
 المحاضرة الرابعة           المقاومة الحٌوٌة 

 

  Biological chracteristics of adult parasitesالصفات الحٌوٌة لبالؽات الطفٌلٌات  

ان لبالؽات الطفٌلٌات اهمٌة كبٌرة فً برامج المقاومة الحٌوٌة . وٌعد سلوك البالؽات الناضجة العامل الرٌس فً تحدٌد 

كاءة النوع ودوره كعامل منظم لكثافة االفة . فعلٌها ٌتوقؾ اٌجاد العائل وانتخاب االفضل منه لوضع البٌض حٌث تتطور 

فً انتخاب العائل فحسب وانما فً  discriminationعلى قدرتها التمٌزٌة ذرٌتها لذلك فان كفاءة االناث التتوقؾ 

 الكٌفٌة التً تستطٌع بواسطتها ان تجد العائل عندما تكون اعداده قلٌلة جدا فً الطبٌعة .

 وتدخل فً تقدٌر كفاءة الطفٌل البحثٌة عدة اعتبارات طبٌعٌة وساٌكولوجٌة او نفٌة ٌصعب قٌاسها منها 

 power of locomotionة طاقته الحركٌ -1

  power of pereceptionقوة ادراكه الحسً  -2

  power of survivalقدرته على البقاء حٌا  -3

   aggressiveness and persistanceشراسته واصراره -4

 وتعد قوة التكاثر النسبٌة عامال مضافا للكفاءة

 وفٌما ٌلً اهم الصفات الحٌوٌة لبالؽات الطفٌلٌات 

 زاوجفترة ما قبل الت -1

ضمن التصرؾ الذي ٌبدٌه الذكور ولوحظ  court shipعادات التزاوج فقد توجد هناك حاالت من المؽازلة  -2

تلتقط االناث ؼٌر المجنحة وتحملها البعض المسافات وبعد التزاوج تعٌدها الى نفس   thynnidsان ذكور ال

 المكان الذي التقطت منه 

 تاثٌر التزاوج على سلوك االناث -3

تاثٌر كبٌرا على ساٌكولوجٌة اناث الطفٌلٌات فقد لوحظ اثر ذلك  spermathicaالحٌامن فً القابلة المنوٌة ان لوجود 

من حٌث انتخاب العائل او طرٌقة وضع البٌض  Aphelinidaeواضحا فً تؽٌٌر سلوك اناث الطفٌلٌات التابعة للعائلة 

لقحة اسلوب التطفل الثانوي فً العائل الذي سبق حٌث تسلك االناث ؼٌر المcoccophagus,physcusخاصة االجناس 

التطفل علٌهمن قبل انثى نفس النوع او انواع اخرى . وفً هذه الحالة ٌتطور الكر على هٌئة طفٌل ثانوي على االطوار 

 ؼٌر البالؽة لنوعه او انواع اخرى .

 فترة ما قبل وضع البٌض -4

ٌضة نعرؾ بفترة ما قبل وضع البٌض , فقسم من الطفٌلٌات تصل وهً الفترة بٌن خروج االناث البالؽة ووضعها الول ب

الى طور البلوغ مع نضج تام لبٌضها الذي ٌوضع باكمله خالل فترة قصٌرة دون ان ٌتطور بٌض اخر فً مباٌضها 

(.proovigenic) 

 تؽذٌة البالؽات  -5

لؽرض انتاج البٌض بصورة مستمرة من  تحتاج الحشرات الطفٌلٌة الى مصادر الؽذاء المختلفة مثل المصادر البروتٌنٌة

خالل تؽذٌتها على الرحٌق والندوة العسلٌة , كما ات بعض طفٌلٌات تابعة لرتٌة ؼشائٌة االجنحة تتؽذى على السوائل 

الناضحه من الجروح اثناء وضع البٌض ربما ٌكون ضرورٌا لتامٌن احتٌاجات انثى الطفٌل البالؽة من المواد البروتٌنٌة 

الذي ٌبدا من مكان الجرح اثناء  feeding tubeً مباٌضها , وقد اكتشفت طرٌقة تؽذٌة بتكوٌن انبوب التؽذٌة االزمة ف

اقحام الة وضع البٌض داخل العائل وٌستمر الى خارج جدار المنطقة المحمٌة . ثم ترتفع السوائل الناضحة الى قمة 



( خطوات عمل تكوٌن االنبوب وتامٌن انسٌابٌة 1333) fultonاالنبوب ثم تباشر انثى الطفٌل بالتؽذٌة علٌها . وشرح 

الذي ٌتطفل على ٌرقة فراشة الحبوب  Habrocytus cerealellaeتدفق السوائل الناضحة خالله من قبل الطفٌل 

Sitotroga cerealella  : ًوالخطوات ه 

 داخل جسم العائلوخز العائل وشل حركته بواسطة اله وضع البٌض واقحام اله وضع البٌض بكاملها  -1

 توسٌع فتحة الجرح عن طرٌق حركة اله وضع البٌض الى االعلى واالسفل والى الجانبٌن -2

 بعد ذلك تسحب اله وضع البٌض برفق حتى تكاد نهاٌتها تالمس سطح جسم العائل -3

بالنضوح من جسم الضحٌة عن طرٌق فتحة الجرح مكونا طبقة رقٌقة  viscous fluidٌبدا السائل الزج  -4

 بنهاٌة اله وضع البٌض تحٌط

 تسحب اله وضع البٌض تدرٌجٌا الى االعلى لٌرتفع بذلك السائل لمسافة اكثر مما كان علٌه -5

 تستدٌر انثى الطفٌل بحركة رشٌقة وتلعق السوائل -6

 امتصاص البٌض-6

) ٌعتمد     s,jdkdm lk lw]v hg'fdum h, u]l ,[,] hguhzg s,hx synovigenicقد ال تتمكن اناث الطفٌلٌات نوع 

على تؽذٌة البالػ ولٌس على المخزون( من الحصول على المواد البروتٌنٌة من مصادر الطبٌعة او لعدم وجود العائل 

 سواء للتؽذٌة او وضع البٌض فال ٌطرح البٌض الى الخارج بل ٌعاد امتصاصه

 

 ت فً انتخاب العائلسلوك البالؽا

Adlt behaviour in host selection 

ٌجب ان ٌتم التزامن بٌن الطفٌل والعائل من حٌث التزامن الفصلً والجؽرافً والبٌئً كً ٌنتخب العائل وهناك بعض 

 الطفٌلٌات اختصت على نوع دون االخر وهذه العملٌة ٌمكن ان توجز بالخطوات التالٌة 

  host habitat findingاٌجاد موطن العائل  -1

ان العامل االول الذي ٌحد من قدرة الطفٌل هو فشله فً اٌجاد موطن العائل فً الطبٌعة فعلى الطفٌل ان ٌبحث عن بٌئة 

ذي ٌتطفل على ٌرقات الذباب التً تعٌش فً الجثث المتحللة ٌنجذب الى رائحة   .Alysia spالعائل  . فمثال ان الطفٌل 

ٌا على ٌرقات العائل ام ال. وٌقول اخرون بان هذا الطفٌل ٌنجذب فقط الى اللحم المصاب بالعئل اللحم سواء كان ذلك حاو

وهنا تعتمد على تطور الحاسة الشمٌة فً الطفٌلٌات . كما ان لنوع النبات تاثٌرا كبٌرا على انجذاب الطفٌلٌات حتى عند 

 عدم وجود العائل المفضل للطفٌل .

   host findingاٌجاد العائل  -2

المرحلة الثانٌة هً اٌجاد العائل فعند وصول الطفٌل للبٌئة ومن السلوكٌات المتبعة هً تتبع اثار العائل من خالل تطور 

الحواس اللمسٌة والشمٌة فبعضها ٌجس كتل براز الحشرات التً تشٌر الى وجود فتحة لحفر الٌرقات فعندما تجدها 

 لنبات الى ان تتمكن من اٌجاد العائلاالنثى تثٌر اهتمامها وتتبع اثار النفق فً ا

 Host acceptanceقبول العائل  -3

حتى لو وجدت او ال مست انثى الطفٌل عائلها المناسب فقد ال تهاجمه اذا كان مفتقرا للمحفزات المالئمة ولو لوحظ 

  Musca domesticaعندما توضع فً طبق بتري حاوي على عذراء الذبابة المنزلٌة  .Nasonia spنشاط الطفٌل 

ملم تستدٌر نحوها بصورة مباشرة ثم تبدا  2فال تبدي االنثى اي اهتمام فً باديء االمر وعندما تقترب منه بمسافة 

بمالمستها بواسطة قرون االستشعار  ثم تتسلق جسم العذراء وتتحرك الى االمام موجهة سوطا قرون االستشعار فً 

ى واالسفل بحٌث تالمس جسم العذراء وتسمى هذه المرحلة بالتطبٌل . وضع عمودٌا تجاه العائل ثم تحركها الى االعل



فتقوم االنثى بثنً بطنها وتمسح منطقة من سطح جسم العذراء بواسطة نهاٌة   tappingبعدها تبدا عملٌة المسح 

ان العائل بطنها ثم تبدا االنثى باحاث ثقب فً جلد العائل وتدخل اله وضع البٌض بكاملها وتضع بٌضة واحدة اذا ك

 مناسبا وان لم ٌكن كذلك تسحب اله وضع البٌض وتتؽذى على سوائل الجسم عن طرٌق انبوب التؽذٌة سابق الذكر

 اذن فان قبول العائل من قبل الطفٌل ٌعتمد على 

 رائحة العئل  -1

 حركة العائل  -2

 استخدام المستقبالت الكٌمٌائٌة -3

 

 

   Host suitabilityمالئمة العائل -4

 جح الطفٌل بالتطفل على العائل حتى وان وجد العائل وٌعزى ذلك لعدة اسباب فقد ال ٌن

 عوامل طبٌعٌة : مقاومة العائل  - أ

 عوامل كٌمٌاوٌة : تثبٌط نمو البٌض من قبل الوسائل الدفاعٌة  - ب

 

 طرٌقة ومكان وضع البٌض

 وضع البٌض بصورة منعزلة عن العائل  -1

 وضع البٌض على العائل  -2

 العائلوضع البٌض داخل  -3

  

 

 



 

 

 

 

 المحاضرة الخامسة           المقاومة الحٌوٌة  

 

 الحشرات المتؽذٌة على الحشرات 

  predatersالمفترسات   

 الصفات الحٌوٌة لبالؽات المفترسات 

تعرؾ المفترسات الحشرٌة على انها من الحشرات اكلة الحشرات والتً تنمو ٌرقاتها وبالؽاتها باستهالك اكثر من فرد 

بانه مهاجمة حشرة ما او احد اطوارها لحشرة اخرى او طور من  predatismواحد من فرائسها وٌعرؾ االفتراس 

 مة بالمفترسة وتحتاج الى اكثر من فرٌسة اطوارها والتؽلب علٌه لؽرض التؽذٌة وتسمى الحشرة المهاج

بالؽات الحشرات المفترسة ٌكون نشاطها لٌلً او ؼسقً لذا فانها ؼسقٌة النشاط او لٌلٌة على خالؾ الطفٌلٌات فهً 

 نشاطها اثناء النهار 

الؽذاء ومحدودة  momnophagusٌتباٌن التنوع الؽذائً لالنواع المختلفة من المفترسات فبعضها وحٌدة الؽذاء 

oligophagus  وعامة التؽذٌةpolyphagus  وتحتاج المفترسات بعد خروجها من دور العذراء الى فترة ما قبل

ولو انها فترة محدودة تعتمد على نوع المفترس فقد ٌكون المفترس الحشري نشطا  Premating periodالتزاوج 

 لفترة طوٌلة قبل التزاوج 

ت ال بدو فٌها وجود للمؽازلة من الذكور قبل التزاوج خاصة الدعاسٌق والمفترسات خالفا عن الطفٌلٌات فان المفترسا

حٌث ٌقوم الذكر عادة  empididsاالخرى اال ان بعض المفترسات الصؽٌرة من رتبة ذات الجناحٌن مثل المفترس 

 فً المفترسات  parthenogenesisفرٌسة الى االنثى كهدٌة قبل الزواج كما انه نادرا ما ٌحدث التوالد البكري 

كما اعتبر العلماء المفترسات اقل ذكاءا وتعلما من الطفٌلٌات وتعتمد على القوة البدنٌة اذ تتمتع بفكوك كبٌرة معدة 

لالفتراس او ارجل امامٌة مسننة وقوٌة لنفس الؽرض كما ٌمتاز المفترس بكبر حجمه وسلرعة حركته مقارنة بجسم 

 الضحٌة

 



 

 

 

 

 

 الحشرات المفترسةاستراتٌجٌات 

 

 تمارس الحشرات المفترسة استراتٌجٌات عدة فً بحثها عن الفرٌسة  هً 

 البحث العشوائً  -1

 هً الطرٌقة االكثر شٌوعا فمعظم االنواع من المفترسات التابعة لرتبة ؼمدٌة االجنحة

 وتمتاز بفكوكها الطوٌلة والقوٌة مقارنة بفكوك اقرانها Random searchersتعد مفتشات عشوائٌة 

  Hunting insectsالحشرات القناصة  -2

وهنا تستعٌن بقوتها البصرٌة او بعض المنبهات االخرى للتوجه للفرائس وتمتاز اٌضا بفكوكها القوٌة المسننة وارجلها 

ثل الرعاشات والذباب السارق وانواع الزنابٌر القوٌة ذات االشواك والتً تمكنها من االمساك بالفرٌسةالمراوؼة, م

 المفترسة.

  Ambushing insectsالحشرات المترصدة  -3

تبقى الحشرات المفترسة فً مكانها متربصة حتى تقترب منها الفرٌسة ثم تندفع فً تقفً اثرها بقوة مثل انواع  فرس 

قى ساكنة على هذا الوضع لفترات طوٌلة لكنها على اتم النبً التً تبقى فً مكانها رافعة ارجلها االمامٌة الى االعلى وتب

االستعداد للقنص ومن صفاتها ان االرجل االمامٌة مزودة باشواك قوٌة على منطقة الفخذ الذي ٌوجد بداخله تجوٌؾ 

 ٌمكن للساق ان ٌستقر فٌه الحكام عملٌة المسك بالفرٌسة

مامً القابلٌن للحركة وكذلك االرجل االمامٌة المسننة فً كما ان حاسة االبصار البعٌدة المدى مع االس والصدر اال

 الترصد ومسك الفرٌسة

  trapping insectsالحشرات ناصبة الشرك  -4

ان االفتراس بنصب الشرك شائع  فً عدد محدود من الحشرات مثل ٌرقات اسد النمل التً تحفر حفرا مخروطٌة الشكل 

قة فً قاع الحفرة المخروطٌة دون حراك حتى تدخل حشرة صؽٌرة فً فً االرض ) خاصة االراضً الرطبة(وتبقى الٌر

 مدخل الحفرة او تسقط فٌها عن طرٌق الصدفة اثناء سٌرها عندئذ تسرع ٌرقة اسد النمل فً مهاجمتها والتؽذٌة علٌها .
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  الحٌوٌة المقاومة السادسة المحاضرة

 

 : الجرثومٌة الحٌوٌة المقاومة

 مثل pathogenic agents الممزضة المسببات استخدام دراسة بانها  الجرثومٌة الحٌوٌة المقاومة تعرؾ:  المقدمة

 .االفات مقاومة فً والنٌماتودا والركتسٌاوالبروتوزوا والفاٌروسات والفطرٌات البكترٌا

 الفطر وعد الحشرات  تصٌب التً المرضٌة المسببات ومعرفة المجهر اكتشاؾ بعد اال المقاومة هذه تعرؾ لم

cordyceps  ذلك بعد وعرفت االجنحة حرشفٌة وخاصة الحشرات تصٌب التً االمراض لمسببات معروؾ تسجٌل اول 

 . العالم فً الحشرات المراض مختبرات وانشات وؼٌرها البكترٌا مثل اخرى مسببات

 

 الناجح الممرض المسبب فً توفرها الواجب الصفات

 المسبب على ٌجب سرٌعة فترة خالل النشطة االفة اعداد تخفض ولكً high effeciency العالٌة الفاعلٌة -1

 .التلؾ سرٌعة المحاصٌل تصٌب التً الحشرات مكافحة فً استخدامه عند خاصة عالٌة بكفاءة ٌتمتع ان الممرض

  specificityالتخصص -2

 الجرثومٌة المقاومة مجال فً ٌستخدم الذي الممرض بالمسبب توفرها الواجب االساسٌة الشروط من التخصص ٌعد

 .مكافحتها المراد االفة من الصلة قرٌبة انواعا او واحدا نوعا اصابة تتعدى ال بحٌث

 سهولة هو الممرض المسبب نجاح فً تساعد التً االسباب من easy of production االنتاج سهولة -3

  artificial media صناعٌة بٌئات على تربٌته

  storage tolerance الخزن ظروؾ تحمل -4



 سنة 07 لمدة خزن تتحمل ان ٌمكن لالبواغ المكونة مثال فالبكترٌا

  easy of formationالمستحضرات عمل سهولة -5

 المختلفة الرش معدات وفً المبٌدات مع استخدامه عند او المستحضرات باشكال ٌتاثر ال ان

 

   the main advantage of microbial control الجرثومٌة المقاومة فوائد اهم

  بالطبٌعة سامة متبقٌات تترك ال -1

 زمنٌة فترة فً االفة انتشار من الحد ٌمكن ولذلك مكافحتها المراد االفات على للتخصص عالٌة قدرة لها -2

  نسبٌا وجٌزة

 منخفضة االقتصادٌة كلفتها تكون وبذلك جدا قلٌلة بجرع استخدامها ٌمكن -3

 عادة بطٌئة ضدها العائل مناعة -4

 حٌوٌتها على ذلك ٌؤثر ان دون تلك مع خلطها احٌانا وٌمكن السامة الكٌمٌائٌة المواد مع منها الكثٌر تنسجم -5

  وفاعلٌتها

 اهمها( سلبٌات) حقائق جملة الجرثومٌة علىالمقاومة ٌؤخذ انه اال

  حضانة فترة الى ٌحتاج بعضها ان خاصة للرش المناسب الوقت اختٌار وٌجب فائقة عناٌة الى تحتاج -1

incubation period   

 االطوار ٌجعل مما للعائل االطوار من طور التخصصضد من عاٌة درجة على المجهرٌة الحٌاء تكون قد -2

 .االصابة من محصنة االخرى

 . العائل افراد من حرج عددي حد ممرض مسبب لكل -3

 .المختلفة التصنٌع اثناءعملٌات virulenceالممرض فعله الممرضة المسببات تفقد قد -4

 اعداد خالل بكفاءة تنتشر لكً ورطبة ما نوعا باردة مناخٌة ظروؾ الى تحتاج الممرضة المسببات من العدٌد -5

  البنفسجٌة فوق الشمس باشعة والفاٌروسات كالبكترٌا منها البعض ٌتاثر كما مكافحتها المراد االفة

 تعتمد بل الطبٌعة فً وحدها تنتشر ان الٌمكنها الممرضة المسببات فان والمفترسات الطفٌلٌات خالؾ على -6

 فً انتشاره وسرعة عائلها حركة على اٌضا تعتمد كما االقل على الحقل فً االولى الرشة توزٌع فً االنسان على

 الخر عائل من العدوى تنتقل لكً الطبٌعة

 ٌجعل مما كرٌهة بها المصابة الحشرات اجسام رائحة ان اال consumer للمستلك سمٌتها عدم من بالرؼم -0

  الرعً حٌوانات قبل من مستساؼة ؼٌر علٌها توجد التً النباتات

 مخاطرها ثبوت عدم من وبالؽم,  العالم فً كبٌرة بكمٌات وتوزٌعها الممرضة المسببات باستخدام التوسع ان -8

 االعتبار بعٌن اخذنا لو خاصة المستقبل فً المخاطر من تخلو ال قد انها اال الراهن الوقت فً ممتلكاته او االنسان على

 بالبشرٌة تفتك ان شانها من جدٌدة سالالت انتاج الى تؤدي التً الوراثٌة الطفرة حدوث وامكانٌة تكاثرها سرعة

 .جمعاء

 

  الحشرات تصٌب التً الممرضة المسببات انواع

Types of insect pathogenic agents  



 . العائل جسم الى دخولها طرٌقة حسب مجموعتٌن الى الحشرات تصٌب التً الممرضة المسببات تقسم

1- Ingested microbial ًالطعام الحشرة تناول اثناء الفم طرٌق عن الجسم تدخل التً المكروبات وه 

 هذه مثل النباتات على drouht resistant agents للجفاؾ منها المقاومة االطوار رش عند خاصة بها الملوث

 . والنٌماتودا والفاٌروسات ابكترٌا مثل الجوٌة الرطوبة على االعتماد قلٌلة الؽالب فً تكون الكائنات

2- Contact microbials ًتخترق حٌث بها المعاملة للسطوح مالمسته عند الجسم تدخل التً المٌكروبات وه 

 والتً beauveria الجنس تتبع التً االنواع خاصة عادة الفطرٌات صفات من وهً الخارج من الحشرة جسم جدار

  الحشؤات ٌرقات من العدٌد تهاجم

 وتحتاج, الخرى الصؽٌرة والحشرات المن على Entomophthoraالجنس تتبع التً الفطرٌة االنواع تتطفل كما

  sporulation الفطرٌة االبواغ وانتشار تكوٌن مرحلة قبل ما نوعا عالٌة رطوبة الى الفطرٌات

 

 

 : الحٌوٌة المقاومة مجال فً البكترٌا استخدام

 

 التً البكترٌا قسمت وقد.  منها كبٌرة مجامٌع على تقضً التً البكترٌا من مختلفة بانواع الطبٌعة فً الحشرات تصاب

  وهً Steinhaus1959 الباحث به جاء ما حسب مجامٌع ستة الى الحشرات تصٌب

 الخارجً الحشرة محٌط فً منتظمة بصورة تعٌش بكترٌا وهً non entomogenous حشرٌة ؼٌر بكترٌا -1

 السلبٌة للحشرات الهضمٌة القناة فً مؤقتة او دائمٌة بصورة تعٌش ممرضة ؼٌر بكترٌا -2

  facultative bacteria التطفل اختاري معظمها لالبواغ مكونة ممرضة بكترٌا -3

  obligatory bacteria التطفل اجباري معظمها لالبواغ مكونةا ممرضة بكترٌا -4

  crystalliferous spore forming bacteria والبلورات لالبواغ مكونة ممرضة بكترٌا -5

 .  non spore forming bac بوؼٌة ال ممرضة بكترٌا -6

 للبلورات واٌضا لالبواغ الكونة Bacillus الجنس هً الحٌوٌة المقاومة فً المستخدمة البكترٌا انواع اهم ومن      

 داخلً السم ٌكون قد نوعٌن على والسم االفة هالك فً االكبر الفعل البكترٌا ولسم البكترٌا فً السم تنتج التً

endotoxin خارجً سم او exotoxine ٌكون فقد الداخلً السم تاثٌر اما.  الفعالٌة فً الؽالب هو ٌكون االخٌر وهذا 

 العالم من كثٌرة بلدان فً ٌنتج البكترٌا من الجنس هذا وجدوا وقد.  السم لٌخرج الخضرٌة الخلٌة جدار تشقق بعد

 اكتشافه بعد مرة الول عرؾ وقد.  الحشرات على حٌوي كمسٌطر استعمل وقد متعددة افات وٌصٌب.  تجارٌة وباسماء

 الى البكترٌا هذه تدخل حٌث milky desease الحلٌبً المرض لها ٌسبب والذي البطاطا خنافس حشرات على

 قصٌرة فترة وخالل سرٌع النقسام ٌكون عندها,  الجسم حلٌمات والى االمعاء الى لٌصل الفم طرٌق عن الحشرات

 .باالخٌر وتموت دمها لون وتؽٌر انهكت قد الٌرقة تكون( اسبوع)

 

 النوع وحظً B.lentimorbus نوع ٌمثل ب والثانB. Popilliaeً نوع أ وٌمثل ب و أ هما نوعٌن الى صنفت وقد

 السبورات مرحلة عند ٌنتفخ والذي االسطوانً بشكله مٌمتاز المكافحة فً الممٌز دوره بسبب الكبٌر باالهتمام االول

  هوائً واال الهوائً الزرع ظروؾ وٌتحمل االنعكاس شدٌد جسم على وٌحتوي كرام لصبؽة موجب وهو



 البلورة بتكوٌن النوع هذا ٌمتاز.  واستخاما فاعلٌة المستعملة البكترٌا اهم من والبلورات لالبواغ مكونة بكترٌا وهناك

 اهمها ومن حرشفٌة ٌرقات وبالخص الحشرات انواع لبعض جدا سام اثر ذات,  السبور تكوٌن مرحلة عند البروتٌنٌة

 . الذكر سابقة الساللة لنفس تعود بانها ظهرت بالخٌر لكنها منها ساللة من اكثر وعزلت B.thuringiensis بكترٌا

 على الؽالب فً الواحدة البكترٌا وتحتوي الشكل المعٌنٌة الماس ببلورة الشبٌهة البلورة على احتوائها ممٌزات اهم ومن

 القناة الى الخلٌة وصول عند خاصة الشلل لها وتسبب السبور مع البكتٌرٌة الخلٌة جدار من وتتحرر واحدة بلورة

 .وانسجته الجسم لتجوٌؾ وؼزوها الهضمٌة

 فً  Heimple , Augus قسمها فقد العائل نوع على اعتمادا عائلها البلورٌة البكترٌا بها تفتك التً الطرٌقة وتختلؾ

  انواع ثالثة الى 1353

 للبكترٌا الحشرة ابتالع من دقٌقة 27-5 خالل الوسطى الهضمٌة القناة فً الشلل ٌحدث Type 1 االول النوع -1

 فً زٌادة ذلك وٌرافق المصابة الحشرة جسم اجزاء لجمٌع عام شلل ساعات 0-1 خالل ٌتبعها ثم للسبورات المكونة

 ومثل.  الدم الى للمعدة القاعدٌة المحتوٌات انسٌاب الى ٌشٌر مما وحدة 1و5-1 بمقدار PH الدم هٌدروجٌن اٌون تركٌز

 . االجنحة حرشفٌة رتبة نت عدٌدة اجناس فً شوهدت القتل من الطرٌقة هذه

 الهٌدروجٌن اٌون تركٌز زٌادة بدون لكن الهضمٌةللحشرة القناة فً الشلل ٌجدث Type 11 الثانً النوع -2

  الحشرة لجسم عام شلل حدوث دون اٌام 4-2 خالل المصابة الحشرة وتموت بالدم

 التً Anagastar kuhniella الطحٌن فراشة حشرة فً الطرٌقة هذه عرفت وقد Type 111 الثالث النوع -3

 لوجود بد ال اي السبور بؽٌاب( السم) بالتوكسٌن تقتل ال والحشرة  للجسم شلل حدوث دون اٌام 4-2 خالل تموت

  الحشرة موت فً ٌتسبب ان قبل الوسطى الهضمٌة القناة فً ونموه السبور

 المادة من واحد ملؽم لكل مقاوم بكتٌري خضري جسم 1777 وبمعدل مستحضرات هٌئة على حالٌا البكترٌا وتستخدم

 التجارٌة المستحضرات هذه ومن,  حٌوٌتها على لك ذ ٌؤثر ان دون الكٌمٌائٌة المبٌدات مع خلطها ٌمكن كما.  الحاملة

   thuricide ,Diple, biotrol ,bactospiene هً.  thurn. Thurn.  Bلبكترٌا المعروفة

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


