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  المكافحة الحیویة لآلفات الحشریة

  یحي حسین فیاض/ د -احمد حسین الهنیدي / د
  معهد بحوث وقایة النباتات

  2002/ 761نشرة رقم 
  :تمهید 

ظلت فكرة اصدار هذا الدلیل تراودنا لسنوات طویلة الى ان تم بعون اهللا وبتوفیقه ان یكون بین یدي المهتمین بمجال مكافحة 
والمزارعین اول دلیل مصور ومبسط عن ماهیة المكافحة الحیویة وعناصرها واهمیتها موضحًا به اهم الطفیلیات االفات 

  .والمفترسات الشائعة التي تهاجم االفات الحشریة الهامة في البیئة المصریة
  

اللحظة التي بدأ عندها ومنذ . ظهرت الحشرات وانتشرت انتشارًا واسعًا على سطح االرض قبل ان تطأها قدم انسان
االنسان في توسیع رقعة محاصیله ، احتلت مشكلة حمایة هذه المحاصیل من ضرر الحشرات واالفات االخرى جانبًا 

  .مرموقًا من تفكیره وجهده
  

وهو محصلة لمجموعة  Natural Balanceتتواجد الكائنات الحیة تحت الظروف الطبیعیة في حالة تعرف بالتوازن الطبیعي 
من جهة، یقابلها مجموعة ) على النمو والتكاثر واالنتشار  وهي العوامل التي تساعد النوع( امل تعرف بالكفاءة الحیویة عو 

وهي العوامل غیر الحیویة كفعل الظروف الجویة غیر المناسبة ، والحیویة ( اخرى من العوامل تعرف بالمقاومة البیئیة 
ینتج عن تطاحن عوامل . من جهة اخرى) النواع المختلفة ، وكفعل االعداء الطبیعیةكالمنافسة بین انواع النوع الواحد او ا

الكفاءة الحیویة من جانب وعوامل المقاومة البیئیة من جانب اخر في الطبیعة حالة التوازن الطبیعي اذا ماتساوت الكفتان او 
وبالتالي )  Outbreaksتعرف بالفورانات ( ة رجحت كفة المجموعة االخیرة،  بینما تحدث حالة تزاید مطرد العداء االف

  .االضرار الناجمة عنها اذا مارجحت كفة المجموعة االولى 
أشد العوامل المقلقة للبیئة لمسئولیته المباشرة او غیر المباشرة في االخالل  –حتى في اقل المناطق حضارة  –یعتبر االنسان 

الحیة وبعضها في منطقة ما ، اذ ان نتیجة لجهوده ندرت بعض الكائنات ، الطبیعي الموجود اصال بین الكائنات  بالتوازن
والبعض االخر في طریقه لالنقراض ، بینما هيء لكائنات اخرى اوساطًا بیئیة اكثر مالئمة ، فقد ادى تدخله لزیادة الرقعة 

او من ) الطبیعي( موطنها االصلي الزراعیة بتحویل الصحارى او الغابات الى اراضي زراعیة الى نقل كثیر من االفات من 
مناطق انتشارها الى اماكن جدیدة لم تتوطنها من قبل، وغالبا التنتقل معها اعدائها الطبیعیة الى الموطن الجدید مما یتیح 

الكیماویة  ستخدام المبیداتب تدخًال سریعًا غالبًا مایكون بالهذه اآلفات الفرصة للزیادة المطردة مسببة اضرارًا بالغة، مما یتطل
لوقف هذه الزیادة ، ونظرًا لما تتمیز به هذه المبیدات من سهولة في االستعمال وسرعة في التأثیر فقد جذبت ومازالت تجذب 
انظار العدید من القائمین على مكافحة اآلفات وغیرهم من الزراع والمستثمرین ، مما صرف االنظار لفترات طویلة عن 

الطبیعیة من  قدمتها المكافحة الحیویة ، والتي تعتمد على فعل ونشاط ماهو معروف باالعداءطریق المكافحة االخرى وفي م
حشرات وحیوانات وطیور ، وقد تحولت كثیر من االنظار في السنوات االخیرة الى المكافحة الحیویة لالفات على انها األمل 
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ة عن االستعمال غیر الواعي والموسع للمبیدات وعودة مرة اخرى الى المكافحة الطبیعیة للخروج من المشاكل الناجم
  .الكیماویة وما سببته من تلوث للبیئة واضرار بالتوازن الطبیعي

  
  :تتحقق المكافحة الحیویة كنتیجة لدور االعداء الطبیعیة بطریقتین

االعداء وفي هذه الحالة إما طبیعیا وهي احدى طرق المقاومة الطبیعیة ، او بتدخل االنسان بالعمل على تشجیع واكثار هذه 
ویتطلب استخدام اسلوب المكافحة الحیویة لالفات الى معرفة تامة بتاریخ حیاة اآلفة . تعرف بالمكافحة الحیویة التطبیقیة

المراد مكافحتها ودراسة لالعداء الطبیعیة المصاحبة لها بالفعل في مناطق انتشارها ، وكذلك تقییم للدور الذي تلعبه هذه 
  .، ولذلك یتطلب استخدام هذا االسلوب في المكافحة بعض الوقت والجهد قبل الحصول على نتائج مرضیةاالعداء 

  

وهناك امثلة كثیرة ناجحة یفوق فیها اسلوب المكافحة الحیویة غیره من وسائل المكافحة االخرى التي یستخدمها 
فانه لیس من الحكمة على االطالق عند التعامل مع آفة  االنسان، ومع ذلك وعلى الرغم من المزایا العدیدة للمكافحة الحیویة

هامة اقتصادیا في مساحة كبیرة او في مناطق جدیدة ان یتم االعتماد كلیة على المكافحة الحیویة في حل المشكلة، كذلك 
، ولذلك تطورت  الیمكن االعتماد علیها بنجاح ضد كل االفات، والیمكن اعتبارها السالح الوحید من وجهة النظر التطبیقیة

وتكاملت نظم مكافحة االفات الحدیثة الى ماهو معروف بالمكافحة المتكاملة او برامج ادارة اآلفات ، وهي تطبیق لكل 
اسالیب المكافحة المتاحة منفردة او مجتمعة في برنامج واحد یحقق اكبر استفادة من جمیع الطرق في خفض اعداد االفات 

ستخدام المبیدات ویحافظ ویدعم دور االعداء الطبیعیة، واالهم هو تقلیل فرص تلوث البیئة وفي نفس الوقت یحقق ترشید ا
  .والحاصالت الزراعیة والحیوانیة

 
یعتبر اتجاه استخدام الحشرات او مسببات االمراض النباتیة في مكافحة الحشائش احد صور المكافحة الحیویة، فقد 

. لتكاثر واكمال دورة حیاتها على حشائش معینة دون غیرها من العوائل النباتیة تخصص بعض انواع الحشرات في التغذیة وا
وقد استغلت هذه الظاهرة بنجاح في المكافحة الحیویة لبعض انواع الحشائش ، منها على سبیل المثال استخدام عدید من 

في المكافحة الحیویة لنباتات  ).1(شكل  )رتبة غمدیة االجنحة (  Neochetinaدول العالم نوعان من السوس یتبعان جنس 
ورد النیل، الذي یهدد المجاري المائیة في مناطق كثیرة من العالم كذلك استخدام الحشرات في مكافحة بعض انواع الحشائش  

من  Coleophoraica parthenالشوكیة التي تنمو على الطرق وفي المراعي ، حیث استغلت ظاهرة تخصص الفراشة 
 )2(شكل .في مكافحتها حیویا بنجاح في مصر " سلسوالكالى " جنحة في مهاجمة الحشائش الشوكیة رتبة حرشفیة اال

  .البیضة والحشرة الكاملة
 
 
 
 

 شكل واحد واثنین
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  :تعریف المكافحة الحیویة 
الى ) االفات ( الضارة للتقلیل من كثافة اعداد الكائنات الحیوانیة والنباتیة ) االعداء الطبیعیة ( هي فعل الكائنات الحیة 

  .مادون حد الضرر االقتصادي
  :ممیزاتها 

 آمنة ، التضر باالنسان والبیئة .1
 .مستدیمة، حیث تتكاثر اعدادها طبیعیا .2
 اقتصادیة ، رخیصة التكالیف مقارنة بطرق المكافحة االخرى .3
 سهلة التطبیق والتحتاج الى ایدي عاملة كثیرة .4

  :عناصرها 
  Parasitoidsالطفیلیات  .1
  Predatorsالمفترسات  .2
  Pathogensمسببات االمراض  .3

  
   Parasitism: التطفل 

یعرف الكائن . هب ظاهرة یعیش فیها كائن حي داخل او على كائن حي اخر، یالزمه ویتغذى منه، ویسبب موته في النهایة
  .  Hostوالكائن المتهجم علیه بالعائل  Parasitoidالمهاجم بالطفیل 

  
   Predation: االفتراس 

مهاجمة كائن حي لكائن حي اخر بغرض التغذي منه لفترة محدودة ، ثم ینتقل منه الى كائن حي اخر وهكذا  هي ظاهرة 
  . Preyوالمتهجم علیه بالفریسة  Predatorیعرف الكائن المهاجم بالمفترس . حتى نهایة فترة التغذیة

  
   Pathogen: المسبب المرضي 

والفیروس  Bacteriaهو كائن حي دقیق ممرض یسبب موت الحشرات نتیجة لالصابة المرضیة ، ومن امثلتها البكتیریا 
Virus  والفطرFungus  والبروتوزواProtzoa  والنیماتوداNematoeds .  

  
  :التمییز بین التطفل واالفتراس 

  :منهایستند في التمییز بین الطفیلیات والمفترسات على بعض الظواهر 
( او طور التغذیة الكامل ) الحوریات والیرقات( دوام المالزمة خالل احد طوري التغذیة ، طور التغذیة غیر الكامل  )1

 ).الحشرات الكاملة
 .ولذلك فان الطفیلیات اكثر تخصصًا من المفترسات حیث یتغذى المفترس على اكثر من فرد من فرائسه
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ي بعض اعضاء العدو الحیوي لخدمة العملیات الحیویة مثل آلة وضع التحورات الموفولوجیة حیث یحدث تحور ف )2
البیض في الطفیلیات وتحور اجزاء الفم في مفترس أسد المن او األرجل للقنص في مفترس فرس النبي لتساعد 

 .على قوة القبض على الفریسة
نما یكون حجم المفترس الحجم بالنسبة لحجم الضحیة حیث عادة مایكون حجم الطفیل اصغر من حجم عائلة بی )3

 .اكبر من حجم فریسته
مدى الضرر الذي یطرأ على التضحیة حیث الیسبب التطفل موت فوري للعائل بینما یسبب االفتراس موت فورى  )4

 .للفریسه
  ).بصفة عامة تعتبر ظاهرة المالزمة اهم مایعتمد علیه في التمییز بین الطفیلیات والمفترسات( 
  

   PARASITOIDSالطفیلیات : اوال
  

  :تقسیم الطفیلیات ویعتمد على عدة اسس منها 
  :على اساس طور العائل المتطفل علیه : اوال

  

 :التطفل على البیض  .1
وفیه تضع انثى الطفیل بیضها داخل بیض العائل، وتستكمل دورة حیاتها  3شكل رقم 

الذي  Trichogrammaداخله ، وبالتالي الیفقس بیض العائل ، مثل طفیل التریكوجراما 
یتطفل على بیض العدید من حشرات حرشفیة االجنحة، في حاالت اخرى یفقس بیض 
العائل وبداخله بیض الطفیل حیث تتغذى یرقة الطفیل على یرقة العائل فتؤدي الى 
موتها، ثم تتكون عذراء الطفیل وتخرج منها الحشرة الكاملة مثل طفیل الكیلونس 

Chelonus لى بیض دودة ورق القطنوالذي یتطفل ع.   
  

 :التطفل على الیرقات وینقسم الى  .2
  :تطفل خارجي - أ

وفیه تضع انثى الطفیل بیضها خارجیا على جسم یرقة العائل بعد تخدیرها )  4شكل (
، یفقس بیض الطفیل وتتغذى یرقاته خارجیًا ایضا على یرقة العائل حتى تستكمل 

والذي یتطفل على یرقات دودة اللوز  Braconدورة حیاتها مثل طفیل البراكون 
  .القرنفلیة وثاقبات الذرة 

 
  

  :تطفل داخلي  -ب
وفیه تضع امثى الطفیل بیضها داخل او خارج جسم العائل ، یفقس بیض الطفیل وتخترق یرقاته جسم )  5شكل (

بعدها تطور الى ) الیرقة ( العائل وتبقى بداخله لتتغذى على المحتویات الداخلیة حتى تستكمل الطور المتغذى 
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او ذبابة التاكینا  Microplitisعذارى غالبًا خارج جسم العائل مثل طفیل المیكروبلیتس 
Tachina  اللذان یتطفالن على یرقات دودة ورق القطن او الطفیلیات التي تتطفل داخلیًا

  .على الذباب االبیض
 
   

  

 :التطفل على العذارى .3
وفیه تضع انثى الطفیل بیضها داخل عذارى العائل وتتربى االطوار غیر الكاملة )  6شكل (

 تخرج منها الحشرة الكاملة مثل طفیل البراكیماریا للطفیل داخل عذراء العائل حتى
Brachymeria  الذي یتطفل على عذارى ابو دقیق الكرنب.   

 
 
  

 :التطفل على الحشرات الكاملة  .4
وفیه تضع أنثى الطفیل بیضها على جسم الحشرة الكاملة وعندما یفقس البیض ) 7شكل (

تتحول فیه الحشرات الكاملة ( الكاملة ، ومن امثلتها طفیلیات المن تتغذى الیرقات على المحتویات الداخلیة للحشرة 
 ).من المن الى مایعرف بالمومیات 

  
 
 
 
  

  :على اساس تسلسل المهاجمة : ثانیًا 
 

 .وهو مهاجمة الطفیل آلفة: التطفل االولى  .1
احیانًا كما یحدث في بعض انواع وفیه یهاجم طفیل اخر، وینقسم الى تطفل ثانوي وثالثي ورباعي : التطفل المفرط  .2

 .طفیلیات المن
  

  :على اساس عدد افراد الطفیل الناتجة من فرد واحد من العائل : ثالثًا 
 :تطفل فردي )1

 .وفیه ینجح فرد واحد فقط من الطفیل في ان یتغذى وینمو على او داخل فرد واحد من العائل
 :تطفل جماعي  )2

قد یصل عدد افراد الطفیل ( الطفیل على او داخل فرد واحد من العائل ، وفیه یتغذى وینمو اكثر من فرد من 
  ).فرد  3000الخارجة من فرد واحد من العائل الى 
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 .تنتمي معظم الحشرات الطفیلیة الى رتب غشائیة االجنحة وذات الجناحین
  

   Predators: المفترسات : ثانیاً 
  :الحشریة تضم المجامیع التالیة معظم انواع المفترسات 

 :مثل) تتبع رتبة غمدیة االجنحة :(  الخنافس المفترسة .1
والتي تهاجم لیًال یرقات حرشفیة ) 10شكل ( مثل خنفساء الكالوسوما  :الخنافس األرضیة -

مثل یرقات عذارى دودة ورق القطن وغیرها من ( االجنحة والعذارى الموجودة في التربة 
  ).حرشفیة االجنحة 

 

  

العید السمنى واالسود  وبوا) 11شكل (نقطة  11ل ابو العید مث:  خنافس أبو العید -
تفترس الیرقات والحشرات الكاملة للمن والذباب االبیض ) 12شكل (والسكمنس والرودالیا 

 .والحشرات القشریة والبق الدقیقي والبیض والفقس الحدیث لعدید من حرشفیة االجنحة
 

  
 

المن والحشرات الصغیرة والبیض والفقس الحدیث  تفترس) 13شكل رقم : (الحشرة الرواغة  -
  .لعدید من حرشفیة االجنحة، وتكثر في حقول البرسیم والقطن والذرة 

  
  
  
  
  
 
 

 :مثل ) یتبع رتبة ذات الجناحین : ( الذباب المفترس .2
تفترس یرقاته المن وبعض الحشرات القشریة والبق الدقیقي، ) 14شكل : (ذباب السیرفس  -

  .الحشرات الكاملة على رحیق االزهاربینما تتغذى 
 
  
  
  
  
 

 ) یتبع رتبة مستقیمة االجنحة : ( فرس النبي .3
 .مثل فرس النبي الكبیر والصغیر، یفترس الخنافس والنمل والذباب) 15شكل ( 
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تفترس یرقاته المن والتربس والذباب االبیض والحشرات  16شكل ) تتبع رتبة شبكیة االجنحة( : حشرات أسد المن .4
القشریة والفقس الحدیث لعدید من حرشفیة االجنحة، بینما تعیش الحشرات الكاملة في معظم االنواع معیشة حرة 

 .غیر مفترسة
 

 .ساسا النملتفترس یرقاته ا) تتبع رتبة شبكیة االجنحة : ( حشرات أسد النمل .5
 
 
 

حشرات لیلیة ارضیة تفترس یرقات وعذارى عدید من حرشفیة االجنحة ) تتبع رتبة جلدیة االجنحة ( أبرة العجوز .6
  .الموجودة في التربة وكذلك بعض انواع الدیدان والخنافس االرضیة

 
والصغیر تفترس حوریاتها ) 19شكل (مثل الرعاش الكبیر )تتبع رتبة الرعاشات : (  الرعاشات .7

 .الدیدان والحشرات المائیة كما تفترس حشراتها الكاملة عدید من انواع الحشرات اثناء الطیران
یفترس غالبا انواع التربس والعنكبوت ) تتبع رتبة هدبیة االجنحة)  20شكل : (التربس المفترس .8

  .االحمر
 

  
 :مثل) یتبع رتبة نصفیة االجنحة:( البق المفترس .9

مفترس للتربس والمن والعنكبوت االحمر والذباب )  21شكل ) (االوریس( بقة االزهار  -
 .االبیض والبیض والفقس الحدیث لعدید من حرشفیة االجنحة

 .والبقة المائیة الكبیرة تفترس الحشرات المائیة والضفادع والقواقع والسحالى -
 

 

 :الزنابیر المفترسة  .10
تعیش غالبا في معیشة اجتماعیة واحیانًا انفرادیة ) تتبع رتبة غشائیة االجنحة) (22شكل (

  :ومن امثلتها
 .والتي تفترس النحل وبعض انواع الزنابیر االخرى: الزرقاءالزنابیر  -
 .یفترسوا نحل العسل: زنبور البلح وذئب النحل والزنبور االصفر  -
  .والتي تفترس یرقات حرشفیة االجنحة مثل دودة ورق القطن: زنابیر الطین البانیة  -

 
 .تفترس بعض انواع التربس والعناكب واالكاروسات النباتیة الضارة:  األكاروسات المفترسة .11

 
تعتبر احد مجامیع المفترسات الهامة والشائعة في جمیع ) 24شكل :  العناكب الحقیقیة .12

  .االوساط البیئیة الزراعیة، تفترس بكفاءة عدید من انواع الفرائس سواء الطائرة او الزاحفة
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 :الفقاریات المفترسة  .13

 .االسماك والطیور والزواحف والتي تفترس جزئیًا او كلیًا عدید من انواع الحشرات مثل
  
 
 
  
  

  :أمثلة على الكفاءة االفتراسیة لبعض انواع المفترسات الشائعة في البیئة المصریة
  .الكفاءة االفتراسیة النواع المفترسات باختالف الفرائس وطول حیاة الطور المفترس تختلف

  
  نقطة  11خنفساء ابو العید : اوالً 

  :دورة الحیاة
بیضة على سطح االوراق، یفقس البیض الى  12- 10تضع االناث البیض في كتل صغیرة 

یرقات مفترسة، تتغذى بكفاءة على فرائسها المختلفة حتى اكتمال الطور الیرقي ، تدخل بعدها 
الساكن الحشرات الكاملة من اناث في طور ساكن هو طور العذراء، یخرج من هذا الطور 

وذكور تتغذى على فرائسها المختلفة ، تتزاوج وبعدها تبدأ االناث في وضع البیض لتعید دورة 
   .حیاتها

  
  :الكفاءة االفتراسیة 

) یوماً  15-10( نقطة خالل فترة الطور الیرقي  11تفترس الیرقة الواحدة من خنفساء ابو العید 
بیضة او یرقة حدیثة الفقس من حرشفیة  200-150من المن او فردًا  300-250حوالي 

) یوما 90- 70(، بینما نفترس الحشرة الكاملة خالل فترة حیاتها )دودة ورق القطن مثال(االجنحة 
  .بیضة او یرقة حدیثة الفقس یومیا 200فردًا من المن او  120مامتوسطه 

  
  :مفترس أسد المن : ثانیاً 

  :دورة الحیاة
االناث البیض فردیًا على حوامل على سطح االوراق، یفقس البیض الى یرقات مفترسة تتغذى بشراهة على فرائسها تضع 

المختلفة حتى اكتمال الطور الیرقي، تدخل بعدها في طور ساكن هو طور العذراء داخل شرنقة حریریة، یخرج من طور 
ة على رحیق االزهار في اغلب انواع هذا المفترس ، تتزاوج العذراء الحشرات الكاملة من اناث وذكور، تعیش حرة متغذی

  .وبعدها تبدأ االناث في وضع البیض لتعید دورة حیاتها
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  :الكفاءة االفتراسیة

 300فردًا من المن او  350حوالي ) یوما 15-10(من مفترس أسد المن خالل فترة الطور الیرقي تفترس الیرقة الواحدة 
  )دودة ورق القطن مثال(فقس من حرشفیة االجنحة بیضة او یرقة حدیثة ال

  
  ) األوریس ( بقة االزهار : ثالثاً 

 من المفترسات الصغیرة الحجم ذات الكفاءة العالیة
  

  :دورة الحیاة
تضع االناث البیض في انسجة االوراق ، یفقس البیض الى حوریات مفترسة تتغذى بكفاءة على 

الحوریة، بعدها تتحول الحوریات مباشرة الى حشرات كاملة فرائسها المختلفة حتى اكتمال طور 
من اناث وذكور، تتغذى ایضا بشراهة على فرائسها المتنوعة وتتزاوج وبعدها تبدأ االناث في 

  .وضع البیض لتعید دورة حیاتها
  

  :الكفاءة االفتراسیة
- 25فردًا من المن او  150حوالي ) یوماً  15-12(تفترس الحوریة الواحدة من بقة االوریس الصغیرة خالل طور الحوریة 

، بینما تفترس الحشرة الكاملة خالل فترة ) دودة ورق القطن مثال(بیضة او یرقة حدیثة الفقس من حرشفیة االجنحة  35
  .بیضة او یرقة حدیثة الفقس 155-135فردًا من المن او  250حوالي ) یوماً  15-12(حیاتها 

  
   Pathogens:مسببات االمراض : ثالثا

تتواجد الكائنات الدقیقة مثل البكتیریا والفطر والفیروس والبروتوزوا والنیماتودا في البیئات الزراعیة المختلفة حیث تهاجم 
طبیعیا كثیر من انواع االفات الحشریة مسببة موتها، وتستخدم هذه الكائنات ایضا في المكافحة الحیویة التطبیقیة بإكثارها 

في الطبیعة بنفس طرق رش المبیدات فتنتشر العدوى بین الحشرات وتفتك بها نتیجة التغذیة على االجزاء صناعیًا ورشها 
  .النباتیة الملوثة بجراثیم هذه المسببات محدثة العدوى عن طریق المعدة او من خالل الثغور التنفسیة

  
  :ممیزات المكافحة المیكروبیة

ان والحیوان من المبیدات الكیمیاویة، ومعظم هذه المیكروبات متخصصة المبیدات المیكروبیة اقل خطرًا على االنس - 1
 .على الحشرات والتصیب االنسان

 .ندرة حدوث الطفرات الضارة في مسببات االمراض المیكروبیة - 2
 یستمر االثر الباقي للمبیدات المیكروبیة فترات طویلة - 3
 ة في المكافحة یقلل من احتمال ظهور سالالت مقاومةاستخدام المبیدات المیكروبیة بالتبادل مع المبیدات الكیماوی - 4

 
  :عیوبها 
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 مازالت تكلفة تصنیعها عالیة نسبیا بالمقارنة بالمبیدات الكیمیاویة - 1
كما ان بعض % 100یحتاج استخدامها الى ظروف جویة خاصة فالفطریات مثال تحتاج الى رطوبة نسبیة حوالي  - 2

 .منخفضةالفیروسات تحتاج الى حرارة عالیة او 
 لیس لمسببات االمراض القدرة على االنتشار والحركة من مكان الى اخر بعكس الحشرات المتطفلة والمفترسة - 3

  
  تداخل المبیدات المیكروبیة مع الطفیلیات والمفترسات

ن االمراض تقوم مسببات االمراض والطفیلیات والمفترسات الحشریة بدورها مرتبطة بمستویات متباینة لتعداد االفة حیث تكو 
اكثر فعالیة عند المستویات العالیة لهذا التعداد بینما یناسب الطفیلیات والمفترسات مستویات التعداد المنخفضة ومن 
المعروف ان غالبیة مسببات االمراض التهاجم طفیلیات ومفترسات عوائلها، فقد لوحظ العدید من الطفیلیات والمفترسات 

الفطر او البكتیریا او الفیروس دون ان تظهر علیها اعراض تشیر الى عدواها بأي من الحشریة نامیة في عوائل مصابة ب
  .هذه الكائنات الممرضة

  
  توافق المبیدات المیكروبیة مع المبیدات الكیمیائیة

ر تتوافق غالبیة المبیدات الكیمیاویة مع بعض الكائنات الممرضة للحشرات مثل توافق مبیدات الكربامات ومركبات الفسفو 
حیث وجد لها تأثیرا طفیفًا او التأثیر لها على قدرة الجراثیم على االنبات وعلى  B.thuringiensisالعضویة مع البكتیریا 

العكس من ذلك یوقف نشاط مجموعة الكلور العضویة وكذا المستحلبات فعل البكثیریا، كذلك تتوافق المبیدات مع 
خاصة بدرجة اعلى من تأثیر هذه المبیدات الفیروسات، بینما تتأثر فعالیة الفطریات بالمبیدات الكیمیائیة عامة والفطریة منها 

  .على البكتیریا والفیروسات الحشریة مما یسمح لصالحیتها للتوافق مع المبیدات عند التطبیق
  

  استخدام الكائنات الدقیقة في المكافحة
كلیهما بالظروف  یتطلب استخدام الكائنات الدقیقة في مكافحة االقات معرفة دقیقة لخصائص هذه الكائنات وعوائلها وعالقة

البیئیة اذ البد من تواجد العائل في بیئة ظروفها تناسب احداث المرض، حیث تدفع الظروف بمزید من احتماالت العدوى، 
وتشجع العوائل الحشریة الكائنة في تجمیعات وبكثافات عدیدة عالیة غالبا من حدوث األوبئة المرضیة رغم وجود بعض 

وكذلك افضلیة ان تتم المعاملة بعد )   B.Tلعمر الیرقات او الفقس الحدیث في حالة ( بالنسبة  االستثناءات، توقیت المعاملة
هربًا من التاثیر الضار لالشعة فوق البنفسجیة واثناء فترة نشاط االفات المستهدفة، وكذلك اهمیة ) قرب الغروب( الظهر 

  .التغطیة الكاملة لالوراق
  

  :تأثیر المبیدات 
م غیر الواعي للمبیدات في القضاء على نسبة كبیرة من اعداد الطفیلیات والمفترسات في البیئات الزراعیة یتسبب االستخدا

المختلفة، ففي حقول القطن على سبیل المثال وصل مایلقى فیها وحدها قبل تطبیق البرامج التي تعتمد على ترشید استخدام 
من كم المبیدات المستخدمة لمكافحة االفات في جمیع % 70حوالي . لیاً المبیدات وهي السیاسة التي تنتجها وزارة الزراعة حا

  .المحاصیل االخرى مجتمعة وذلك في البرنامج السنوى للرش الدوري ضد دیدان اللوز
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 قدر بحوالي(ویظهر االثر السلبي لتأثیر المبیدات في انخفاض الحاد الذي یحدث في اعداد المفترسات في حقول القطن 
  .وتعتبر العناكب الحقیقیة اقل انواع المفترسات تأثرًا بالمبیدات) من تعدادها قبل الرش% 70-80
 

  
  
  

  :یعتمد استخدام الطفیلیات والمفترسات في المكافحة الحیویة على اتجاهین اساسیین
  

غالبًا ( اماكن معینة االتجاه التقلیدي ویتم فیه جمع انواع الطفیلیات والمفترسات المختصصة على آفة ما من  .1
یتم . الى المعمل وتربیتها ثم اطالقها في المناطق المراد مكافحة االفة بها ونقلها) الموطن االصلي لالفة ماتكون

في هذا االتجاه استیراد وادخال االعداء الطبیعیة في مناطق جدیدة یمكن ان تتأقلم بها وتستقر فیها وتنتشر وتتزاید، 
استعادة التوازن الطبیعي بین اآلفة والعدو الحیوي، فتتناقص اعداء االفة وتهبط الى مستویات وبنجاح ذلك فانه یتم 

اقل مما كانت علیه الى ان تصل لمستوى اقل من الحد االقتصادي الحرج، وتنشأ حالة اتزان عام جدیدة، وتستخدم 
من قبل، وایضا اتجاه اآلفات المحلیة  هذه الطریقة إما تجاه االفات الدخیلة ببعض المناطق التي لم تتواجد فیها

وعادة ماتتم مثل هذه . التي تتزاید اعدادها نتیجة النتشارها في مدى اوسع من النطاق الذي ینتشر فیه اعداؤها
االجراءات بواسطة المتخصصین في مجال المكافحة الحیویة، كما یلزم متابعة نشاط مثل هذه االنواع المدخلة 

 .ي البیئة الجدیدةلتقییم مدى اقلمتها ف
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اإلتجاه اآلخر یعتمد على تعظیم دور االعداء الطبیعیة المحلیة من طفیلیات ومفترسات وكائنات ممرضة للتحكم  .2
في اعداد اآلفة اذا ماحدث تزاید مفاجيء في اعدادها ووصولها الى مستویات الضرر ، وتعتمد اجراءات المحافظة 

اكن االختباء واإلعاشة، وحمایتها من تأثیر المبیدات على االعداء الطبیعیة النافعة على توفیر الغذاء لها ، وأم
في معظم األنظمة وغیرها من المواد التي تستخدم في اغراض المكافحة ، ویمكن توفیر كثیر من هذه المتطلبات 

البیئیة الزراعیة خاصة بتطبیق برامج المكافحة المتكاملة والتي تعتمد اساسًا على االختیار الواعي للعملیات 
وبأستعمالها ) األقل سمیة على االعداء الطبیعیة(عیة المناسبة، والحرص في استخدام المبیدات المتخصصة الزرا

 .عند الضرورة وفي البقع الشدیدة االصابة فقط
  

  اإلنتاج الكمى لألعداء الطبیعیة
استخدامها في  یقصد به االكثار وهو تربیة االعداء الطبیعیة تحت الظروف المعملیة بأعداد كبیرة جدًا بغرض -

برامج المكافحة الحیویة التطبیقیة بشرط ان یكون االكثار اقتصادي من حیث التكلفة والنتیجة التي قد یحققها 
 .واالستفادة من نتیجة اطالق هذا الكم من االعداء الطبیعیة

بعد (والمفترسات یعتمد هذا االسلوب على اكثار انواع االعداء الطبیعیة المحلیة او المستوردة من الطفیلیات  -
فترات انخفاض اعداد االعداء الحیویة ( بأعداد كبیرة في توقیتات معینة ) التأكد من أقلمتها في البیئة الجدیدة

، ویتم اطالقها مبكرًا مما یدعم الموجود اصال في الطبیعة ویزید ) طبیعیًا او عند قصور دورها في منطقة ما 
 .ة واضرارهامن فعالیته قبل ان تتزاید اعداد اآلف

یقتصر االنتاج الكمي على االنواع من االعداء الطبیعیة التي تستجیب اثناء النمو والتكاثر للظروف  -
االصطناعیة التي تربى فیها داخل المعامل المجهزة لذلك ، مما یسمح بالحصول على اعداد كافیة تكفي 

قد . ة بكثیر من تكالیف استخدام المبیداتللغرض الذي تربى من اجله ، حینئذ قد تصبح هذه الوسیلة اقل تكلف
یعتمد على جمع بعض اعداد كبیرة من الطفیلیات والمفترسات من مكان ونقلها الى المكان المراد مكافحة اآلفة 
فیه حیویًا ، بدًال من تربیتها معملیًا ، والیستخدم هذا االسلوب إال في حالة االنواع التي تصعب اكثارها 

 .معملیاً 
  

  :مثلة الناجحة إلكثار واستخدام االعداء الطبیعیةبعض األ
  الطفیلیات: أوالً 

الطفیلیات المستخدمة في برامج المكافحة الحیویة التطبیقیة في انحاء یعتبر طفیل التریكوجراما من انجح  -
 .عدیدة من العالم

والقصب ودیدان اللوز في یتطفل الطفیل على بیض العدید من االفات الحشریة الهامة ، وخاصة ثاقبات الذرة  -
 .القطن

او ) األفستیا(یتم اكثاره معملیًا بالمالیین على بیض عوائل بدیلة مثل فراشة دقیق البحر االبیض المتوسط  -
 .، وغیرها من العوائل المعملیة العدیدة) السیتوتروجا (فراشة الحبوب 

 .یتم اطالقه في الحقول ضد اآلفة المستهدفة في التوقیت المناسب -
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 تم تقدیر نسب الخفض في االصابة نتیجة االطالقی -
في الكثیر %  90 – 80حقق اطالق الطفیل نسبة خفض لالصابة في الحقول المعاملة وصلت الى اكثر من  -

 .من الحاالت
یتم حالیا اكثار كمى لطفیل التریكوجراما بقسم بحوث المكافحة الحیویة بالجیزة حیث یستخدم بنجاح  في  -

لقصب الصغیرة ، اآلفة الرئیسیة التي تهدد زراعات قصب السكر في مصر ، وفي مكافحة مكافحة ثاقبات ا
دیدان اللوز في القطن ، والثاقبات في الذرة واألرز ، وكذلك ضد بعض آفات الفاكهة مثل افات الزیتون ونخیل 

 .البلح
  

  المفترسات: ثانیًا 
واألكاروسات وبیض ویرقات العدید من العوائل ، وقد مثل أسد المن والذي یفترس المن والذباب االبیض  -

حیث تراوحت نسب الخفض في  تركزت غالبیة استخدامات المفترسات ضد افة المن خاصة على الخضر ،
 .بعد ایام قلیلة من االطالق%  98- 72االصابة بالمن بین 

 .بكلیة الزراعة ، جامعة القاهرةیتم حالیًا انتاج كمى من مفترس أسد المن بمعمل المكافحة البیولوجیة  -
األكاروسات المفترسة تستخدم بكفاءة كبیرة وفعالیة عالیة ضد األكاروسات النباتیة الضارة على محاصیل  -

 .الخضر والزهور داخل الصوب ، وعلى بعض المحاصیل االقتصادیة كالفراولة في الحقول المفتوحة
 .بقسم بحوث اكاروس الفاكهة بمعهد وقایة النباتات یتم حالیا انتاج كمى من المفترسات االكاروسیة  -

  
  اإلنتاج التجاري من األعداء الطبیعة 

یتم حالیا وعلى نطاق تجاري في كثیر من الدول ، ومن خالل شركات متخصصة ، انتاج كمي وتسویق  -
شراؤها واطالقها للعدید من االعداء الطبیعیة كالطفیلیات والمفترسات لالفات الهامة ، حیث یتم التعاقد على 

 مباشرة في الحقول او في الصوب الزراعیة بمعرفة المزارع نفسه 
) المیكروبیة(اتجهت ایضا العدید من شركات المبیدات الكیماویة نحو االنتاج التجارى للمبیدات الحیویة  -

المركبات في الطبیعة بنفس طرق استخدام المبیدات التقلیدیة ، تتمیز هذه  المتخصصة ، ویتم استخدامها
بآمانها وتخصصها نحو مجموعات معینة من االفات ، كما تتمیز بتوافقها مع غالبیة المبیدات الكیماویة حیث 

لیكون التاثیر مشتركا ، یعاب علیها احتیاج بعضها لظروف خاصة في ) عند الضرورة (یمكن خلطهما معا 
 .التطبیق
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