
 
 

 متى تكافح الحشرة وماهي وسائل المكافحة

يمكن تشخيص ثالث مستويات لكثافة الحشرة الموجودة دوما على المحصول خالل فصول السنة المختلفة 

 وهي : 

في هذه الحالة تكون الحشرة موجودة على المحصول ولكنها غير ( :  مستوى التوازنالمستوى األول )   

لمحصول نتيجة لقة كثافتها العددية بسبب الظروف البيئية وضبط كثافتها من ضرار اقتصادية لذلك االمسببة 

 قبل اعداءها الحيوية .

: ـ هو عبارة عن كثافة الحشرة على المحصول التي يكون  المستوى الثاني ) مستوى الحد الحرج األقتصادي (

ى الضرر األقتصادي لذلك عندها اجراء عملية المكافحة ضروريا وذلك لمنع زيادتها والوصول الى مستو 

 المحصول ولكل حشرة حد حرج اقتصادي يختلف باختالف المحصول والبيئة .

في هذه الحالة تتفوق الحشرة على ظروفها البيئية اي ان المستوى الثالث ) مستوى الضرر األقتصادي ( : ـ 

الى مستوى الحد األقتصادي  دادها وتصلالظروف البيئية تكون مالئمة لنموها وتكاثرها ولذلك سوف تزداد اع

الحرج وتتعداها الى مستوى الضرر األقتصادي وهو عبارة عن اقل كثافة عددية لسكان الحشرة يمكن ان 

 تحدث ضررًا اقتصاديًا . 

 
 



 

 طرق مكافحة األفات

  Economic thresholdابقاء األفة دون المستوى الحد الحرج األقتصادي  Controlالمقاومة : 

 Cuthural Controlالمكافحة الزراعية اواًل ــ 

تقليل  ويقصد بها استخدام عمليات واساليب زراعية مختلفة في مكافحة األفات الزراعية عن طريق       

 وتشمل :ـ  اعدادها

 ــ  زراعة األاصناف المقاومة  1    

 ــ استخدام الدورات الزراعية  2    

 د بها زراعة اكثر من محصول في الحقل ، بذلك يقلل من ــ استخدام الزراعة المختلطة : يقص 3    

 وكذلك يسمح بوجود االعداء الطبيعية .   االصابة باألفة      

 ــ التخلص من بقايا المحصول كوسيلة فاعلة للتخلص من االجزاء التكاثرية لالفات . 4     

 ــ  الحراثة والتعشيب  5      

 لص من الكثير من االفات . ــ التقليم يساعد في التخ 6      

 ــ تنظيم عمليات الري والبزل والتسميد .  7      

 Biological Controlثانيًا ــ المكافحة الحيوية     

 المكافحة الحيوية : تقليل اعداد األفات باستخدام اعدائها الطبيعية مثل المفترسات والطفيليات والمايكروبات         

 المختلفة .        

 مميزات المكافحة الحيوية     

 ــ التخصص على األفة وبذلك التتاثر الكائنات االخرى . 1      

 ــ تتميز بعدم حصول مقاومة ضدها . 2      

 ــ تكون دائمية . 3      

 ـ  التسبب تلوث بيئي . 4      



 مساؤى المكافحة الحيوية   
 ـ  تعد قليلة الفائدة عند وجود اكثر من افة . 1  

 ــ تحتاج الى خبرة فنية وممارسة كبيرة . 2  

 الدقيقي .      والبقـــــ لمكافحة المن وحشرة امثلة كثيرة مستخدمة حاليا منها :ــ    الدعاسيق ) اسد المن (   ــــ

 ــــــــــــــ لمكافحة عثة التين . Bacillus spp  البكتريا        

 ـــــــــــ لمكافحة فطريات التربة . Trichoderma  sppالفطر       

  Mecincal Controlثالثًا ــ المكافحة الميكانيكية        

 الطريقة التي تستخدم بها وسائل ميكانيكية بهدف قتل األفة او منعها ، ومن هذه الوسائل هي :        

 من على اوراق القطن. ــ جمع األفة واتالفها كديدان ورق القطن ، حيث تجمع بيوض الحشرة 1     

 ــ استعمال مواد الصقة لمنع وصول النمل الى اعلى االشجار . 2      

 ــ مكافحة القوارض باستخدام المواد الالصقة والمصائد المختلفة . 3      

 ــ استخدام المصائد الضوئية والفورمونية لجذب الحشرات . 4      

 ــ مكافحة االدغال . 5      

  Physical Controlالمكافحة الفيزياوية    رابعًا ــ 

 ويعني استخدام يعض الوسائل الفيزياوية ضد االفات ومنها :         

 ــ استخدام الحرارة العالية لقتل يرقات ديدان جوز القطن . 1  

 ــ استخدام الحرارة المنخفضة لقتل االفات كما هو الحال في المخازن المبردة . 2  

 المباشروغيرالمباشرلالشعاع كما هو الحال عند مكافحة يعض الحشرات الطبية  والبيطرية . ــ التعرض 3  

 خامسا ــ المكافحة التشريعية       
ويقصد بها سن القوانين والتشريعات التي بموجبها يتم منع دخول االفات من مواطنها االصلية الى      

 ذلك من خالل قوانين الحجرالزراعي . خالية منها بهدف حماية المحاصيل . ويتم مناطق 

  Pesticidesسادسًا ــ المكافحة الكيمياوية ) المبيدات (          

 مادة او خليط من المواد ) كيمياوية ، نباتية ( لها تاثير على االفة . :  pesticideالمبيد          



 مزايا استخدام المبيدات في مكافحة األفات    
 رخيصة ــ سهلة و  1      

 ــ سريعة النتائج  2        

 ــ يمكن من خالل استخدام المبيدات مكافحة اكثر من افة . 3        

 ــ يؤدي استخدام المبيدات الى زيادة االنتاجية  4        

 ــ لعبت المبيدات دورا كبيرا في مكافحة افات الصحة العامة . 5        

 مساؤى المبيدات        

 التلوث البيئي . ــ 1      

 ــ التاثير على االفات غير المستهدفة كالنحل واالسماك . 2       

 ــ حصول ظاهرة المقاومة ضد المبيدات . 3       

 النقاط الواجب االهتمام بها عند اجراء المكافحة الكيمياوية   

 . الحد الحرج األقتصادي ــ تعين مستوى  1   

 متخصصة .ــ استخدام المبيدات ال 2   

 ــ استخدام المبيدات في الظروف المثلى وهي الوقت المالئم للمكافحة واستخدام  التركيزالموصى به .3   

 ــ استخدام المبيد عن طريق المعاملة الموضعية بداًل من العامة .   4

 ــ التستخدم المبيدات بشكل مباشر في االجسام المائية . 5  

  جودة على عبوة المبيد .ــ قراءة التعليمات المو  6  

 

 

 

 

 


