
W|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáW|uÜtv{çáدراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل دراسة أولية للمتطفل  áÑAáÑAáÑAáÑAáÑAáÑAáÑAáÑA
;;;;;;;;[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx[çÅxÇÉÑàxÜtMcàxÜÉÅtÄ|wtx<<<<<<<<
 على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل على يرقات فراشة مشع النحل

                ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ZtÄÄxÜ|t  ÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄtÅxÄÄÉÇxÄÄt _A_A_A_A_A_A_A_A;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx;_xÑ|wÉÑàxÜtMcçÜtÄ|wtx<<<<<<<<
))22((و��� ����  و��� ����  ) ) 22((ه��م ا	�زه��م ا	�ز      ))11((ا	��نا	��ن���� ���� 

))11((����ا	%�$� ا	���� 	 #�"ث ا	� ��� ا	�را��ا	%�$� ا	���� 	 #�"ث ا	� ��� ا	�را
))22((���آ �� ا	�را�� د��) ����� د��)--آ �� ا	�را���� 

ا	�1-�� ا	�اب/ .-��د ا	,��	�+ ا	��با	�1-�� ا	�اب/ .-��د ا	,��	�+ ا	��ب
20052005-��ی+ ا	�6ن4 -��ی+ ا	�6ن4 2727--2424
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موقع دودة الشمع بني آفات النحل     

���/ ا �'�ا���دان �(%ا'��ا�&�د��	��)'�ا&����%اق ا!ردن��ر��ا! �اء  ' ��نا�����0%با.-ا,%ت��*

4213131213221الطيور    

11212124412الدبور   

2333412113دودة الشمع الكبرية  

3442453243دودة الشمع الصغرية  

555452355أعداء أخرى 



أضرار دودة الشمعأضرار دودة الشمع

. حتفر الريقات أنفاقاً يف األقراص الشمعية  •

 تغطى األقراص الشمعية بشدة باخليوط احلريرية مما يعيق حركة النحل     •
.   وحركة األقراص    

. اإلصابة الشديدة تؤدي إىل هجرة النحل ملسكنه   •

. النحل والعسل إضافة إىل الشمع  وحضنة   تتغذى يرقات الشمع على حبوب الطلع    •

. األخري بقرض خشب اخللية   الريقي يقوم الطور •



طرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليديةطرق املكافحة التقليدية
  ب�و���ب�و��� ، ح�H ا	GB ،  ، ح�H ا	GB ، (SO2)(SO2) ا	E#�یD  ا	E#�یD اوآ���اوآ���اس=�Bم �Aز ث�ن4 اس=�Bم �Aز ث�ن4 ••

 ، G�6�	ا ، G�6�	ث� �+  ب�و���ب�و���  دايداياKث� �+اKن  آ "رآ "ر  ب�راديب�رادي ،  ، ا�نب,ـ�ب,ـ  (PDB)(PDB)،،س��ن��س��ن��  
� 	�Eات   ا	M"س�M+ا	M"س�M+ا	�E	��"م،  ا	�E	��"م،  O�Pات    إ�E	 �O�Pإ +�	�=M,	ا+�	�=M,	ا . .

� W ا	V�M ا	�="هU ب���Tل   •• Dی�#E	ب��ق ا U=,�	ا Dی�#E	ز ا�A Y	Zل   وآTب��� U="ه�	ا V�M	ا W � Dی�#E	ب��ق ا U=,�	ا Dی�#E	ز ا�A Y	Zوآ
ی�E+ أن ی�=�Bم 	=`%�� اK;�  ی�E+ أن ی�=�Bم 	=`%�� اK;�  ) )  �+ ا	�Mاغ  �+ ا	�Mاغ 33 م م0.160.16// غ  غ 28.3528.35((

 ��   ��  33مم/ /  غ غ25.3025.30ا	��ی6�، وب�GE ���ثG ا	=#��B ب�	E#�یD ب���Tل    ا	��ی6�، وب�GE ���ثG ا	=#��B ب�	E#�یD ب���Tل    
 ب��d GE+ وس%G، وآZ	Y ا	=#��B     ب��d GE+ وس%G، وآZ	Y ا	=#    ��B	cس=�Bام 	cس=�Bام ا�=#� 	�E"ن ���ً. ا�=#� 	�E"ن ���ً. 

� ا.�Aق أو -�D ر��ئ)      ا	M"س="آ��+ ا	M"س="آ��+ ب�#�#�ت   ب�#�#�ت   �E�� �O�A 4O       (ر��ئ D�- ق أو�A.ا ��E�� �O�A 4O 
� دودة ا	��/ ا	E#��ة ح�i ی�=�Bم ب,�hح،وب�GE     ا	��M fنا	��M fن�O�E�	      GEح،وب��h,م ب�B=ی� iة ح���#E	/ ا��	دودة ا ��O�E�	 

   �%,kة  ب�� ح��#E	/ ا��	ت دودة ا����	خ�� K`"ر ا	ن اmO Gث���   �%,kة  ب�� ح��#E	/ ا��	ت دودة ا����	خ�� K`"ر ا	ن اmO Gبـبـ���ث  
diflubenzurondiflubenzuron    ن%� -1ديmO �  أو �,��� -Zpى ب%nZ ا	��دة ا	����Eئ�� mOن%� -1دي      أو �,��� -Zpى ب%nZ ا	��دة ا	����Eئ�

�4 أث,�ء ا	=�Zی� ��h	"ت ا�	ا W	ی� إZ�=	4 أث,�ء ا���h	"ت ا�	ا W	إ



قصور طرق املكافحة التقليدية    قصور طرق املكافحة التقليدية    

سمم واحلريق    هناك الكثري من اآلثار الضارة النامجة عن املبيدات كاالختناق والت     •
.إضافة إىل التكاليف املادية 

 يف   وتوكسيناا     أبواغها  استخدام البكتريا يف مكافحة دودة الشمع تؤدي إىل بقاء       •
.العسل واليت مازالت آثارها على جسم اإلنسان جمهولة     



الحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيويةالحاجة إلى تطوير طرق المكافحة الحيوية

••        �� دودة  و��زا	D ا	`�ائ) ا	=k ��ی� ا	�=�6 � ب�س=�Bام ا	�#��ات ا	����Eئ��        و��زا	D ا	`�ائ) ا	=k ��ی� ا	�=�6 � ب�س=�Bام ا	�#��ات ا	����Eئ��O�E� 4O  دودة ��O�E� 4O
    O�E�	4 اO (`�ائ	ا nZر ه"r� VAن ، رsا W=ح �ً�� W ا	��/ ه4 اKآ�6 ش�"�ً� ح=W اsن ، رr� VA"ر هnZ ا	`�ائ) 4O ا	�O�E    ا	��/ ه4 اKآ�6 ش�" �� W � ��

     G�,	ه� ا�h=4 ه	ی� ا�B	ن وا�B�	ا     G�,	ه� ا�h=4 ه	ی� ا�B	ن وا�B�	ا.. �� إ	W �� -�##� �+ أ�Pار ص��O�Pإ �� إ	W �� -�##� �+ أ�Pار ص��O�Pإ
        ��+ ا	�pزات   �+ ا	�pزات   	 ��� �+ 4O هZا ا	��hل آ�� ��ت ا.خ=,�ق وا	=��V وا	��ی) ا	,����        	 ��� �+ 4O هZا ا	��hل آ�� ��ت ا.خ=,�ق وا	=��V وا	��ی) ا	,���

   ��B#=	ت ا�� �� 4O �k `,�	ا   ��B#=	ت ا�� �� 4O �k `,�	اة ا�h�	اة ا�h�	ا       �v,	ا Hpب،�� W ا	�Bی� وا	��Bزن ا	��rب        �v,	ا Hpب،�� W ا	�Bی� وا	��Bزن ا	��rب 
ه� �+ ا	�ول   ه� �+ ا	�ول   �ّ�� -�M E هnZ ا	�"اد وا	�#��ات �+ ا	k`/ ا�K,#4 ا	�زم .س=��اد     �ّ�� -�M E هnZ ا	�"اد وا	�#��ات �+ ا	k`/ ا�K,#4 ا	�زم .س=��اد     

  �%	 �h=,�	ا  �%	 �h=,�	ا..
••     ��E=�	وا �� ا	��"ی�O�E�	ام ;�ق ا�B=ب�س ��EM= 	 �,�Oي دZ	ا ��Kا     ��E=�	وا �� ا	��"ی�O�E�	ام ;�ق ا�B=ب�س ��EM= 	 �,�Oي دZ	ا ��K4 ب,�ء اO �� 4O ب,�ء 

� ا	�xرة أس"ة ب��pه� �   Osا nZه ��O�E�	 �� #k=�� ��� � ��h�-ه� �   اس=�ا��pرة أس"ة ب�x	ا �Osا nZه ��O�E�	 �� #k=�� ��� � ��h�-ت اس=�ا�Osت + ا�Osا +
��اء ا	`#���� ا	�� �� وا	=4 ُ-�ّ� أس�سً� 	          Kام ا�B=ب�س �����اء ا	`#���� ا	�� �� وا	=4 ُ-�ّ� أس�سً� 	          ا	�راKام ا�B=ب�س ���� ،  ا	�را ��E=�	ا ��O�E�  ، � ��E=�	ا ��O�E�

��اء ا	`#���� ا	�� �� 	�ودة ا	��/ ، و �+ ثVّ ب     Kا �rب�أن� ب� iب     ح� Vّ/ ، و �+ ث��	ودة ا�	 ���اء ا	`#���� ا	�� �Kا �rب�أن� ب� iح�  nZه V��k=أن� ب�  nZه V��k=أن� ب�
      ���K �� ، ون��" أن یE"ن هZا ا	��G ب�ای�O�E�	ت ا�� �� 4O اء��Kا      ���K �� ، ون��" أن یE"ن هZا ا	��G ب�ای�O�E�	ت ا�� �� 4O اء��Kا �� #k=�� ل �� #k=�� ل

ب=��د �+ آG ب=��د �+ آG�E=�- G هZا ا	��4O G ُس Vّ ا	=`ّ"ر ا	� �4 ���و	�+ ��ر ا	��=`�ع ا.      -�=G�E هZا ا	��4O G ُس Vّ ا	=`ّ"ر ا	� �4 ���و	�+ ��ر ا	��=`�ع ا.      
دة ب�	�Eئ,�ت  دة ب�	�Eئ,�ت  �� ی1ث� س #ً� � W ص�� ا<ن��ن ب�� �O%� ا	�#��ات ا	����Eئ�� وا	�"   �� ی1ث� س #ً� � W ص�� ا<ن��ن ب�� �O%� ا	�#��ات ا	����Eئ�� وا	�"   

...�=�rدي.�=�rديا	��� إ	W -"ازن%� ا	`#��4 ا	Zي ُی#4k ا�Osت �,%� دون حّ� ا	�xر ا     ا	��� إ	W -"ازن%� ا	`#��4 ا	Zي ُی#4k ا�Osت �,%� دون حّ� ا	�xر ا     



طرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيويةطرق المكافحة الحيوية

� ا	��"ی� -�D ب,�ی+    ••�O�E�	ق ا�; V�kأن ُن +Eب,�ی+    ی� D�- �� ا	��"ی�O�E�	ق ا�; V�kأن ُن +Eی� : :

      11 ًً -- G��-و ،��P��	##�ت ا��	ام ا�B=اس  G��-و ،��P��	##�ت ا��	ام ا�B=ی�--أأ:   :    اس�=E#	ی� ا�=E#	ا 
 ا	M`�ی�ت  ا	M`�ی�ت --                                            ب                                             ب 
 ا	��Mوس�ت  ا	��Mوس�ت --                                             ج                                             ج
ا	,���-"داا	,���-"دا  --                                            د                                            د

                                            

اس=�Bام ا	�=`�Mت   اس=�Bام ا	�=`�Mت    -ً 2 



ا9)% ا(0'% ا��ى (�5)ا9)% (�5)ا��ى (�5)ا)�ل (�5)ا.�*�3ر ا�2%ة
(5�)

��ة ا�'�ة  �د ا&'��تا��ى (�5)
(��م )

 �د ا��ى (��م )
�'�������ض/ ا
أ�<=

 �د ا&'��ت

3.3147_0.93.09±3.19أنثى

2.3158_0.161.91±2.08ذكر

أ�<= 718±0.20548220_0.0040.185±0.4850.198_0.0190.420±0.445البيضة

0.0932_0.0070.07±0.360.08_0.010.33±0.34عند الفقس الريقة

1.1237_0.070.94±2.971.01_0.072.81±2.87الطور األخري

2.78±0.092.69_2.910.95±0.110.81_1.28405.22±0.534_618 لعذراء    ا

4.39±0.494_518

             دورة حياة املتطفل  .

احلشرة 
الكاملة

 حياة املتطفل  دورة
Dibrachys sp.



Dibrachysدورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل دورة حياة املتطفل  sp.



التوصيات واملقترحات   التوصيات واملقترحات   
ا.ه=��م ب�	�=`�Mت ا	=D�- 4 دراس=%� 4O هZا ا	#�i وإآ�6ره�        •

ب�GE ا�=�rدي 4O ��="د��ت ا	��/ وا	�Bی� ا	# �ی� �+      .س=�Bا�%� 
  G��� ن=��%�  خ�ل إن��ء.  ��� �%	 � ن�vًا 	��م و�"د أي dث�ر ��ن#�

     G��	4 اO �%h-=4 -=�ك ن"ا	ا �� ا	����Eئ��O�E�	اد ا"� +�.ی���ه� 

�� � 4O هZا ا	#�i ه" ح�r أو	4 	{��اء   • V- يZ	ا �r�	إن ا
��اء ا	��"ی�   ا	��"ی� 	�ودة Kا +� ��#E	د ا�� 	ًا �vة ون��#E	/ ا��	ا

� �%� �Oب� �+ اس=��اری� ا	�K �rه��� ذ	4O Y ا	��Mظ        � h��	ا
� W ا	=,"ع ا	��"ي .

• GM`=�	ن�� اDibrachys sp.    � �B� 4Oزن ا	��/ وا	�Bی� ا	��ی6
� دودة ا	��/   �O�E�	 ح� س"اء W � � .وا	�Bی� ا	# �ی


