درجات حرارية            يمكن حفظها بالمعمل على درجات حرارية           
. . منخفضة دون أن تتحلل أو تعفن                 منخفضة دون أن تتحلل أو تعفن                 



تعتبر أسهل المواد    تعتبر أسهل المواد    
. . الغذائية تداوًال بالمعمل     الغذائية تداوًال بالمعمل     

تعتبر من أنسب المواد   تعتبر من أنسب المواد     
الغذائية إلحداث العدوى    الغذائية إلحداث العدوى    

    . . الصناعية الصناعية 



 درنات البطاطس التى تعول وحدات    درنات البطاطس التى تعول وحدات   
متزاحمة من الحشرات القشرية تتعرض      متزاحمة من الحشرات القشرية تتعرض      
بشدة لمهاجمة الطفيليات مما يدفع       بشدة لمهاجمة الطفيليات مما يدفع       

..بإآثارها آميًا     بإآثارها آميًا     
تعتبر من أصلح المواد إلآثار الحشرات    تعتبر من أصلح المواد إلآثار الحشرات      

 . .القشرية لبطء تعفنها القشرية لبطء تعفنها 



ثمار القرع العسلى     ثمار القرع العسلى     
نباتات التفلة         نباتات التفلة         







  

إنتــاج المفترســات والطفيليــات على عوائل ُربيــت على      إنتــاج المفترســات والطفيليــات على عوائل ُربيــت على      
  بيئــات غذائيــة صناعيــة بيئــات غذائيــة صناعيــة 

SpalangiaSpalangiaأمكن تربية الطفيل     أمكن تربية الطفيل      drosophilaedrosophilae    على  على
DrosophilaDrosophilaعائل غير إعتيادى هو ذبابة الدروسوفيال    عائل غير إعتيادى هو ذبابة الدروسوفيال    

melanogastermelanogaster  تم تربيته على آجارتم تربيته على آجار  
NasoniaNasoniaتم تربية الطفيل  تم تربية الطفيل   vitripennisvitripennis      والذى يتطفل    والذى يتطفل

على عذارى الذباب المنزلى على عائل غير إعتيادى هو        على عذارى الذباب المنزلى على عائل غير إعتيادى هو        
SarcophagaSarcophaga bullatabullata   تم تربيته على بيئات صناعية تم تربيته على بيئات صناعية

مبورجر المخلوط بالخميرة ومسحوق اللبن          مبورجر المخلوط بالخميرة ومسحوق اللبن          الها الها مكونة من مكونة من 
..الجاف     الجاف     



  

DacusDacusتم إآثار يرقات ذباب القرعيات        تم إآثار يرقات ذباب القرعيات        
cucurbitaecucurbitae                         على بيئة غذائية مكونة من                       على بيئة غذائية مكونة من

مادة مانعة للفطر ،       مادة مانعة للفطر ،       + + السكروز  السكروز  + + لب الموز لب الموز " " 
وبيئة أخرى مجهزة من مخلوط اآلجار  وبيئة أخرى مجهزة من مخلوط اآلجار  

. . والخميرة   والخميرة   
تربية يرقات حفار ساق الذرة األوربى      تربية يرقات حفار ساق الذرة األوربى      

OstrininiaOstrininia nubilalisnubilalis    على بيئة صناعية  على بيئة صناعية
السكر    السكر    + + السليلوز    السليلوز    + + الكازين    الكازين    + + اآلجار  اآلجار  " " من من 
. . الماء   الماء   + + األمالح األمالح + + 



  

ربية يرقات دودة اللوز القرنفلية على بيئة           ربية يرقات دودة اللوز القرنفلية على بيئة           تت
الكازين مع     الكازين مع     + + ألبيومين البيض     ألبيومين البيض     " " مكونة من مكونة من 

" " مخلوط الفيتامينات وتعتبر البيئة المكونة من         مخلوط الفيتامينات وتعتبر البيئة المكونة من         
  ضضحمحم+ + خميرة جافة خميرة جافة + + بذور اللوبيا المطبوخة       بذور اللوبيا المطبوخة       

حمص سوربيك حمص سوربيك + + مادة النيباجين      مادة النيباجين      + + األسكوربيك  األسكوربيك  
مناسبة جدًا  مناسبة جدًا  " " ماء ماء + + فورمالدهيد   فورمالدهيد   + + آجار آجار + + 

HeliothisHeliothisلتربية يرقات دودة اللوز األمريكية        لتربية يرقات دودة اللوز األمريكية        
sppspp... . 



  

أغلب حاالت النجاح فى حالة الطفيليات قد أرتبطت                أغلب حاالت النجاح فى حالة الطفيليات قد أرتبطت                  
باألنواع التى تنتمى إلى مجموعات تعيش حياة                   باألنواع التى تنتمى إلى مجموعات تعيش حياة                   
طفيلية ورمية إذ أمكن تربية الطفيليان              طفيلية ورمية إذ أمكن تربية الطفيليان              
SarcophagaSarcophaga aldrichiialdrichii , , AgriaAgria affiniaffini  

ChoristoneuraChoristoneuraواللذين يتطفالن على العائل                 واللذين يتطفالن على العائل                 
sp. sp.                          على بيئة غذائية صناعية مكونة من عجينة                     على بيئة غذائية صناعية مكونة من عجينة

من آبد الخنزير وجزء من سمك السالمون               من آبد الخنزير وجزء من سمك السالمون               



  

على    على      ColeomegillaColeomegillaأمكن تربية المفترس        أمكن تربية المفترس        
المنَّ وخليط               المنَّ وخليط                 حشرات  حشرات  +  +      الكبد الطازج    الكبد الطازج    

  1919أيضًا تم تربية        أيضًا تم تربية        " " الكبد  الكبد  +  +  الفيتامينات     الفيتامينات     ""من  من  
نوع من أنواع أبو العيد بنجاح على بيئة صناعية                         نوع من أنواع أبو العيد بنجاح على بيئة صناعية                         

الخميرة   الخميرة   + + العسل   العسل   +  +  السكروز    السكروز    + + اآلجار   اآلجار   " " من   من   
فى حالة   فى حالة   ( ( اللحم البقرى    اللحم البقرى    +  +  مسحوق فرائسها           مسحوق فرائسها           +  +  

 . .الغذاء الملكى لنحل العسل        الغذاء الملكى لنحل العسل        ) +  ) +  جيالتينية      جيالتينية      



  

تم تربية أسد المنَّ بنجاح فى طور  تم تربية أسد المنَّ بنجاح فى طور  
عسل  عسل  " " اليرقة على بيئة مكونة من       اليرقة على بيئة مكونة من       

+ + الخميرة   الخميرة   + + السكر  السكر  + + النحل النحل 
الماء   الماء   + + البيض الكامل  البيض الكامل  + + الكازين   الكازين   

ثم أضيف آمية من مخلوط شمع        ثم أضيف آمية من مخلوط شمع        " " 
البارافين مع الفازلين وذلك مع   البارافين مع الفازلين وذلك مع   
التسخين فى حمام مائى على درجة        التسخين فى حمام مائى على درجة        

..م م 55  5656  ––  2525حرارة  حرارة  



  

XylocorisXylocorisتم إآثار المفترس      تم إآثار المفترس       flavipesflavipes   على     على  
نوعين من البيئات الصناعية األولى منهما تتكون من                             نوعين من البيئات الصناعية األولى منهما تتكون من                             

محلول      محلول      + + الدآستروز      الدآستروز      " " والثانية من     والثانية من     " " عسل   عسل   +  +  لبن  لبن  " " 
+ + الخميرة التجارية     الخميرة التجارية     +  +  آازينات الصوديوم         آازينات الصوديوم         + + النشا    النشا    

+  +  الكولوسترول          الكولوسترول          +  +  مخلوط الملح    مخلوط الملح    + + مستخلص السمك      مستخلص السمك      
وآانت البيئة الثانية       وآانت البيئة الثانية       " " مخلوط أمالح معدنية        مخلوط أمالح معدنية        + + الماء  الماء  

أفضل من األولى غير أن خصوبة المفترس قد                    أفضل من األولى غير أن خصوبة المفترس قد                    
إنخفض بالمقارنة بالتغذية على الفرائس اإلعتيادية                   إنخفض بالمقارنة بالتغذية على الفرائس اإلعتيادية                   



  

ور       ذا الط الل ه ًا خ ذى إطالق واع ال تتغ ور      أن ذا الط الل ه ًا خ ذى إطالق واع ال تتغ أن
ة    واد الغذائي زون الم ى مخ د عل ث تعتم ة   حي واد الغذائي زون الم ى مخ د عل ث تعتم حي
ز  ة وتتمي ر الكامل ا غي الل أطواره ن خ ز م ة وتتمي ر الكامل ا غي الل أطواره ن خ م
يض   ع الب ل  وض ا قب رة م ر فت يض  بقص ع الب ل  وض ا قب رة م ر فت بقص

واعأأ واعن درات ن اء والكربوهي ى الم اج إل درات  تحت اء والكربوهي ى الم اج إل  تحت
واع   ن األن ة م ل األغلبي ى تمث ط وه واع  فق ن األن ة م ل األغلبي ى تمث ط وه فق



  

واد    ى الم ذى عل ة تتغ ة الثالث واد   المجموع ى الم ذى عل ة تتغ ة الثالث المجموع
الح  روتين وأم ى ب افة إل ابقة باإلض الح الس روتين وأم ى ب افة إل ابقة باإلض الس
معدنية وبعض الفيتامينات وخاصة فيتامين     معدنية وبعض الفيتامينات وخاصة فيتامين     
ى    واد ُتلب ذه الم ترول وه ى   ب والكولس واد ُتلب ذه الم ترول وه ب والكولس

لتكاثرها لتكاثرها   إحتياجات هذه الحشرات األساسية   إحتياجات هذه الحشرات األساسية   

ة  وعتين الثاني ى المجم رة ف ذه الفت ة تطول ه وعتين الثاني ى المجم رة ف ذه الفت تطول ه
ى مصادر          ى مصادر         والثالثة مما يسمح بالحصول عل والثالثة مما يسمح بالحصول عل
عها       ف وض ذا يتوق ذاء ول ن الغ ة م عها      خارجي ف وض ذا يتوق ذاء ول ن الغ ة م خارجي

ع   د التجوي يض عن ع  للب د التجوي يض عن  . .للب



  

من أهم المواد المستخدمة فى تغذية الحشرات           من أهم المواد المستخدمة فى تغذية الحشرات           
 محلول     محلول    –– خميرة البيرة       خميرة البيرة      ––العسل   العسل   " " الكاملة الكاملة 
     الندوة العسلية للمنَّ        الندوة العسلية للمنَّ       –– سيرم الدم    سيرم الدم   ––سكرى  سكرى  

تشكل المواد الكربوهيدراتية موردًا ضروريًا                      تشكل المواد الكربوهيدراتية موردًا ضروريًا                      
لتكوين البيض وإطالة عمر الحشرات الكاملة               لتكوين البيض وإطالة عمر الحشرات الكاملة               

 .  . لغالبية أنواع رتبة غشائية األجنحة               لغالبية أنواع رتبة غشائية األجنحة               

يعتبر سكر السكروز هو أنسب الكربوهيدرات                  يعتبر سكر السكروز هو أنسب الكربوهيدرات                  
  ..لبعض الطفيليات     لبعض الطفيليات     



درجة الحرارة والرطوبة والضوء وغير ذلك    درجة الحرارة والرطوبة والضوء وغير ذلك    
من العوامل المثلى لحياة هذه الحشرات      من العوامل المثلى لحياة هذه الحشرات      

التحكم فى هذه العوامل لإلسراع أو التأخير    التحكم فى هذه العوامل لإلسراع أو التأخير    
فى نمو الحشرة وتنشيط أو تثبيط تكاثرها بما     فى نمو الحشرة وتنشيط أو تثبيط تكاثرها بما     
يوافق مع مواعيد إطالق األعداء الحيوية  يوافق مع مواعيد إطالق األعداء الحيوية  

..لضبط الكثافة العددية لآلفات فى الحقل       لضبط الكثافة العددية لآلفات فى الحقل       

إستخـــدام األقفــاص أو األآمـــام              



NasoniaNasoniaحفظ الطفيليات اآلتية       حفظ الطفيليات اآلتية        vitripennisvitripennis , , 
BraconBracon sp. ,sp. , MuscicliforaxMuscicliforax raptor , raptor , 

PachycrepoidesPachycrepoides dubiusdubius    معمليًا على     معمليًا على 
.  .  درجات حرارة منخفضة دون اإلضرار بها              درجات حرارة منخفضة دون اإلضرار بها              

آما أمكن تالفى ظاهرة السكون الطويلة المدى فى أسد                آما أمكن تالفى ظاهرة السكون الطويلة المدى فى أسد                
ChrysopaChrysopaالمنَّ   المنَّ    septempunctataseptempunctata )  )    أثناء   أثناء

 م وفترة     م وفترة    2020بتربيته على درجة حرارة        بتربيته على درجة حرارة        ) ) طور العذراء     طور العذراء     
 . . ساعة  ساعة 1616ضوئية طولها        ضوئية طولها        



   Actual fecundity Actual fecundityزيادة خصوبتها الواقعية             زيادة خصوبتها الواقعية             **
   Inherent fecundity Inherent fecundityعن خصوبتها الموروثة              عن خصوبتها الموروثة              

ال تحتاج إلى مساحات آبيرة أو عوائل ضخمة                   ال تحتاج إلى مساحات آبيرة أو عوائل ضخمة                     
ال تميل إلى بناء األعشاش والخاليا                  ال تميل إلى بناء األعشاش والخاليا                  

ليس لها طور سكون طويل المدى              ليس لها طور سكون طويل المدى                



ل        ة بعض اإلستجابات السلوآية مث د من معرف ل       الب ة بعض اإلستجابات السلوآية مث د من معرف : : الب
زاوج  زاوج الت وبة  ––الت دل الخص وبة   مع دل الخص ية  –– مع بة الجنس ية   النس بة الجنس   –– النس

د     د    التطفل المتزاي ة      ––التطفل المتزاي ائع التغذي ة       طب ائع التغذي راس ال    –– طب راس ال     اإلفت   ذاتىذاتى اإلفت
ى    –– ن الخصائص الت ك م ر دل ط وغي اوب للوس ى     التج ن الخصائص الت ك م ر دل ط وغي اوب للوس  التج

ًا        وى معملي دو الحي ار الع ة إآث دد إمكاني ًا       تح وى معملي دو الحي ار الع ة إآث دد إمكاني   ..تح





معرفة إستجابة الطفيليات للرائحة والتى يتم بها التزاوج                   معرفة إستجابة الطفيليات للرائحة والتى يتم بها التزاوج                   
والبحث عن العائل والغذاء وأماآن وضع البيض عادات                           والبحث عن العائل والغذاء وأماآن وضع البيض عادات                           
التزاوج تتابين أنواع الطفيليات من حيث إمكانية تربيتها                      التزاوج تتابين أنواع الطفيليات من حيث إمكانية تربيتها                      
معمليًا حيث ال تصلح األنواع التى تتزاوج أثناء الطيران                     معمليًا حيث ال تصلح األنواع التى تتزاوج أثناء الطيران                     
بينما تصلح تلك األنواع التى تتزاوج بسهولة إثر خروجها                             بينما تصلح تلك األنواع التى تتزاوج بسهولة إثر خروجها                             
من طور العذراء مثل طفيليات فوق عائلة              من طور العذراء مثل طفيليات فوق عائلة              

ChalcidoideaChalcidoidea  
    وال تتزاوج غالبية أنواع عائلة ذباب التاآينا إال مرة واحدة                           وال تتزاوج غالبية أنواع عائلة ذباب التاآينا إال مرة واحدة                           



يمكن دفع حشرات هذه العائلة للتزاوج داخل     يمكن دفع حشرات هذه العائلة للتزاوج داخل     
  ::المعمل بوسائل منها    المعمل بوسائل منها    

هز عدد من الذآور واإلناث معًا آى ترتطم     هز عدد من الذآور واإلناث معًا آى ترتطم     
ببعضها ببعضها 

حجزها فى أقفاص بحيث تسود الذآور اإلناث    حجزها فى أقفاص بحيث تسود الذآور اإلناث    
من حيث التعداد مع تعريض هذه األقفاص    من حيث التعداد مع تعريض هذه األقفاص    
  للضوء بأماآن ظليلة     للضوء بأماآن ظليلة     

إمداد الحشرات داخل المعمل فى األقفاص      إمداد الحشرات داخل المعمل فى األقفاص      
  بزهور العائلة الخيمية التى تفضلها    بزهور العائلة الخيمية التى تفضلها    



ن        ة الس ا الحديث راد نوعه ود أو أف اث بجل ك اإلن ن       ح ة الس ا الحديث راد نوعه ود أو أف اث بجل ك اإلن ..ح
ا     ور له ا    تجويع اإلناث لعدة ساعات ثم إطعامها وقت تقديم ذآ ور له تجويع اإلناث لعدة ساعات ثم إطعامها وقت تقديم ذآ
التزاوج    دفعها ب ا ي ذاء مم ة بالغ ة السن لتصبح متخم التزاوج   حديث دفعها ب ا ي ذاء مم ة بالغ ة السن لتصبح متخم حديث

روف   ذه الظ ت ه ريع تح روف  الس ذه الظ ت ه ريع تح  . .الس
ار هوائى شديد منبعث من                ًا لتي ار هوائى شديد منبعث من               تعريض الذآور واإلناث مع ًا لتي تعريض الذآور واإلناث مع
ة ة آهربائي ةمروح ة آهربائي  . .مروح

ات       ى درج اعات عل دة س ا لع رة بحفظه اط الحش يط نش ات      تثب ى درج اعات عل دة س ا لع رة بحفظه اط الحش يط نش تثب
ى  رارة أعل ى أزواج لح ها ف م تعريض ة ث ة منخفض ى حراري رارة أعل ى أزواج لح ها ف م تعريض ة ث ة منخفض حراري

..وللضوء المباشر وللضوء المباشر 



 :وسائل الوقاية ما يلى   وسائل الوقاية ما يلى   ••
سرعة التخلص من مخلفات التربية وإعدامها مع مراعاة مداومة           -1•

.النظافة العامة بالمعمل         
.القضاء على مصادر التلوث فى األماآن المجاورة للمعمل                -2•
إستعمال وحدات صغيرة للتربية يمكن مالحظتها وإستبعاد ما             -3•

يتلوث منها فورًا قبل أن تشكل مصدرًا لعدوى الوحدات األخرى       
إجراء التعقيم الروتينى لكل األجهزة واألدوات المستعملة فى             -4•

.التربية    



فى حالة إصابة العائل بآفة داخل المعمل البد من إتباع الوسائل             •
:التالية      

إستخدام بعض األعداء الطبيعية لآلفات التى تهاجم العائل أو             -1•
.النوع النافع      

إستعمال بعض المبيدات الحشرية أو المحاليل المطهرة إذ أستعمل              -2•
بنجاح فى مكافحة الحلم المفترس        Neotranمبيد النيوتران   
Aspidiotusللحشرة القشرية       lantaniae      التى تربى بالمعمل

. آمصدر لتغذية أنواع أبو العيد المفترسة          
آما يمكن منع نمو الكائنات البروتوزوية الدقيقة بنقع بيض بعض           •

.    فى الماء   % ) 40( الفراشات بمحلول الفورمالين         
 



طـريقــة العمــل •
:الحشرية تربيـــة العــوائـل  : اوًال •

Ephestiaتربية فراشة دقيق البحر األبيض المتوسط    •
kuehniella

يتم تجديد التربية المعملية سنويًا بإحضار عينات دورية مصابة           •
بحشرة األفستيا من المطاحن المختلفة حيث تحفظ فى برطمانات       

. آبيرة حتى خروج الفراشات منها       
تجمع الفراشات بإستخدام شفاط آهربائى حيث توضع فى علب          •

يتم فصل البيض   . خاصة من الزنك إلتمام عملية وضع البيض       
أحدهما بغرض التربية      : الموضوع يوميًا حيث يقسم إلى جزئين      

إلآثار الحشرة واآلخر يستخدم آعائل معملى إلآثار الطفيل             



تتم هذه الخطوات بصورة منتظمة تحت ظروف              •
– 25معملية تترواح درجة الحرارة فيها من              27

– 50م والرطوبة النسبية من         5 60% 
 ولذلك يتم تدفئة حجرات التربية طوال موسم                 •

.الشتاء    



يمكن تربيتها آعائل إضافى يمكن إستخدامه فى إآثار       •
ذرة "  الطفيل حيث يتم إحضار عينات دورية من   

ويتم . مصاب باآلفة من المخازن المختلفة        "  وقمح   
تنفيذ نفس طريقة تربية األفستيا السابق وضعها  
للحصول يوميًا على بيض اآلفة وتوجيهة للتربية أو     

.للتعريض للطفيل    



يتم سنويًا تجديد التربية المعملية لطفيل التريكوجراما بجمع أعداد            •
المتطفل من حقول  " دودة القصب الصغيرة        " آبيرة من آتل بيض 

. القصب بمحافظة إلمنيا       
على " سواء األفستيا أو فراشة الحبوب     " يتم تعريض بيض العائل     •

للطفيل فى أنابيب زجاجية      "  بيضة 1000الكارت به    " هيئة آروت 
 ساعة بعدها تستبدل هذه الكروت بكروت أخرى جديدة     24لمدة  

. وهكذا لحين موت الطفيل    
تحفظ الكروت رطوبة نسبية لحين خروج الطفيل مرة أخرى أو تحفظ       •

.. م لحين الحاجة اليها      5 6-4فى حضانات على درجة   













فدان /  طفيل 20.000" تم إطالق الطفيل بمعدل •
وذلك فى نهاية شهر مايو فى الحقول المعروفة       "  

بشدة إصابتها باآلفة   
تتم عملية اإلطالق قبل  الغروب فى معظم األحوال     •

أو فى الصباح الباآر عند الضرورة تفاديًا للحرارة      
العالية أثناء فترة الظهيرة خاصة خالل شهر      

.يونيو 



تقدير النسب المئوية للتطفل على بيض اآلفة بالفحص الدورى            •
 نبات عشوائيًا فى آل من حقول اإلطالق  200األسبوعى لعدد   
حيث يسجل أعداد آتل البيض الكلية          "  Check" وحقل المقارنة      

" سوداء اللون     " وأعداد آتل البيض البيضاء والمتطفل عليها            
.وبذلك تقدر نسب التطفل أسبوعيًا على مدار الموسم       



فحـــــص العيــدان•
يتم فحص أآبر عدد ممكن من العيدان بما ال    •

 عود من آل من حقول اإلطالق  200يقل عن 
وحقل المقارنة وتسجل عدد النباتات السليمة      
والمصابة وتحسب النسب المئوية للعيدان      

.المصابة وأيضًا القمة الميتة والدوارة    



 :فحـــص العقـــل•
يتم فحص العقل فى العيدان السابق تقدير   •

نسب اإلصابة فيها لتسجيل عدد العقل الكلى   
وعدد العقل السليمة والمصابة وعدد الثقوب    
فى هذه العقل وبذا يمكن تقدير النسب المئوية  

 .لإلصابة فى العقل  



ة شهر           ة شهر          تم إطالق الطفيل فى نهاي تم إطالق الطفيل فى نهاي
دل  ايو بمع دل م ايو بمع ل2000020000م لطفي دان //طفي دان ف ف

والى     الق ح ة إط ل نقط ى آ والى    ف الق ح ة إط ل نقط ى آ   40004000ف
  20002000طفيل تخرج فى ثالث موجات       طفيل تخرج فى ثالث موجات       

ـ      ـ     طفيل خالل ال ى من       2424طفيل خالل ال ى من        ساعة األول  ساعة األول
الق و  الق و اإلط ة   10001000اإلط ة دفع ل دفع ة    طفي ة دفع ل دفع  طفي
د   ة بع د  ثاني ة بع ام و 33--22ثاني ام و  أي ل 10001000 أي ل  طفي  طفي

.. أيام  أيام 66--55دفعة ثالثة بعد دفعة ثالثة بعد 



يتم فيها تقدير نسب التطفل أسبوعيًا فى حقول  
إطالق الطفيل وحقل بعيد للمقارنة وذلك بدءًا من    

حوالى  ( تاريخ إطالق الطفيل وحتى نهاية الموسم   
) .ثمانية شهور 



% صفر  % صفر  ديسمبر 

80 % 100 % نوفمبر 

62.5 % 100 % أكتوبر

63.6 % 94.9 % سبتمبر

60 % 84.5 % أغسطس   

50 % يوليو  % 81.3

%صفر 66.7 % يونيو 

%صفر 20 % مايو 

حقــل المقــارنة     حقــل المقــارنة      حقــول اإلطـالق       حقــول اإلطـالق       

نســب التطفــل      نســب التطفــل      
تاريـخ الفحـص  تاريـخ الفحـص  



بعد إستمرار تتبع نسب التطفل بطفيل التريكوجراما فى                     
حقول إطالق الطفيل وحقل المقارنة طوال موسم النمو يتم                     

التقييم النهائى           ) عند آسر المحصول       (   فى نهاية الموسم        
إلطالق الطفيل بتقدير نسب اإلصابة فى العيدان والعقل                         

 .وحقول المقارنة       



 تسجيل لظهور آتل بيض دودة القصب الصغيرة فى        ليعتبر أو •
حقول قصب السكر هو الدليل الذى يمكن اإلعتماد عالية فى         

.تحديد الموعد المناسب إلطالق الطفيل       
-2( تعتبر الفترة من منتصف مايو وبحد أقصى منتصف يونيو     •

هى الفترة المناسبة إلتمام       )  إسبوع بعد ظهور آتل البيض   5
عملية إطالق الطفيل ويتم التبكير أو التاخير فى اإلطالق حسب        

.آثافة وتعداد آتل البيض المسجل أسبوعيًا     



 نقط 5) ( فدان /  طفيل 20000( يعتبر إلى حد ما عدد  •
هو المعدل اإلقتصادى إلطالق طفيل التريكوجراما           ) إطالق 

.فىحقول قصب السكر  
 2 موجات بفاصل   3( تعتبر طريقة خروج الطفيل فى موجات   •

–  أيام بين الموجة واألخرى ، هى أنسب طرق إطالق       3
على أن تتم قبل الغروب أو عند    . الطفيل عمليًا وإقتصاديًا         

 .الضرورة فى الصباح الباآر تفاديًا لحرارة الجو أثناء الظهيرة                   
نجاح الطفيل فى خفض نسب اإلصابة سواء فى العقل أو        •

العيدان يؤآد إمكانية اإلعتماد على هذا اإلسلوب فى مكافحة           
دودة القصب الصغيرة فى مصر مما يتطلب دعم إمكانيات             

تطبيق هذا العمل ونشره فى مناطق زراعات القصب فى مصر      




