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اج الزراعي     ي اإلنت ة ف ات الزراعي دثها اآلف ي تح ائر السنوية الت در الخس تق

رع إلي استخدام المبيدات، وهي الوسيلة  مما يدفع المزا% 45-35العالمي بحوالي 
ادة عدد     الفعالة السريعة في القضاء علي اآلفة، ولكن االستخدام الخاطئ لها مع زي
وث،     دالت التل ادة مع ي زي د أدي إل ها ق ة لبعض زات العالي تخدام والترآي رات االس م

لمحيطة  وتراآم بقايا هذه السموم الضارة في غذاء اإلنسان وفي التربة وفي البيئة ا
  .به

ل      ن حق ري، وم ي أخ ة إل ن منطق ة م ات الزراعي دة اإلصابة باآلف تختلف ش
ة، ولحد           ات والمحاصيل والظروف الجوي واع اآلف ًا ألن ة تبع ألخر، في نفس المنطق

  . آبير علي مدي اهتمام المزارع نفسه بأرضه
ان حيث يجب          ة بمك ات من األهمي وتعتبر النظرة االقتصادية في مكافحة اآلف

ي          أ ا ينفق عل دار م ا مق ة م ة عن آف ن نضع في االعتبار عند تقدير األضرار الناجم
مكافحتها، إذا أن ما ينفق علي مكافحة بعض اآلفات، خاصة آفات الخضر والفاآهة، 

ولهذا السبب ذاته آثيرًا ما تتخذ . قد يفوق أحيانًا آل تكاليف اإلنتاج األخرى مجتمعة
ًا ا   ف أحيان ة تكل راءات مكافح ن     إج د م ا بمزي تغناء عنه ن االس ن الممك ر، وم لكثي

  .المعرفة لطبيعة اآلفة وآيفية التنبؤ بمستقبل اإلصابة
  المكافحة الحيوية

داء    ة األع ي االستفادة من نشاط وفعالي ات عل ة لآلف د المكافحة الحيوي تعتم
اً      ا أحيان د يفوق دوره  الطبيعية، آأحد وسائل المكافحة اآلمنة واالقتصادية، والتي ق

د        ام الجي ة اإللم وسائل أو طرق المكافحة األخرى، ويشترط لنجاح المكافحة الحيوي
ة في     بالمعلومات الحيوية والبيئية لآلفة المستهدفة، وما يصاحبها من أعداء طبيعي
ل   ة بالعم داء الطبيعي ذه األع ي ه اظ عل ي الحف درة عل ي الزراعي، والق الوسط البيئ

ا،      علي زيادة أعدادها وحمايتها من ا دات عليه آلثار الضارة لالستخدام السيئ للمبي
دات، في      ة باستخدام المبي وعموما تساعد آل طرق المكافحة عدا المكافحة الكيماوي

  .زيادة دور وفعالية المكافحة الحيوية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  عناصرها

مسببات الطفيليات والمفترسات و: تشمل عناصر المكافحة الحيوية الرئيسية
  .األمراض الحشرية

ا        ا لعائله ة لتخصصها ومالزمته وتعتبر الطفيليات من أهم عناصر المكافحة الحيوي
ي          . حتى موته ل عل ات التي تتطف ة الطفيلي اءة العالي ات ذات الكف واع الطفيلي ومن أن



ة          ل بيضها داخل بيض اآلف ل  ( بيض اآلفات الضارة، حيث تضع أنثي الطفي ) العائ
  .حياتها داخليا، وبالتالي ال يفقس بيض العائلوتستكمل دورة 

ا          ل التريكوجرام ي    )  1شكل  ( ومن أمثلة هذه المجموعة طفي ل عل ذي يتطف وال
ات        وز في القطن، ثاقب دان الل ا دي بيض عديد من اآلفات الحشرية االقتصادية، أهمه

  .الذرة والقصب واألرز، وبعض آفات الفاآهة والخضر

طفيل التريكوجراما  ):  1شكل ( 
يتطفل على بيضة دودة اللوز 

  األمريكية
 

  مميزات طفيل التريكوجراما
  . ال يؤثر مطلقًا علي النبات أو القائمين بالعمل ♦
  . للطفيل قدرة جيدة علي الطيران واالنتشار والبحث عن العائل ♦
  دورة حياته( تتضاعف أعداد الطفيل جيًال بعد جيل خالل فترة زمنية قصيرة  ♦

  ).أيام 10-7حوالي        
ة   ♦ ائمين بعملي ال الق دد العم ت واآلالت وع وفر الوق تخدامه ي ث أن اس ااقتصادي، حي

  . اإلطالق مقارنة بالرش بالمبيدات
    لمكافحة الحيوية التطبيقية باستخدام الطفيلا
ة    ♦ ل بديل ) حشرات المخازن   ( تتم تربية وإآثار الطفيل معمليًا بسهولة علي عوائ

ي ل ب وبمث ق البحر األبيض المتوسط، وفراشة الحب تم لصق البيض . ض فراشة دقي ي
ل   ى الطفي وى عل ذي يحت ه (ال ل علي كل –المتطف ورق    ) 2ش ن ال غيرة م روت ص ي آ عل

 المقوى، يتم نقلها بعد ذلك إلي الحقول المراد معاملتها على هيئة آروت،
  .لوتترك لينطلق منها الطفي)  3شكل ( تعلق الكروت علي النباتات  ♦

   
  )يسار(آتلة بيض سليمة ): 2شكل ( 

  )يمين(آتلة بيض متطفل عليها             
  طريقة تعليق آرت الطفيل على):  3شكل ( 

  النباتات            
ة،  ) إطالقه ( ينصح دائما باستخدام الطفيل  ♦ مبكرًا أى بمجرد ظهور اإلصابة باآلف

د أعداد        حيث يدعم ذلك التعداد الموجود أصال في الطب    ل تزاي ه قب د من فعاليت ة، ويزي يع
  .اآلفة وأضرارها

د   ♦ ا بع اآر، ويفضل أجراؤه ي الصباح الب را ف ة اإلطالق مبك أجراء عملي ينصح ب
ر روب( الظه ل الُغ د   ) قب ي ق ا الت رة وحرارته ن أشعة الشمس المباش ل م ة الطفي لحماي
  .تضره

ة    قد ينصح بإطالق الطفيل أآثر من مرة خالل الموسم، حسب شدة  ♦ اإلصابة باآلف
  . المستهدفة



  .تختلف معدالت استخدام الطفيل لكل فدان، حسب شدة اإلصابة وموعد اإلطالق ♦
ي        ♦ ة ف ابة باآلف ب اإلص دير دوري لنس ات، بتق ل واإلطالق اءة الطفي يم آف تم تقي ي

  ).المقارنة ( الحقول المعاملة، ومقارنتها بالحقول غير المعاملة 
ين    تعتبر المبيدات قاتلة للطفيل ♦ وغيره من األعداء الطبيعية، ولذا يلزم التنسيق ب

في الحقول المعاملة ) إذا استدعي األمر ( مواعيد إطالق الطفيل ومواعيد رش المبيدات 
  .بالطفيل

ة دون    ♦ ة لآلف ة الحيوي ي المكافح ط ف ل فق ات الطفي ي إطالق اد عل ن االعتم د يمك ق
د استخدامه لمكافحة ثاقبة القصب غيرها من وسائل المكافحة األخرى، آما هو الحال عن

ره من وسائل المكافحة األخرى في             تم استخدامه مع غي د ي الصغيرة في القصب، أو ق
  .برامج المكافحة المتكاملة لآلفات

شجعت نتائج استخدام الطفيل فى مكافحة ثاقبة القصب الصغرى فى حقول قصب   ♦
كر  ة  (الس ابة باآلف ى اإلص اض ف غ االنخف ى %) 70بل ذلك ف وز وآ ة دودة الل مكافح

ين      (القرنفلية فى حقول القطن  ى  %) 76 – 55تراوحت نسبة الخفض فى اإلصابة ب إل
ديل حيوي لمكافحة          ه آب ة ب ادة المساحة المعامل ى زي زيادة االهتمام بالطفيل والعمل عل

  .        بعض أنواع  اآلفات الهامة األخرى


