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Geographical distribution االنتشار الجغرافي
اليا، وقــد تــم توصيفــه ألول مــرة مــن قبــل Mulsant عــام  س C. montrouzieri اســرت الموطــن األصــ�ي للمفــرت
)Cockrell, 1929; Korschefsky,1931(. ســجل وجــوده بشــكل  قبــل  مــن  الجنــس  1954 وتمــت مراجعــة 
ن الجنوبيــة، )Bodenheimer, 1928; Cole, 1933; Liotta, 1965(، وهــو  ي وســيالن والصــ�ي ي فيــ�ج

محــ�ي �ن
 ،)Dixon, 2000( ي مجــال تطبيقــات المكافحــة الحيويــة الكالســيكية

ي العالــم، �ن
أكــرث األعــداء الحيويــة اســتخداما �ن

ي  ي منطقــة البحــر الكاريــ�ج
كا الجنوبيــة والشــمالية، و�ن ي أمــري

، �ن ي
وقــد أدخــل ألكــرث مــن 64 دولــة لمكافحــة البــق الدقيــ�ت

 .Kairo et. al. 2013(( .ي افريقيــا وأســيا واقيانوســيا وأوروبــا
و�ن

استخدام المفترس قي برامج المكافحة الحيوية
ي مكافحــة جميــع أنــواع 

 �ن
ً
س كربتوليمــوس أحــد أهــم عوامــل المكافحــة الحيويــة، واألكــرث نجاحــا وشــيوعا يعــد المفــرت

ــخ اإلدخــال األول لــه لعــام  ـ ـ ـ ة منــذ أكــرث مــن 100 ســنة، ويعــود تاريـ ، وقــد تمــت تربيتــه بكميــات كبــري ي
البــق الدقيــ�ت

ي  
ت كاوبــل Albert Koebele بإدخالــه إىل كاليفورنيــا لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت 1891، عندمــا قــام ألــرج

Planococcus citri )Bartlett,1974(، ومنــذ ذلــك الوقــت أدخــل إىل العديــد مــن الــدول لمكافحــة هــذه اآلفــة، 
.)Booth and Pope, 1986(

ي عــامي      
ي كاليفورنيــا �ن

ي mealybugs عــ� أشــجار الحمضيــات �ن
اليا لمكافحــة البــق الدقيــ�ت اده مــن اســرت تــم اســتري

ي مكافحة اآلفة المذكورة 
اد عن طريق االطالقات المحدودة العدد، نجاحا �ن )18921891-(، وحقق هذا االستري

ي الوديــان البعيــدة 
ي لهــذه الواليــة، ونظــرًا لظــروف الشــتاء البــارد �ن عــ� الحمضيــات، عــ� طــول الســاحل الجنــو�ج

ي 14 معمــًا، وقــد أمكــن 
 �ن

ً
ة، وتمــت تربيتــه وإكثــاره كميــا س لــم يســتطع تجــاوز هــذه الفــرت عــن الســاحل فــإن المفــرت

ة أفــراد مــن  ن تمــوز 1926 إىل تمــوز 1927. وحــددت جرعــة اإلطــالق بعــرش ة مــا بــ�ي إنتــاج 40 مليــون فــرد خــالل الفــرت
ن 1958 – 1959 تــم الحصــول عــ� أكــرث مــن 31 مليــون فــرد  ة مــا بــ�ي ي الفــرت

س لــكل شــجرة حمضيــات. و�ن المفــرت
ي خمســة معامــل بتكاليــف قــدرت 36000 دوالر، وســمح هــذا اإلنتــاج بمكافحــة اآلفــة ألكــرث مــن مليــون شــجرة، 

�ن
بجرعــة إطــالق بلغــت 23 فــرد للشــجرة. )Booth and Pope, 1986(، وقــد تمــت إعــادة إدخالــه عــام 1972 
ة الشــتاء، بهــدف الحصــول عــ� ســالالت  اليا، لمحاولــة تأقلمــه وتجــاوزه فــرت ي اســرت

مــن المناطــق األكــرث بــرودة �ن
س مــع  ودة )Bartlett, )1974. وهنــاك إطالقــات دوريــة منتظمــة لهــذا المفــرت س مقاومــة لصفــة الــرج مــن المفــرت
ي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.   

ي �ن
المتطفــل Leptomastix dactylopii Howard  لمكافحــة آفــة البــق الدقيــ�ت

ات  ي أمريــكا الشــمالية تمــت تربيتــه وتوزيعــه بشــكل تجــاري، عــ� شــكل حــرش
)Hagen and Chiang 1974(. و�ن

ة كاملــة بســعر إجمــاىلي للوحــدة 67.40 دوالر، أي  ي ضمــن كبســوالت )250( حــرش
كاملــة، لمكافحــة البــق الدقيــ�ت

.)Cranshaw et al. 1996( .ة الواحــدة بمعــدل وســ�ي 0.27 دوالر للحــرش

ي  ي االتحاد السوفي�ت
س أدخل من مرص إىل منطقة البحر األسود �ن لقد أشار Niyazov  )1969(، إىل أن هذا المفرت

ي المحصــول، كمــا 
ي الــذي كان يســبب خســائر اقتصاديــة �ن

الســابق عــام 1932، لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت
مــن  ي كل 

�ن ي  ر�ج س  المفــرت أن  إىل   )Yasnosh et al, 2001; Yasnosh and Mjavanadze, 1983( أشــار 
ن الحمضيــات لمكافحــة البــق  ي بســات�ي

ي الســابق USSR وأطلــق �ن الواليــات المتحــدة االمريكيــة واالتحــاد الســوفي�ت
 فيهــا.

ً
ي وقــد حقــق نجاحــا

الدقيــ�ت

س C. montrouzieri قــد حقــق  وأشــار) Greathead,1971, Moore and Hattingh, 2004( أن المفــرت
ي جنــوب أفريقيــا. 

P. citri  �ن ي
ســيطرة كاملــة لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت

 
ً
س إىل الهند عام) Puttarudriah et al. 1952 and Mayne, 1953  ،1898(، والحقا كما تم إدخال المفرت
ي )Rao et al., 1971(. وقــد ذكــر 

س للبــق الدقيــ�ت ي عــدد مــن المناطــق المحليــة جنــوب الهنــد، كمفــرت
تــم إطالقــه �ن

س و10 يرقــات منــه( لــكل شــجرة  ات كاملــة مــن المفــرت Rao and David, 1958((، بأنــه تــم إطــالق )10 حــرش
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 . ي
اال، وهــذه الكميــة كانــت كافيــة للحــد مــن انتشــار األنــواع المختلفــة للبــق الدقيــ�ت ي كــري

مصابــة مــن أشــجار القهــوة �ن
س كان غــري قــادر عــ� التأقلــم واالســتيطان. لكــن المفــرت

س للشجرة الواحدة من الليمون  ات كاملة من المفرت أشار )Smith and Armitage, 1920 (، إىل أن عرش حرش
ســات لــكل شــجرة   بإطــالق عــرش مفرت

ً
، وقــد أوىص) Singh, 1978( أيضــا ي

كانــت كافيــة لمكافحــة البــق الدقيــ�ت
 Beglyarov and( ن أشــار ي حــ�ي

ي )Coorg( كــورغ بالهنــد. �ن
ي P.citri �ن

ماندريــن لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت
ســات لــكل نبــات.  ي بمعــدل ثالثــة مفرت

س اســتخدم لمكافحــة بــق العنــب الدقيــ�ت Smetnik, 1977(، إىل أن المفــرت
Maconel� ي

Mani, 1988 and Srinivasan and Babo, 1989( بأنه تمت مكافحة البق الدقي�ت )وقد ذكر 
ي الهنــد والســيطرة عليــه بعــد 8-6 أســابيع مــن اإلطــالق وبمعــدل إطــالق  1000-1500 

licoccus  hirsutus �ن
س كربتوليمــوس إىل ايطاليــا عــدة مــرات منــذ  ات كاملــة لــكل شــجرة كرمــة(. وأدخــل المفــرت س للهكتــار)10 حــرش مفــرت
ي بعــض المناطــق الدافئــة ولكــن بأعــداد قليلــة، وكان غــري قــادر عــ� الســيطرة عــ� 

عــام 1908، وقــد اســتوطن �ن
 Constantino 1935; Liotta 1965; Liotta and( . بيــة ي بــدون إجــراء عمليــات الرت

بــق الحمضيــات الدقيــ�ت
ي 

س C. montrouzieri وإطالقــه �ن Mineo 1965(. وقــد ذكــر )Raciti et al. 1995( بأنــه تمــت تربيــة المفــرت
ي الســيطرة عليــه.

 �ن
ً
ي ايطاليــا وحقــق نجاحــا

ي P. citri �ن
الحقــول المصابــة ببــق الحمضيــات الدقيــ�ت

ي
س أدخــل إىل اســبانيا لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت وذكــر )Gomez 1951; Carrero 1980b( بــان المفــرت

   . ي األشــهر األكــرث دفئــاً
 �ن

ً
P.citri  واســتوطن فيهــا قبــل عــام 1928 وحقــق نجاحــا

ي وأمريــكا  س أدخــل إىل منطقــة البحــر الكاريــ�ج ن )Kairo et al, 2000 and Gautam, 2003 ( بــأن المفــرت وبــ�ي
 فيهــا. 

ً
ي  M. hirsutus Greenوحقــق نجاحــا

الجنوبيــة لمكافحــة البــق الدقيــ�ت

البــق  ي الواليــات المتحــدة االمريكيــة عــام 2007 لمكافحــة 
الباكســتان مــن كاليفورنيــا �ن س إىل  كمــا أدخــل المفــرت

  )Phenacoccus solenopsis  )Mahmood, 2008 ي 
الدقيــ�ت

س مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة إىل محطــة انطاليــا للمكافحــة الحيويــة عــام  ي تركيــا تــم إدخــال هــذا المفــرت
و�ن

ي أضنــه، ضمــن برنامــج المكافحــة الحيويــة 
ي معهــد بحــوث وقايــة النبــات �ن

ي المحطــة و�ن
1965، وتمــت تربيتــه �ن

ي P.citri عــ� أشــجار الحمضيــات منــذ عــام 1970، وقــد تــم إنتــاج وإطــالق مــا يقــارب 3 مليــون 
ة البــق الدقيــ�ت لحــرش

ي تركيــا 
قيــة للبحــر األبيــض المتوســط �ن ي المنطقــة الرش

ن ووزع مــا يقــارب 2.5  منهــا فقــط �ن ي كال المحطتــ�ي
س �ن مفــرت

 .)Oncuer and Bayhan, 1982( ،1995 عــام

Pseu� ي
1923 لمكافحــة بــق اللبــخ الدقيــ�ت س مــن فرنســا، عــام ي مــرص، اســتوردت وزارة الزراعــة هــذا المفــرت

 و�ن
 Phenacoccus ي

ي P.sacchari وبــق الهيبســكس الدقيــ�ت
dococcus filamentosus  وبــق القصــب الدقيــ�ت

ي كل أنحــاء مــرص، لكنــه لــم يســتطع التأقلــم لبــ�ئ حركــة يرقاتــه ومهاجمــة 
hirsutus  ، وقــد تمــت تربيتــه وأطلــق �ن

ي والذي يتغذى ع� الندوة العسلية 
ات البق الدقي�ت النمل لها. )توفيق، 1997(، وأن وجود النمل المرافق لحرش

ي لــم يســتطع  ي المناطــق الــ�ت
س، خاصــة �ن ًا مــن نشــاط وفعاليــة هــذا المفــرت والمفــرزات الســكرية األخــرى، يحــد كثــري

ي أدى تجمــع أنــواع مــن النمــل، إىل الحــد مــن نشــاط 
ن مســتعمرات البــق الدقيــ�ت ي ايطاليــا مثــًا وبــ�ي

التأقلــم فيهــا، فــ�ن
س، وفاعليتــه البيولوجيــة وهــذا مــا أشــار إليــه Flanders عــام 1954. وأعيــد إدخالــه مــن ســورية إىل  وكفــاءة المفــرت

مــرص عــام 2005، عــن طريــق االتصــاالت الشــخصية.

س أدخل إىل  أشار )Marchal 1921, 1922; Poutiers 1922; Marchal and Pussard 1938( إىل أن المفرت
ي P. citri وقــد اســتوطن فيهــا، لكــن قدرتــه عــ� 

فرنســا مــن كاليفورنيــا عــام 1918، لمكافحــة بــق الحمضيــات الدقيــ�ت
س وإطالقــه لمكافحــة أنــواع  ي االنتيــب، وجنــوب فرنســا، تمــت تربيــة هــذا المفــرت

ة الشــتاء كانــت بطيئــة. و�ن تجــاوز فــرت
ي 

ة عــ� محاصيــل البيــوت الزجاجيــة ونباتــات الزينــة. وكذلــك اســتخدم بنجــاح �ن ي المنتــرش
مختلفــة مــن البــق الدقيــ�ت

 .)Panis and Brun, 1971( المنتــرش عــ� أشــجار الحمضيــات  P. citri مناطــق متعــددة هنــاك لمكافحــة النــوع

المناطــق  ي 
�ن الشــاي  ن  بســات�ي عــ�    P. viburni النــوع  ســيطرة   )Abbasipour and Taghavi, 2007( أكــد 
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الشــمالية. بينمــا أكــد )Ghanbari et al., 2012( بــأن النــوع Nipaecoccus viridis  كان األكــرث ســيطرة عــ� 
ي المناطــق الجنوبيــة مــن ايــران.

عوائــل متعــددة ومنهــا الحمضيــات �ن

س  كربتوليمــوس         وقــد أشــار )and Ghorbanian et al, 2011 2015Abdollahi, et al. ( إىل أن المفــرت
س تمــت تربيتــه وإكثــاره  . اســتخدم للســيطرة عــ� P. citri. كمــا ذكــر )Malkeshi et al, 2010(، بــأن المفــرت
ي قســم أبحــاث المكافحــة الحيويــة )IRIPP( وقســم 

ي مازنــداران Mazandaran وغيــالن Guilan �ن ي محافظــ�ت
�ن

س خــالل  ي ايــران خــالل عــامي 2008 و 2009، وقــد تــم انتــاج 4 مليــون و6 مليــون مــن هــذا المفــرت
أبحــاث الشــاي، �ن

ن عــ� مســاحة 2,020 هكتــار عــ� محصــول الشــاي، وقــد حقــق  . وقــد تــم إطالقــه مــع المزارعــ�ي ن عــ� التــواىلي العامــ�ي
 . ي

ي تخفيــض مســتوى اإلصابــة بالبــق الدقيــ�ت
 معنويــة �ن

ً
س فروقــا هــذا المفــرت

P. citri  وتمت  ي
ي كانون األول 2006، لمكافحة بق الحمضيات الدقي�ت

س إىل تونس من اسبانيا، �ن وأدخل المفرت
Rahmouni and Chermi- ن المصابة للسيطرة عليه  ي البسات�ي

ي للحمضيات، وأطلق �ن ي المركز التق�ن
)تربيته �ن

ي المنطقة الجنوبية 
س �ن ti, 2013(. كما ذكر )Kinawy et al. 2008( إىل أنه تم إطالق 14000 فرد من المفرت

ي 
 �ن

ً
ي المنطقــة، وحقــق نجاحــا

ة 1997-1994، وقــد اســتوطن �ن ي محافظــة ظفــار خــالل الفــرت
مــن ســلطنة عمــان �ن

ي عــ� األشــجار المثمــرة ونباتــات الزينــة. 
الســيطرة عــ� البــق الدقيــ�ت

، المتواجــدة  ي
ي حزيران/يونيــو 1995، مــن تركيــا لمكافحــة أنــواع البــق الدقيــ�ت

س إىل ســورية، �ن تــم إدخــال هــذا المفــرت
بيــة وتطبيقــات األعــداء  ات مركــز الالذقيــة لرت ي كل مــن مختــرج

ي �ن ي الســاحل الســوري، ور�ج
عــ� أشــجار الحمضيــات �ن

 إنتــاج 
ً
ومركــز بحــوث طرطــوس، واحتــواء مجاميعــه بهــدف إطالقهــا بشــكل دوري مــن موســم إىل أخــر، ويتــم ســنويا

ي مركــز الالذقيــة، تــوزع عــ� الحقــول المصابــة باآلفــة والمزروعــة بأنــواع  مختلفــة مــن 
س بالســنة �ن مليــون مفــرت

، 2002، الخطيــب وأصــالن 2007(. ولقــد حــددت جرعــة االطــالق عــ� أشــجار  الحمضيــات. )الخطيــب وراعي
س للهكتــار أي )5 أفــراد  ي ســورية بمعــدل 1500 مفــرت

ي �ن
الحمضيــات المصابــة باألنــواع المختلفــة للبــق الدقيــ�ت

للشــجرة الواحــدة(. 

Morphological Description الوصف  المورفولوجي

Eggs البيوض
،  بأبعــاد 0.8× 0.4 ملــم، تضــع األنــ�ث البيــض بشــكل إفــرادي، ونــادرًا عــ�  ي تكــون البيــوض ذات شــكل اهليلــ�ج
ي 

ي محيــط تواجدهــا وبالقــرب منهــا، تبلــغ خصوبــة األنــ�ث �ن
شــكل مجموعــات، ضمــن مســتعمرات البــق الدقيــق أو �ن

ي اليــوم 20 بيضة/اليــوم 
وجــود درجــة حــرارة 25 ْس، حــواىلي 400 بيضــة، ويبلــغ عــدد البيــوض الــذي تضعــه األنــ�ث �ن

 .)Heidari, 1989 and Reddy et al. 1991(

) ي س كربتوليموس وقياس البيضة )بشكل أهليل�ج أن�ث المف�ت
,Female and egg measurements C. montrouzieri
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Larvae اليرقات
قــات 8 مــم، والعــرض 6-5 مــم، يغــ�ي جســمها زوائــد شــمعية بيضــاء مختلفــة األبعــاد واألشــكال،  يبلــغ طــول الري
ة الشــمعية، وداخــل أكيــاس بيضهــا، حيــث تكــون محاطــة ببيــوض الفريســة، مــن كل  تعيــش ضمــن إفــرازات الحــرش
، ومــع 

ً
الجهــات، ممــا يســهل عمليــة تغذيتهــا، ســواًء عــ� البيــوض، أو عــ� حوريــات العمــر األول الفاقســة حديثــا

ات الكاملــة، حيــث تصبــح أكــرث حركــة وحيويــة كمــا تبــدأ  قــة ونموهــا، تتحــول للتغــذي عــل الحــرش اســتمرار تطــور الري
ي رسعــان مــا تتطــاول مــع نموهــا لتغــ�ي الظهــر كامــًا، تعتــرج يرقــات  خيوطهــا الشــمعية الخاصــة بالظهــور، والــ�ت
ي البحــث 

ي نفــس الوقــت رشــيقة رسيعــة الحركــة �ن
الكريبتوليمــوس قليلــة الحركــة بالقــرب مــن فرائســها، إال أنهــا �ن

ها دقة » شــقوق الســاق، وتحت القلف«.  ي أصعب األماكن وأكرث
عنها ولها القدرة ع� إيجادها والوصول إليها �ن

) Bodenheimer, 1928; Cole, 1933; Flanders, 1954; Mineo, 1967( ،)1990 ،أصــالن(

س كربتوليموس قات المف�ت األعمار المختلفة ل�ي
Larval instars of C. montrouzier

ي . 	
س بالعمر الثا�ن ي حالة انسالخ C. يرقة المف�ت

س بالعمر األول، B. يرقة �ن يرقة المف�ت

Pupa العذراء
ن ) 15 - 35  اوح بــ�ي يعــد طــور العــذراء، أكــرث األطــوار تحمــًا للتبايــن الحــراري، حيــث تبــ�ت حيــة بمجــال حــراري يــرت
ي يتوقــف عندهــا نمــو وتطــور  ( ْم. وقــد أشــار)Bodenheimer, 1951(، إىل أن الحــد األد�ن لدرجــة الحــرارة الــ�ت

س هي 10.3 ْم. المفــرت

س الكاملة ة المف�ت طور العذراء ومرحلة انبثاق ح�ش
Pupal stage of C. montrouzieri

Adult الحشرة الكاملة
ي الفاتــح للصفيحــة الظهريــة  س 5 مــم و3 مــم عــرض، وتكــون بلــون أصفــر إىل البــ�ن ة الكاملــة للمفــرت  طــول الحــرش

ن يفتــح اللــون أكــرث عنــد نهايــة البطــن. الــرأس برتقــاىلي  ي حــ�ي
األماميــة، يغمــق الجســم قليــًا فــوق األجنحــة، �ن
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 : ن ن اإلناث والذكور بطريقت�ي يمكن تمي�ي

ي الذكــور فــان هــذه األرجــل . 1
ي اإلنــاث بلــون رمــادي غامــق أو أســود بينمــا �ن

لــون األرجــل األماميــة: حيــث تكــون �ن
 . تكــون بلــون برتقــاىلي

ة مــع آلــة الســفاد. . 	 ي genetallia مــن الحــرش
ة أي عــ� منطقــة الجــزء الخلــ�ن نهايــة الحلقــة البطنيــة األخــ�ي

 . ي
ســة ألطــوار البــق الدقيــ�ت قــات( مفرت ات الكاملــة )الذكــور واإلنــاث والري )Fisher, 1963(، وكٍل مــن الحــرش

س كربتوليموس ن ذكور وإناث المف�ت ن ب�ي التمي�ي

دورة حياة المفترس 
ة الكاملــة. هنــاك الكثــري من  ي )ويمــر بأربــــع أعمــار يرقيــة(، العــذراء، الحــرش

�ت س بمراحــل البيضــة، الطــور الــري يمــر المفــرت
س،  س إليهــا وتناولــت بيولوجيــا المفــرت ي أدخــل المفــرت ي معظــم دول العالــم الــ�ت

ي أجريــت �ن الدراســات واألبحــاث الــ�ت
س.   ات الكفــاءة الحيويــة لهــذا المفــرت ي تغــري قيــم أهــم مــؤرسش

وتأثــري كل مــن درجــات الحــرارة والعائــل �ن

، تحــت 
ً
س C. montrouzieri هي بالمتوســط 27 يومــا فلقــد أشــار ) Heidari, 1989(، أن دورة حيــاة المفــرت

الظــروف المثاليــة مــن الحــرارة والرطوبــة، 28 ْم حــرارة و 60 - %70 رطوبــة. وبارتفــاع درجــة الحــرارة تظهــر اإلنــاث 
س،  صفــة البلــوغ المبكــر لمبايــض اإلنــاث وبالتــاىلي إىل وضــع البيــض مبكــرًا. وللحــرارة تأثــري كبــري عــ� تطــور المفــرت
فبوجــود درجــات حــرارة عاليــة تقــرص مــدة التطــور )Bodenheimer, 1951(. وتختلــف الخصوبــة باختــالف 
اوح مــن 100 بيضــة عــ� درجــة حــرارة 30 ْم، إىل 200 عــ� درجــة حــرارة 22 ْم وتصــل  درجــة الحــرارة والعائــل وتــرت
Pseudococcus viburni )Oncuer and Kol- 1000 بيضــة عــ� درجــة حــرارة 26 ْم، عــ� عائــل  ألكــرث مــن

 .)das, 1981

المعــدل الجنــ�ي للكريبتوليمــوس هــو 1:1 ضمــن الظــروف المثاليــة لتطــور الجيــل، عــ� درجــة حــرارة 25-22 ْم 
. )الخنافــس البالغــة  ي

ســة للبــق الدقيــ�ت ورطوبــة نســبية  %70-60. وجميــع أطــوار الكريبتوليمــوس المتحركــة مفرت
ي وتســتبعد 

للبــق الدقيــ�ت ة  البيــوض والحوريــات الصغــري ة  قيــة الصغــري ( حيــث تفضــل األعمــار الري ي
�ت الــري والطــور 

، 2002 ;الخطيب وأصالن، 2007(.  ة )Fisher, 1963 and Heidari, 1989(، )الخطيب وراعي األعمار الكبري
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قات حسب العائل وعمر الحورية، والطور المستهلك  ات البالغة والري اسية لكل من الحرش تختلف المقدرة االفرت
 C. س ي حصل عليها )Mani,1988( أن كل يرقة من يرقات المفرت )Attia et al. 2011(. فلقد بينت النتائج ال�ت
ة  M. hirsutus  أو 300 حوريــة أو 30 حــرش ي

س 1500-900 بيضــة مــن عائــل البــق الدقيــ�ت montrouzieri تفــرت
كاملــة منــه خــالل مــدة تطورهــا. بينمــا وجــد )Mani and Thontadarya, 1987( أنهــا تســتهلك 881.30 بيضــة 

.P. citri أو 3330.60 بيضة من عائل  M. hirsutus من عائل

س والبالغــات عــ� األعمــار  قيــة المختلفــة للمفــرت اس األعمــار الري ي الهنــد لمعرفــة معــدل افــرت
ي دراســة أجريــت �ن

�ن
نتائــج  أظهــرت  فقــد  يــة،  المخرج الظــروف  وتحــت   Phenacoccus solenopsis العائــل  لحوريــات  المختلفــة 
ي 

ي األول يســتهلك 15.56، 11.15، 1.80، 0.94 حوريــة مــن حوريــات العمــر األول والثــا�ن
�ت الدراســة أن العمــر الــري

ي 41.01، 26.35، 6.36، 
. واستهلكت يرقات العمر الثا�ن ة الكاملة لـ P. solenopsis ع� التواىلي والثالث والحرش

اس ليصــل إىل  ة الكاملــة، بينمــا ارتفــع معــدل االفــرت ي والثالــث والحــرش
3.23 حوريــة مــن حوريــات العمــر األول والثــا�ن

قــات العمــر الثالــث وعــ� نفــس األعمــار الســابقة، وســجلت يرقــات  125.38، 73.66، 13.32، 8.47 بالنســبة لري
الرابــع أعــ� نســبة اســتهالك وبلغــت 162.69، 76.04، 21.16، 12.7 عــ� األعمــار المختلفــة لنفــس  العمــر 
س بلــغ 1613، 787.95، 114.66،  س فســجلت معــدل افــرت ة الكاملــة للمفــرت العائــل وبفــروق معنويــة، أمــا الحــرش
  P. solenopsis ي والثالــث والبالغــة للعائــل

73.40 حوريــة وذلــك بالنســبة لــكل مــن حوريــات العمــر األول والثــا�ن
.))Harmeet and Virk, 2012

اس كل من الذكر واألن�ث ويرقات العمر الثالث لألعمار المختلفة  ي سورية لمعرفة معدل افرت
ي دراسة أجريت �ن

و�ن
، أن كل مــن األنــ�ث والذكــر يســتهلك 37.47،  ن ة الكاملــة تبــ�ي ي P.citri والحــرش

لحوريــات بــق الحمضيــات الدقيــ�ت
32.89 حوريــة بالعمــر الثالــث مــن حوريــات العائــل P. citri باليــوم، وأن معــدل اســتهالك يرقــات العمــر الثالــث 
ي للعائــل كانــت 57.47،30.87  حورية/اليــوم عــ� التــواىلي ممــا 

س عــ� كل مــن حوريــات العمــر االول والثــا�ن للمفــرت
 .)2002 ،  )الخطيــب وراعي

ً
ي تخفيــض اإلصابــة باآلفــة حقليــا

س �ن يؤكــد عــ� مســاهمة أطــوار المفــرت

ي برامج المكافحة الحيوية وفعاليته الحيوية، ونظرا ألن االنتشار الطبيعي له محدود 
س �ن نظرًا ألهمية هذا المفرت

 Bodenheimer, 1928 and Fisher, 1963, Al-Khaeeb et( يــة وإطــالق دوري فهــو يحتــاج إىل تربيــة مخرج
ي وخاصــة عندمــا تكــون درجــات الحــرارة 

al. 2012(. ويعتــرج هــذا النــرش الــدوري فعــااًل إلزالــة إصابــات البــق الدقيــ�ت
.)Doutt, 1951 and Doutt, 1952( .مالئمــة وبحــدود 21 ْم، وعنــد جمــع عملــه مــع الطفيليــات
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 Cryptolaemus montrouzieri تربية وإكثار المفترس
Rearing and Propagation of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

ي  س هي الطريقــة المتبعــة مــن قبــل Smith و Armitag عــام 1931، والــ�ت ي تربيــة المفــرت
إن الطريقــة المتبعــة �ن

س وكخطوة  بية المفرت ي لرت استخدمها )Whitcomb, and Bell, 1964(، وذلك باختيار البطاطا، كعائل مخرج
بيــة  بيــة ناجحــة يجــب اختيــار الصنــف المناســب، ويعــد الصنــف ســبونتا، مــن أكــرث األصنــاف المالئمــة لرت هامــة لرت
س، نظــرًا لقدرتــه عــ� عــ� تحمــل ظــروف التخزيــن، ورسعــة كــر طــور  ي P. citri والمفــرت كل مــن العائــل الحــرش

ة. ة قصــري الســكون، عــ� درجــة حــرارة 4 1±ْم، ورسعــة إنباتــه وإعطائــه األفــرخ النباتيــة خــالل فــرت

مراحل تربية وإكثار المفترس 

يتــم 	   Production of host potatoes البطاطا/البطاطــس:  المضيــف  العائــل  إنتــاج  األوىل:   المرحلــة 
إنتــاج البطاطــا ضمــن ظــروف الظــالم، عنــد درجــة حــرارة 12-10 ْم، رطوبــة نســبية %10±60، ضمــن أوعيــة 

بالســتيكية مســتطيلة حــ�ت تصــل طــول األفــرخ إىل 15-10 ســم.

( Planococcus citri وهــو النــوع 	  ي
ة العائــل وإكثارهــا )بــق الحمضيــات الدقيــ�ت المرحلــة الثانيــة: تربيــة الحــرش

2±25 ْم، رطوبــة  النباتيــة للبطاطا/البطاطــس، وذلــك عنــد درجــة حــرارة  بيــة، عــ� األفــرخ  الرت ي 
المفضــل �ن

بيــة )نفــس النــوع والقيــاس لتلــك المســتخدمة بإنتــاج  نســبية %10±60 و 16 ســاعة إضــاءة، ضمــن عبــوات الرت
ائــح ورقيــة مقطعــة  ي P.citri باســتخدام رسش العائــل المضيــف(، تتــم عمليــة إحــداث العــدوى بالعائــل الحــرش
ن باليــوم توفــر  ، ثــم تنقــل إىل أفــرخ البطاطــا، تجــرى هــذه العمليــة مرتــ�ي ي

تزحــف إليهــا حوريــات البــق الدقيــ�ت
هــذه اآلليــة إجــراء عــدوى بكافــة مراحــل أطــوار اآلفــة خــالل 30 - 45 يــوم، حيــث ُتالحــظ اإلفــرازات الشــمعية، 
ة عــ� أفــرخ البطاطــا ودرناتهــا، كمــا تؤمــن هــذه الطريقــة إجــراء  ة جميعهــا منتــرش وأكيــاس البيــض، وأطــوار الحــرش

بيــة.  ي عمليــات الرت
ي المتخصــص والمفضــل �ن عــدوى نقيــة بالعائــل الحــرش

 	 ، ي
س بعــد إطالقــه عــ� أفــرخ البطاطــا، المــزودة ببــق الحمضيــات الدقيــ�ت المرحلــة الثالثــة: تربيــة وإكثــار المفــرت

س دورة  وذلــك عنــد درجــة حــرارة 2±25 ْم، رطوبــة نســبية %10±60 و 16 ســاعة إضــاءة. حيــث يكمــل المفــرت
ة الكاملــة ي ثــم طــور التعــذر وخــروج الحــرش

�ت حياتــه بــدءًا مــن وضــع البيــض مــرورًا بالطــور الــري

يد مخصصة لتخزين البطاطا مزودة بلوحة تحكم بدرجات الحرارة والرطوبة المرحلة االوىل 	. غرفة ت�ج
درجات الحرار̊ة 1C±4+ رطوبة  RH 60±10%تحت ظروف الظالم

اء بذار البطاطا وإجراء عملية الغسيل والتعقيم قبل اإلدخال لغرفة التخزين يتم �ش
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س المتخصصة ات تربية المف�ت ي مخت�ج
المرحلة األوىل B. مرحلة إنبات العائل المضيف البطاطا/البطاطس �ن

عند درجة حرارة 	1-10 ْم، رطوبة نسبية %10±60 وتحت ظروف الظالم

ي P. citri من 
ي بالستيكية إلجراء عدوى نقية بالبق الدقي�ت

تنقل درنات البطاطا المنبيتة بطول 10 - 15 سم إىل صوا�ن
ي األم المجتمع الح�ش

إنبات البطاطا بعد 30 يوم من تاريــــخ اإلدخال للتخزين
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ي 
ائح ورقية إىل صوا�ن ي النقية بواسطة �ش

ة العائل وإكثارها P. citri  تنقل حوريات البق الدقي�ت المرحلة الثانية: تربية الح�ش
البطاطا المنبتة إلجراء العدوى )اإلصابة(. أو تنقل درنة مصابة إىل كل صينية تحوي درنات بطاطا بأفرخ 15 سم نظيفة.  

Rearing and Propagation of the insect host P. citri under 25±2 °C , 60±10% RH

ي P. citri تحتاج إىل شهر إلكمال دورة الحياة ووجود كافة األطوار
إتمام عملية العدوى النقية بالبق الدقي�ت

Rearing and Propagation of the insect host P. citri under 	5±	 °C , 60±10% RH

C. montrouzieri س المرحلة الثالثة: مرحلة تربية وإكثار المف�ت
Rearing and Propagation of  Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

س( تستغرق شهر إلنتاج الجيل األول اوج بكل صينية معداة ويطلق بمعدل 20 بالغة )ذكور وإناث المفرت ن  إجراء الرت



1	

اوج ن س C. montrouzieri بأعمار مختلفة بعد 20-15 يوم من تاريــــخ الرت يرقات المفرت

بية ى الكاملة 30 يوم تحت الظروف المثالثة للرت ة الكاملة للحرش ات الكاملة تستغرق مدة التطور من الحرش تطور العذارى وانبثاق الحرش

 C. montrouzieri 25±2 °C , 60±10% RH  س الظروف المثالية ات الكاملة للمفرت خروج الحرش
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مرحلة الجمع والتعبئة

س بــكل  ي أو يــدوي ضمــن عبــوات كرتونيــة مخصصــة )20( مفــرت
ســات بواســطة شــفاط كهربــا�ئ يتــم جمــع المفرت

ي الحقــل. 
ن إطالقهــا �ن عبــوة لتجهــري

ائــح ورقيــة وإضافــة مطليــة بمحلــول ســكري أو العســل كغــذاء للمحافظــة عــ�  )يمكــن تزويدالعبــوات الكرتونيــة برش
س(. ة ممكنــة لتخزيــن المفــرت أطــول فــرت

C. montrouzieri  س ة من تعبئة المف�ت المرحلة األخ�ي

اسية عالية ي نظرا ألنه طور اقتصادي ويلتهم حوريات األفة بكفاءة اف�ت
�ت س بالطور ال�ي يمكن توزيــــع المف�ت
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التعقيم

بيــة بعــد كل دورة إنتاجيــة لتجنــب حــدوث التلــوث مــن آفــات أو متطفــالت أخــرى، كمــا يــراع  تعقــم غــرف الرت
ة بغرفــة أصــول  ي حــال حصــول التلــوث يجــب البــدء مبــارسش

بيــة، و�ن ن الغــرف المخصصــة للرت عــدم التنقــل بــ�ي
 . ي

جديــدة ونقيــة للبــق الدقيــ�ت

المحافظة وخزن األصول

ي «	
س C. montrouzieri واآلفــة P. citri بشــكل دائــم ونــ�ت يجــب المحافظــة عــ� أصــول كل مــن المفــرت

خــارج أوقــات اإلنتــاج األعظــ�ي 

ي فصل الشتاء«	
 تحفظ هذه األصول ع� درنات البطاطا أو ع� ثمار القرع �ن

 يجب المحافظة ع� هذه األصول نقية وعدم حدوث أي تلوث عليها «	

ية مزودة بنظام تعقيم UV للتعقيم والمحافظة ع� األصول«	 يفضل استخدام حاضنات مخرج

C , 60±10% RH° 25±2 وط المثالية ية ضمن الرش ي ضمن حاضنات مخرج
ة P. citri بشكل ن�ت حفظ أصول حرش
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وط المثالية من الحرارة والرطوبة س C. montrouzieri ع� ثمار القرع ضمن الرش ة P. citri والمفرت حفظ أصول حرش

C , 60±10% RH° 25±2

ي حــال عــدم توفــر درنــات البطاطــا المناســبة، ألن الكفــاءة االنتاجيــة تكــون أعــ� عنــد اســتخدام العائــل 
 و�ن

ً
يســتخدم القــرع لحفــظ األصــول غالبــا

بيــة الكتليــة.   ي الرت
الوســيط المضيف/البطاطــا مــن اســتخدام ثمــار القــرع، باإلضافــة إىل ســهولة اســتخدام درنــات البطاطــا �ن

Pseudococcus. comostoki و Planococcus citri و Nipaecoccus viridis ي
أعراض اإلصابة بأنواع مختلفة من البق الدقي�ت
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Mealybugs ي
س عىل أشجار الحمضيات المصابة بأنواع مختلفة من البق الدقي�ت ن�ش المف�ت

س بطريقة اإلغراق  عند مستوى إصابة عاىلي باألفة يتم ن�ش المف�ت

A . Nipaecoccus viridis ي الكروي
أعراض اإلصابة بالبق الدقي�ت

B . C. montrouzieri س فتح عبوات المف�ت
C ..عىل األشجار المصابة C.montrouzieri س ، D. ن�ش بالغات المف�ت

 Nipaecoccus viridis Newstead ي الكروي
اإلصابة باألجزاء المختلفة لشجرة الحمضيات بالبق الدقي�ت
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 Nipaecoccus viridis ي الكروي
ة البق الدقي�ت س C. montrouzieri عىل ح�ش قات المف�ت اسية ل�ي الكفاءة االف�ت

 Pseudococcus quercus ي
أعراض اإلصابة ببق السنديان الدقي�ت

 Pseudococcus ي
س حوريات بأعمار مختلفة من بق السنديان الدقي�ت س C. montrouzieri  تف�ت ة الكاملة للمف�ت الح�ش

quercus

  C. montrouzieri س ة الكاملة للمف�ت الح�ش
س بيض وحوريات بأعمار مختلفة من البق  تف�ت

P.citri ي
الدقي�ت
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