
 اإلنتاج الكمى لطفيل التريكوجراما

MASS PRODUCTION OF 

Trichogramma



استخدامات طفيل التريكوجراما
 

WORLD-WIDE USE OF TRICHOGRAMMA



 الطفيل األكثر انتشاراً فى العالم بين األعداء الطبيعية الحشرية المستخدمة فى
.برامج المكافحة الحيوية والمتكاملة لمكافحة اآلفات

 

 يتم انتاجه كمياً بصورة تجارية فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فى
.العديد من دول العالم

 مليون فدان من  80بحوالى  2001يتم اطالقه سنوياً فى مساحات قدرت عام
بنجر –الخضر –القطن –قصب السكر –األرز –الذرة )المحاصيل الزراعية 

.دولة 30فى ( وأشجار الفاكهة والغابات  -السكر

تعتبر روسيا الدولة الرائدة فى هذا المجال يليها الصين والمكسيك.

 يتم منذ سنوات إنتاج الطفيل كميا فى وحدات إكثار منتشرة فى المحطات البحثية
التابعة لمركز البحوث الزراعية ومصانع  شركة السكر ومشروع العون الغذائى 

.بأسوان



 مراحل اإلنتاج الكمى للعائل المعملى: أوال

(Sitotroga cerealellaفراشة الحبوب )

MASS PRODUCTION STAGES 

OF LABORATORY HOST



( فراشة الحبوب) دورة حياة العائل

Sitotroga cerealella ))



.مرحلة وزن وغسيل القمح والتخلص من الشوائب ثم التعقيم -1

نتاجاإلمراحل 



:وتشمل مرحلة التحضين -2

عدوى القمح داخل البراويز ببيض العائل  -أ

(.السيتوتروجا)

حفظ البراويز أفقيا فى أقفاص التحضين  -ب

.المخصصة لذلك



:وتشمل مرحلة جمع الفراشات -3

.حفظ البراويز رأسيا فى األقفاص المخصصة لذلك -أ

تجميع الفراشات فى البرطمانات الموجودة أسفل  -ب
.األقفاص



.تفريغ الفراشات فى األسطوانات السلكية داخل الجهاز المخصص لذلك -أ

تثبيت األسطوانات المملؤة بالفراشات فى جهاز جمع البيض، حيث يتم جمع البيض  -ب
.ميكانيكيا فى أدراج داخل الجهاز

:وتشمل مرحلة جمع البيض -4



مراحل اإلنتاج الكمى لطفيل التريكوجراما: ثانيا

MASS PRODUCTION STAGES OF 

TRICHOGRAMMA



التريكوجراما دورة حياة طفيل

دورة حياة طفيل التريكوجراما

اليوم 8 - 10 بعد التطفل
تخرج الحشرات الكاممة من طفيل التريكوجراما 

لتعاود دورة الحياة

اليوم 4 - 8 بعد التطفل
تصبح بيضة العائل سوداء، 

ننيجة تحول يرقة التريكوجراما 
إلى عذراء داخل بيضة العائل

اليوم 1 - 3 بعد التطفل
بيضة العائل داكنة ولكن بدون 

الحمقة العموية،
تتغذى يرقة التريكوجراما داخميا 

عمى بيضة العائل

اليوم 1
طفيل التريكوجراما 
يتطفل عمى بيضة 

العائل



نتاجإلمراحل ا

مرحلة تجهيز بيض العائل للتطفل وتتم بلصق البيض على كروت من الورق 
.المقوى



 مرحلة التطفل وتتم بتعريض الكروت المثبت عليها بيض العائل إلى الطفيل
:  بغرض

نتاج المحدود أو المحافظة على التربية المعملية بالتعريض داخل برطمانات إلا
.شفافة يسهل تداولها

نتاج الموسع بالتعريض داخل األقفاص المخصصة لذلكإلا.



مرحلة اإلعداد إلطالق الطفيل فى الحقول: ثالثا

PREPARATIONS FOR FIELD RELEASES



 فى مراحل عمرية معينة ( السوداء)توضع كروت البيض المتطفل عليها
وأعداد معينة داخل أظرف من الورق المقوى لحمايتها من الظروف 

.الجوية والتعرض للمفترسات



يتم تعليق األظرف مباشرة على النباتات لينطلق منها الطفيل.



  اإلنتاج الكمى لطفيليات المن

MASS PRODUCTION OF 

Aphids’ PARASITOIDS



(المن)مراحل إنتاج العائل : أوال



مراحل إنتاج طفيليات المن: ثانيا

إكثار الطفيليات داخل األقفاص

بإطالقها على نباتات مصابة بحشرة المن 

التطفل عملية



مراحل جمع المومياوات من النباتات



المظهر النهائى للتطفل

ظهور المومياوات على أوراق النباتات فى الحقل

الحظ ثقوب خروج الطفيليات من المومياوات لمعاودة التطفل

مظهر نجاح التطفل



طريقة اطالق طفيليات المن فى الحقل


