
فداء الروابدة .م

نايل الكواليت.م



ما هي املكافحة املتكاملة لآلفات؟
:  املكافحة

ج عن القضاء أو التقليل من أعداد اآلفة  بحيث يكون الضرر النات
.اآلفة بأقل  صورة ممكنة

:الزراعيةاآلفة
.باتاتللنمباشرةغيرأومباشرةبصورة ًضررايسببماكلهي

:املتكاملة
بحيثمتكاملوبشكلاملكافحةطرق منأكثرأوطريقةاستخدام

.بعناصرهاالبيئةعلىضرر أقلتكون 



ما هي املكافحة املتكاملة؟•

•IPPM, ICM,  IPP, IFM



:ملكافحة املتكاملة لآلفاتا

الستخدام جميع الوسائل الممكنة في إدارة استراتيجية 

اآلفة بحيث تقضي عليها او تقلل عددها الى الحد المقبول

و يكون استخدام المبيدات هو الخيار االخير و بشكل 
مدروس



أهداف املكافحة املتكاملة 

داتمبيواستخدامالزراعيةاملبيداتاستخدامتقليل•
 آمنة

ً
.بيئيا

.البيئيوالتوازن الحيويةاألعداءعلىاملحافظة•

.املبيداتمتبقياتمنخاليةثمارإنتاج•

لىعواملحافظةوالحيواناألنسانصحةعلىاملحافظة•
.الهواءونقاءمصادراملياه

.املزارعدخلتحسين•



ة لآلفاتلاملتكاممبادئ االدارة 
زراعة محصول سليم

املحافظة على االعداء الحيوية

مراقبة الحقول بشكل مستمر

تحويل املزارعين الى خبراء



زراعة حمصول سليم
عية و للوصول الى نبات قادر على مقاومة التغيرات غير الطبي

.زيادة تحمله

تشجيع املقاومة الطبيعية



احملافظة على االعداء احليوية
مفترسات، طفيليات، مسببات امراض.

صديق املزارع.

املحافظة على بقاءها في البيئة.

في حال االطالق يجب ان يكون فعال و مدروس.

من اهم عناصر املكافحة املتكاملة.
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مراقبة احلقول بشكل مستمر
املراقبة املستمرة و بشكل منتظم.

،تقييم تطور املحصول، اآلفات، االعداء الحيوية، الظروف املناخية

 مراقبة حالة نمو املحصول.



.المزارع هو المسؤول عن ادارة المزرعة◼

يا التطور مع المستجدات الحديثة في تكنولوج◼

.الزراعة

.زيادة قدرة المزارع على اتخاذ القرار◼

عي الخبرة تعني فهم اساس النظام البيئي الزرا◼

حتويل املزارعني اىل خرباء



أنواع املكافحة املتكاملة 

الطرق الوقائية

الطرق الزراعية

املبيداتةاملكافحة الحيوي

يةالطرق امليكانيك



املكافحة باستخدام الطرق الوقائية

الهدف العام من هذه الطريقة هو منع وصول اآلفة للمحصول 

.استخدام اشتال سليمة و خالية من اآلفات•

.التخلص من بقايا المحصول السابق•

المراقبة المستمرة و بانتظام للمحصول و •

.التخلص من االصابات االولية

التخلص من االعشاب•

.تجنب الحاق اضرار بالنبات•

تنظيم عمليات الخدمة و الدخول للمحصول•



املكافحة باستخدام الطرق الزراعية

:خاللهي استخدام جميع الطرق الزراعية املمكنة و التي لها تأثير على مقاومة اآلفات من

د الجيد تحسين الوضع الصحي للنبات من خالل مراعاة التسمي•

.........و الري و مراقبة دراجات الحموضة و الملوحة

.استخدام االصناف المقاومة و المتحملة لآلفات•

.التحكم بمواعيد الزراعة لتجنب فترة ظهور اآلفات•

.تجنب الزراعات الكثيفة•

استخدام الدورة الزراعية•



.االغالق المحكم للزراعات المحمية•

.استخدام الشاش لمنع دخول الحشرات•

.الزراعة المباشرة للبذور•

.استخدام االشتال المطعمة•

الخ...........................•



املكافحة باستخدام الطرق امليكانيكية

.استخدام المصائد المختلفة للحشرات•

.استخدام المعامالت الحرارية للقضاء على اآلفات•

.التعقيم الشمسي للتربة•

التخلص من بقايا النباتات المصابة•

:نها هي استخدام الطرق و االساليب الميكانيكة لمقاومة اآلفات م



استخدام األعداء الحيوية لخفض أعداد آفة ما وتشمل

رهاستخدام املفتسرات و املتطفالت واألمراض وغي

ةاملكافحة الحيوي



خنفساء ابو العيد•



االطوار المختلفة السد المن 
الحشرة الكاملة–العذراء –اليرقة –طور البيضة 



(املبيدات)املكافحة الكيماوية

(مادة أو خليط من املواد)مواد كيميائية أو غير كيميائية 
ا أو منع ملكافحة اآلفات الزراعية فتعمل املبيدات على قتله
.تكاثرها أو طردها بهدف تخفيض أعدادها



يعتبر استخدام المبيدات الزراعية في نظام 

المكافحة المتكاملة جزءاً مكمالً لهذا النظام، حيث 

يعتبر استخدامها الخيار األخير ويعمل جنباً إلى
 ً . جنب مع الوسائل التي تم ذكرها مسبقا

يتم استخدام هذه المبيدات بشكل متوازن 

ومدروس، ويمكن مالحظة الفرق الشاسع في 

استخدام المبيدات في ظل النظام التقليدي 

وعند استخدامها في المكافحة المتكاملة من 

حيث طبيعة المبيدات المستخدمة وموعد 
االستخدام

اقبة ومتابعة واستكشاف طويل يتم استخدام املبيدات بعد عملية مر



امج االعتبارات الواجب اتخاذها عند استخدام المبيدات في برن

:المكافحة المتكاملة

.تحديد نوع اآلفة المراد مكافحتها•

السليم اختيار المبيد األفضل والمناسب بناء على التشخيص•

.لآلفة والتوقيت في عملية الرش

.إتباع االحتياطات الالزمة الستخدام المبيدات•

خ التركيز على المبيدات اآلمنة مثل مبيدات مانعات االنسال•
.لومنظمات النمو واآلمنة صحياً وذات األثر المتبقي القلي



معلومات عامة عن املبيدات

مليون طن من املبيدات سنويا2,6•

مليار أمريكي على املبيدات كل عام30•

ةمن املبيدات في الدول املتقدمة ولكن معظم التسمم في الدول النامي% 80•

 مثل السرطان، تشوه األجنة،100أكثر من •
ً
مادة فعالة ممكن ان تسبب أمراضا

.وطفرات جينية

نوع مبيد وجد في املياه الجوفية73•



املعلومات الالزمة لبناء برانمج مكافحة متكامل لآلفات
(فاكهه ، خضار، ورقيات) العائل النباتي 1.

عالقة العائل النباتي باآلفة2.

اآلفة 3.

العوامل املناخية4.



-العائل النباتي:

أشجار فاكهة–محصول حقلي، أم محصول خضر -أ..

موعد الزراعة وبقائه بالحقل-ب.

كافحتهاالنباتات املجاورة التي يمكن أن تكون عائل نباتي ثاني لآلفة املراد م-ج.

املعامالت الزراعية مثل الري والتسميد والتقليم-د.



-عالقة العائل النباتي باآلفة من حيث:

أي أجزاء العائل النباتي عرضة لإلصابة-أ.

العالقة بين موعد الزراعة وظهور اإلصابة-ب.

العالقة بين مراحل النمو وظهور اإلصابة أو شدتها-ج.

دة العالقة بين املعامالت الزراعية املختلفة مثل الري والتسميد وش-د
.اإلصابة

شباع وجود أنواع نباتية أخرى قابلة لإلصابة يمكن االستفادة بها في إ-هـ

.أسلوب املكافحة عن طريق املصائد النباتية



-اآلفــة:
1-تحديد نوع اآلفة بدقة واسمها العلمي وتصنيفها.
2-معلومات كاملة عن دورة حياتها، عدد أجيالها في املوسم.
3-مواعيد ظهورها.
4-دراسة تغير أعدادها على مدار العام وخالل األعوام السابقة.
5-أعدائها الطبيعية ودورها في خفض أعدادها خالل العام.
6-إمكانية استخدام الوسائل الحيوية مثل املصائد ملكافحتها.
7-حجم األضرار االقتصادية.

8-ناسبتحديد الحد االقتصادي الحرج الذي يبدأ عنده أسلوب املكافحة امل.



-الظروف املناخية:

1-ياتها تأثير درجة الحرارة باالرتفاع أو االنخفاض على اآلفة من حيث دورة ح
.وعدد أجيالها

2-تأثير الرطوبة النسبية على دورة حياة اآلفة.

3-العالقة بين الظروف املناخية وتوزيع اآلفة.

4-العالقة بين الظروف املناخية ونشاط األعداء الطبيعية.

يث وجد وفق املعلومات السابقة يمكن صياغة برنامج مكافحة متكاملة آلفة ح
ت عند بأنه من الصعوبة بمكان عدم إمكانية تحقيق نجاح في كثير من الحاال 
ا لجميع اتباع أسلوب املكافحة الحيوية وحدها أو املكافحة الكيميائية وحده

.اآلفات



انواع اآلفات

فطريات1.

حشرات2.

بكتيريا3.

فيروسات4.

نيماتودا5.

قوارض6.



املراقبة و أخذ العينات•

.تحديد اآلفة•

اتخاذ القرار•

تسجيل البيانات•

اتخطوات املكافحة املتكاملة لآلف



ال تعتبر كل حشرة آفة معظم الحشرات نافعة او غير ضارة•

التعرف على اآلفة










