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 المكافحة المتكاملة لآلفات

 مقدمة الدورة
اآلفات الزراعية هي  ممموعية الكااتيات الحيية التي  تتواميد عليت التبيات اأوتحياد  تو حوليع فتتافذيع عليت الويلاك والمياك والمكيا  فتذيب  

تو موتيع ممييا يذييب  تقحيياا فيي  محيادر مقومييات حييياة التذييا و وتنيمب الحنييرات والفتاكيي  والديييدا  ال فباتييية  ضيف  تمييوق ووليية يتتاميتييع
ومذببات األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروذيية واألعنيا  الضيارة والقيوارض وبفيض الطييور والقواويو والرغوييات وتيرهيا  وتفتبير 

التمو والتوذو الزراع و وود تزداد اآلفة ف  تعدادها وك افتها حذ  توفر ظيرو  التميو لهيا هلق اآلفات بأتواعها المغتلفة م  تهم مفووات 
بير مو عدم المتابفة تو المقاومة التامحة مما يحف  مفع في  تهايية األمير التولي  الكاميب عليهيا  لكي  يميدر التتوييع بيأ  هيلق الكااتيات أ تفت

 .تأ يرها علت التواز  البيا آفات يأ عتد موامهتها المبانرة مو التذا  تو 

 بدت التذا  بتطوير طرق مكافحة اآلفات الت  تتافذع علت الولاك ف  القر  الماض  بنكب واذو 
 حتت توحب التذا  الت اذتغدام المبيدات الكيميااية 
  لوبةوبدا للمهتمي  ف  مكافحة اآلفات ت  هلق المبيدات ود تعطت المابات النافية لفملية المكافحة المط 
  يأ ت  اأذتغدام المتكرر وتير الححيح لهلق المبيدات كن  عدة مناكب لم تك  بالحذبا 
  أل  المبييد المذيتغدم لو طيي  واذيو وذييمية نيديدة بالتذيبة يليت عييدد كبيير مي  األتيواأ الحنييرية مميا تدا يليت وتيب الطفيليييات

 الطبيفية ويحداث التواز  البيا ويضفا  دورها ف  عملية المكافحة  (والمفترذات )األعداك الحيوية

  يضافة يلت ححوب بفض التذممات للكااتات تير المذتهدفة كالحيواتات األليفة والطيور والتحب والتذا 
  كما تدا اأذتغدام تير الححيح لهلق المبيدات يلت ظهور حفة المقاومة للمبيدات م  وبب اآلفات الحنرية 
  كما تدت يلت ذيادة آفات مديدة ف  البياة 
  وهكلا ترا ت  المبيدات لم تفد تفط التتااج المرموة تحبحت تحياتاا تفط  تتيمة عكذية غاحة عتيد ظهيور حيفة مقاومية المبييد

 ف  ذلوك اآلفة
  بفضييها الييبفض بحييورة  هيلق األمييور تدت يلييت التفكييير أذييتتباط طييرق مديييدة للمكافحيية بييب اأعتميياد علييت تذييالي  متفييددة يغييدم

 متكاملة وهلا ما يذمت اآل  بالمكافحة المتكاملة لآلفة تو يدارة اآلفة المتكاملة 

 محاور الدورة

 التفري  باآلفات   اآلفات وغذاار المحاحيب المغتلفة 

 الحامة يلت المبيدات الكيميااية لمكافحة اآلفات   يكتنا  اب د  د  ت  

 تطور يذتغدام المبيدات   المبيدات والبياة 

 الربيو الحامت   التذا  والبياة  

 مناكب المبيدات   ترنيد يذتغدام المبيدات  

 مقاومة الحنرات للمبيدات   المكافحة المتكاملة لآلفات  

 تمالج محاكاة الحاذ  اآللت ) الكمبيوتر ( ومكافحة اآلفات   طرق تغل الفيتات  

 تتكتولوميا الفرموتات ومكافحة اآلفا  الزيوت الفطرية ومكافحة اآلفات  

 الكيرموتات ومكافحة اآلفات   تكتولوميا التراكمات الحرارية ومكافحة اآلفات 

 مذتقبب مكافحة اآلفات   زيارات ميداتية 

 تطبيقات عملية  تقييم الدورة 

 
 الدورة اهدا 

 التفري  الححيح بأتواأ اآلفات المذتهدفة وتعدااها الطبيفية   المكافحة الزراعية والميكاتيكية تطوب فترة ممكتةاذتغدام طرق 

  تأغير عمليات المكافحة الكيماوية ما تمك  اذتغدام األحتا  المقاومة تو المحتملة لإلحابة  

  التقييم الدويق لتتااج الطالق للحكم عل  تماح تذلو  المكافحة
 الحيوية م  عدمع

   واذتغدام المبيدات تقليب اذتغدام المبيدات الحنرية ما تمك
  المتغححة

  تحديد ومفرفة الحد اأوتحاد  الحرج لإلحابة باآلفة و بتفويد
المزارأ عل  توامد اآلفات الحنرية عل  محاحيلهم باألعداك الت  
أ تذب  ضرراا اوتحادياا و بب تكو  عامب منمو عل  مل  وتكا ر 

 األعداك الطبيفية ف  حقلع

   المتاذ  لالذتغدام ف  مكافحة اآلفة تو اغتيار الفدو الحيو
اآلفات ذواك ف  الزراعات المفتوحة تو المحمية و وود تمح 

اأعتماد عل  األعداك الطبيفية ف  مكافحة بفض آفات الزراعات 
  المحمية كلية ف  بفض الحاأت

   اأغتيار الذليم ألذلو  وتوويت يطالق األعداك الطبيفية ذواك ف
ة تو المحمية م  حيث تفداد اآلفة والفدو الزراعات المفتوح

 الحيو  ومتاذبة الظرو  الموية

  اللمام الميد بالتواح  البيولومية والبياية الغاحة باآلفة
 وتعدااها الحيوية م  حيث تناطها واتتنارها وكفاكتها
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 لم  هلق الدورة
 

الغاحة والمهات المهتمة بتطبيق األذالي  الحدي ة ف  مكافحة الفاملو  ف  القطاأ الحكوم  والقطاأ الغاص بما ف  للك النركات 

 . اأفات وعالج المناكب والفقبات والمذتغدمي  للمبيدات باتواعها
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