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مقدمة
لقد حان الوقت الستخدام الحلول املستندة إىل الطبيعة ملكافحة اآلفات املدمرة للمحاصيل والناقلة لألمراض بشكل فعال مع تقليل استخدام مبيدات اآلفات بشكل كبري.
يكشف تقرير الكوكب الحي للصندوق العاملي للطبيعة  *2020عن انخفاض يف أعداد الحياة الربية بنسبة  68٪منذ عام  - 1970وال توجد أية دالئل عىل تباطؤ هذا االنخفاض التنازيل .يؤثر هذا االنخفاض بشكل مبارش عىل التغذية
واألمن الغذايئ وسبل كسب العيش ملليارات من الناس .هذا االنخفاض الكاريث يرجع إىل حد كبري إىل الدمار البيئي مثل إزالة الغابات والزراعة غري املستدامة والتجارة غري املرشوعة يف األحياء الربية.
تقوم رشكة  IPSبالبحث وتصنيع الحلول القامئة عىل الفرمون لآلفات األكرث شيو ًعا وتدم ًريا للمحاصيل ألكرث من  30عا ًما.
يف بيئة العمل التنافسية يف الوقت الحايل ،ال تكون القدرة عىل تقديم واستخدام املنتجات والحلول املستدامة أحدهام أو كليهام مجرد رضورة تجارية بل تضمن أيضً ا استمرارية العمل.

* :تقرير الكوكب الحي للصندوق العاملي للطبيعة 2020

“املراقبة هي حجر األساس
للمكافحة املتكاملة لآلفات”
السري ريتشارد ساوثوود
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حقائق وتحديات وحلول
نحتاج إىل تغيري طريقة تعاملنا مع اآلفات
يتم فقدان  45٪من اإلنتاج الغذايئ السنوي بسبب تفيش اآلفات.
مفضل عىل جميع البدائل األخرى.
ً
ال يزال استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية
يتم استخدام ما يقرب من  2مليون طن من مبيدات اآلفات يف جميع أنحاء العامل*.
االستخدام املكثف ملبيدات اآلفات يلوث الرتبة واملياه ويبقى له أث ًرا يف املحاصيل وميكن أن يدخل يف سالسل الغذاء مام يشكل خطرا ً عىل البرش.
فهي تهدد التنوع البيولوجي وتتسبب يف موت العديد من أنواع الحياة الربية مبا يف ذلك الثدييات وديدان األرض والنحل.

ليس باألمر السهل
تؤدي زراعة املحاصيل بشكل مكثف إىل زيادة مخاطر انتشار اآلفات املدمرة وتهديد الفائدة التجارية للمحصول.
سيشهد تغري املناخ انتشار اآلفات يف مناطق جديدة.
مل يعد استخدام املبيدات `لالحتياط فقط’ خيا ًرا متا ًحا.
يكاد ينعدم وجود خيارات املبيدات الفعالة.

ميكننا القيام به
جنبًا إىل جنب مع الجامعات والرشكاء العلميني واملزارعني ،نعمل عىل إيجاد حلول طبيعية للمساعدة يف تقليل استخدام مبيدات اآلفات ودعم اإلدارة املتكاملة لآلفات ( )IPMيف الزراعة والبستنة والغابات من أجل بيئة أكرث صحة
وأمانًا وإنتاجية.
ميكننا تحقيق ذلك من خالل استخدام السلوك الطبيعي لآلفات وإيجاد تركيبة الفرمون الصحيحة واللجوء لحل املصائد الخاص بفصيلة معينة.
* :املبيدات وفقدان التنوع البيولوجي https://www.pan-europe.info/issues/pesticides-and-loss-biodiversity
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تاريخ الفرمونات
قام أدولف بوتنانت وفريقه بالتعرف عىل أول فرمون حرشي يف عام  1959يف أملانيا .تم تسمية هذا املركب باسم بومبيكول ( )Bombykolوكان تنتجه إناث دودة القز لجذب الذكور .وتم صياغة مصطلح “فرمون” يف نفس العام،
والذي يرتجم من اليونانية إىل “حامل اإلثارة” .مل يستغرق األمر وقتًا طويالً عقب ذلك ليدرك عاملو البيئة الكيميائية األهمية االقتصادية الستخدام الفرمونات يف مراقبة اآلفات الحرشية ومكافحتها.
تم تحسني عملية التعرف عىل الفرمونات بشكل كبري من خالل تطوير التخطيط الكهربايئ لألشعة بواسطة ديرتيش شنايدر وبيرت كارلسون يف عام  .1957عندما يتم وضع قرون استشعار الحرشة بني زوج من األقطاب الكهربائية،
ميكن اكتشاف نبضة كهربائية “استثارية”من خالل الحسيسات املوجودة عىل قرون االستشعار .باستخدام هذه الطريقة ،ميكن غالبًا توضيح الفرمونات والجاذبات واملواد الطاردة للحرشات ،عىل الرغم من أنه يجب دامئًا اتباع املزيد
من االختبارات السلوكية قبل التوصل ألية استنتاجات نهائية.
عىل مدار الـ  58عا ًما املاضية ،تم بذل جهود كبرية لتحديد مجموعة واسعة من فرمونات اآلفات من خالل عدد من رتب الحرشات املختلفة .ويبدو التقدم املحرز ملحوظًا ،وميكننا اآلن التعرف عىل فرمونات أكرث من  1000حرشة
مختلفة ،مع تركيز البحث الحايل اآلن عىل تعزيز معرفتنا بإدراك الفرمون من خالل الربوتينات والخاليا املستقبلة للرائحة واملعالجة املركزية للمدخالت الشمية.
اليوم ،تلعب الفرمونات دو ًرا حيويًا يف برامج اإلدارة املتكاملة لآلفات .توفر أنظمة املراقبة املعتمدة عىل الفرمونات واحدة من أكرث طرق املسح موثوقية وفعالية للكشف عن اآلفات بينام يستمر تبني اسرتاتيجيات تعطيل التزاوج
والحبس الجامعي يف النمو مع انخفاض االعتامد عىل مبيدات اآلفات إلدارة أعداد اآلفات.

املراقبة

نحن يف  ،IPSندرك أنه دون املراقبة الفعالة ،من املحتمل ج ًدا أن تفشل خطة اإلدارة املتكاملة .من أجل املراقبة
الفعالة آلفة معينة ،من املهم معرفة بيولوجيا وسلوك الحرشة ،وما هي املصائد والصياغة شبه الكيميائية التي يجب
استخدامها ،وأين يتم وضع املصائد وكم منها يجب استخدامه يف منطقة معينة.

عىل عكس معظم الرشكات األخرى ،فإننا نركز عىل املراقبة ،وبالتايل فإن معرفة هذه القضايا وفهمها هو عملنا.
ميكننا إبالغ عمالئنا بجميع التفاصيل املهمة الالزمة لربنامج مراقبة فعال وموثوق ،وتستند جميع توصياتنا إىل
األبحاث العلمية املثبتة واملعرفة التي تم جمعها عىل مدار أكرث من ثالثني عا ًما من الخربة .ويعطي هذا عمالئنا ثقة
يف الحلول التي نقدمها.
)Butenandt (24 March 1903 – 18 January 1995
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من نحن

تقدم رشكة  IPSاملحدودة حلوالً متخصصة ملراقبة اآلفات منذ عام .1985
نحن رشكة مقرها اململكة املتحدة تديرها عائلة ولدينا أكرث من  30عا ًما من الخربة يف تطوير وتصنيع وتوريد
منتجات شبه كيميائية للحرشات عالية الجودة وأنظمة االصطياد املرتبطة بها لقاعدة عمالئنا الدولية املتزايدة.
هدفنا األسايس هو الرتويج لنهج أكرث فاعلية واقتصادية واستدامة باستخدام مبادئ اإلدارة املتكاملة السليمة
لآلفات جن ًبا إىل جنب مع البحث العلمي لنقدم لعمالئنا الحلول األكرث فعالية.
تُستخدم منتجات رشكة  IPSملراقبة اآلفات الحرشية ومكافحتها يف مجموعة واسعة من اإلعدادات ،مبا يف ذلك
الزراعة والبستنة والغابات ومرافق التخزين ويف املنازل والحدائق.

ملاذا تختار منتجات IPS

تعتمد جميع املنتجات التي نقدمها عىل األبحاث ونتائج التجارب وتعليقات العمالء .نحن نسعى باستمرار لتطوير منتجات وحلول لآلفات الجديدة والناشئة مع تحسني النطاق الحايل لدينا .إذ نبدأ يف رؤية الكثري من الدالئل عىل
الفروق اإلقليم ّية يف تركيبة الفرمون للفصائل املختلفة ،نسجل هذه املعرفة ونقدم الطُعم األنسب لفصيلة بعينها يف إقليم بعينه .نستخدم تعليقات العمالء وتجاربهم يف جميع أنحاء العامل لتحديد أفضل تركيبة فرمون لتقدميها
آلفة معينة.
يتم إنتاج جميع تركيباتنا شبه الكيميائية باستخدام مواد كيميائية عالية الجودة ولدينا نظام صارم ملراقبة الجودة لضامن احتواء الطُعوم التي نقدمها دامئًا عىل الكميات الصحيحة من الفرمون والنسبة الصحيحة من املكونات
الكيميائية .نحن ننتج معظم املصائد بأنفسنا ،مبا يف ذلك مصائد  Unitrapاألصلية ونشارك بفاعلية يف تطوير تصميامت مصائد جديدة للسوق التجاري .إىل جانب منتجاتنا ،نقدم جميع املعلومات والنصائح الالزمة ملراقبة أعداد
اآلفات .كام نقدم املساعدة يف رصد اآلفات ،واملشورة بشأن اسرتاتيجيات املكافحة املناسبة واملامرسات الفعالة التي ميكن تنفيذها لتقليل انتشار اآلفات.
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رشكاؤنا
تتمتع رشكة  IPSبعالقات قوية مع مجموعة مختارة من املعاهد البحثية والجامعات والهيئات الحكومية واملجموعات العلمية املستقلة .تم بناء هذه العالقات عىل مدار  30عا ًما من خالل العمل عن كثب مع الرشكاء يف العديد
من املشاريع التي تساعد عىل تحقيق االبتكار والتقدم التكنولوجي لإلدارة املتكاملة لآلفات.
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تصنيع منتجات العالمة البيضاء والتغليف حسب الطلب
هل تفضل أن يكون لديك عالمة تجارية خاصة بك وحدك؟ ال توجد مشكلة!  - 3نوفر مجموعة كبرية من الخيارات .تتضمن تلك املجموعة خيا ًرا للتسويق لعالمة تجارية ألغطية املصائد بشعار فريد ،أو إضافة ملصقات فريدة عىل
خصيصا لهم عىل أكياس الطُعم املصنوعة من الرقائق املعدنية.
جانب مصائد  Delta Trapsأو عىل مجموعتنا الجديدة من مصائد البطاقات املتاحة ملكافحة اآلفات .ميكننا أيضً ا أن نقدم للعمالء امللصقات املصممة
ً
يرجى مالحظة أنه قد يتم تطبيق الحد األدىن من كميات الطلبات ،لذا يرجى االتصال بخدمة العمالء ملناقشة متطلباتك.
الالصقات املميزة وامللصقات والالصقات املميزة املتنقلة
عندما ال ميكن تطبيق الطباعة (األسطح املنحنية ألجزاء املصيدة)
أو إذا كنت تفضل عدم الطباعة ،ميكننا أيضً ا تقديم الصقات
مميزة متنقلة لتلتصق بأجزاء املصيدة واألغلفة الخارجية .ستُظهر
الالصقات املميزة املتنقلة شعارك عىل خلفية شفافة متنحك ملسة
احرتافية للغاية.

خدمة تصميم الجرافيك
ليس لديك وقت أو ليس لديك فريق تصميم جرافيك؟ ليست هناك
مشكلة .سيسعدنا كث ًريا مساعدتك .ما عليك سوى إخبارنا مبتطلباتك
وسنتكفل بالباقي .النامذج الرقمية والقوالب واملسودات ليست سوى
بعض من الخيارات من مجموعة خدمات التصميم التي ميكن أن
تقدمها رشكة .IPS

طباعة الشاشة الحريرية
ميكن تقديم هذه الخدمة عىل مجموعة من املصائد مثل correx
ومصائد  PP Delta Trapsواأللواح الالصقة وكذلك العبوات الخارجية
أو الصناديق إذا لزم األمر( .يط ّبق الحد األدىن من كميات الطلب)
قد يختلف السعر حسب عدد األلوان املطلوبة لطباعة التصميم
الخاص بك.

التعبئة والتغليف بالجملة أو لقطعة محددة
ميكن أن تقدم رشكة  IPSأي نوع من العبوات التي تناسب عملك،
من العبوات الفردية إىل التعبئة والتغليف بالجملة تحت  IPSأو
عالمتك التجارية الخاصة.
يجب املوافقة عىل جميع متطلبات التعبئة مسبقًا ويف وقت تقديم
طلبك ،وإال سيتم تطبيق عبوة  IPSالقياسية.
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أكياس فرمون ذات عالمة تجارية
ميكن لرشكة  IPSتقديم عالمة تجارية خاصة وعالمات محددة
ليتم طباعتها عىل أكياس الرقائق املعدنية املستخدمة لتعبئة طُعوم
الفرمون( .قد يتم تطبيق الحد األدىن من كميات الطلب) تكون
أحادية اللون.
يف حال كنت بحاجة إىل أي معلومات محددة أو رمز رشيطي أو
اسم عالمة تجارية ،أخربنا بذلك.

نقش الشعار
تتوفر هذه الخدمة لبعض األجزاء املحددة من املصيدة مثل غطاء
 UniTrapو  MiniUnitrapواملنحدر املخروطي ملصيدة Weevil
 Trapوبكرة  .Fly Lineميكن نقش شعارك عىل الجزء الفعيل من
املصيدة( .يُطبّق الحد األدىن من كميات الطلب)

مفتاح الجداول
الطُعوم

املصائد
Bag Trap

B

Delta Trap

D

Liquibaitor Trap

LB

Large Vane Trap

LV

Small Vane Trap

SV

Black Vane Trap
Multi Funnle Trap
Weevil Trap

BV
MF
We

Sticky Board

SB

Stink Bug Trap

SBu

UniTrap

U

Mini UniTrao

MU

Water Trap

W

Cockroach Trap

C

CrawlerTract Trap

CT

VespuTrap
Delta Trap Small

V
DS

أنواع الجاذبات

Polymeric
Gel Capsule
Liquid
Powder filled sachet
Poly Vial – Large
Poly Vial – Small
Rubber Septa
Wax Plug – Large
Wax Plug – Small

P
GC
L
PS
PVL
PVS
RS
WPL
WPS

Semi-permeable Sachet

SS

Tablet

T

Food Attractant

FA

Kairomone

K

Parapheromone

P-P

Pheromone

P

الغالبية العظمى من موادنا الجاذبة تستخدم املواد شبه الكيميائية لجذب أنواع اآلفات الحرشية (واألنواع األخرى هي جاذبات قامئة عىل الغذاء) .املواد شبه الكيميائية هي مواد كيميائية تنتجها الكائنات الحية وتستخدم للتواصل
بني بعضها البعض .الفرمونات ،وهي أحد أشكال املواد شبه الكيميائية ،يستخدمها الكائن الحي للتواصل مع كائن حي آخر من نفس الفصيلة .الكريمونات ،وهي شكل آخر من أشكال املواد شبه الكيميائية ،هي مواد كيميائية ينتجها
أحد الفصائل التي تفيد الفصائل “املستقبلة” األخرى .العديد من املواد املتطايرة التي تنتجها الحرشات النباتية لتحديد موقع مضيفها النبايت هي كريمونات والتي تهمنا بشكل خاص ،ال سيام عند دمجها مع فرمون لتحسني الجذب.
الجداول املوجودة يف الصفحات التالية توضح قامئة فصائل اآلفات التي ميكننا توفري منتجات ملكافحتها .توضح الجداول النوع شبه الكيميايئ الذي نوفره واملصائد وأجهزة الرش املوىص بها التي نقدمها لكل آفة .نحن دامئا سعدون
مبناقشة الخيارات البديلة مع عمالئنا ,لذا نرجو أال ترتددوا باالتصال بنا فيام يخص أجهزة الرش البديلة أو املصائد .وباملثل ،إذا كانت هناك آفة غري مدرجة يف القوائم التالية ،يرجى االتصال بنا فرمبا ميكننا تقديم منتج أو حل.
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تهتم الزراعة الحديثة بإدارة الرتبة وزراعة النباتات لتعظيم غالت املحاصيل .عادة ما يتم تحقيق ذلك من خالل التالعب بالبيئة لزراعة مجموعات موحدة واسعة من املحاصيل ،والتي يف األساس تكون زراعة أحادية النبات .الزراعة
األحادية للنباتات املضيفة املحتملة توفر مور ًدا جذابًا للغاية للعديد من الحرشات التي تتغذى عىل النباتات ،ونتيجة لذلك ،نتجت معظم الحرشات املصنفة عىل أنها آفات زراعية بسبب قيام البرش باملامرسات الزراعية القدمية
والحديثة .تشمل العوامل األخرى التي تساهم يف تفيش اآلفات سالالت املحاصيل عالية الجودة واالنتشار العريض لآلفات من بلد إىل بلد ،والذي ينشأ يف الغالب من زيادة التجارة العاملية يف اإلنتاج الزراعي.
قبل ظهور مبيدات اآلفات املنتجة تجاريًا ،كانت إدارة تفيش اآلفات تتضمن عادة تكييف البيئة لجعلها أقل صال ًحا للسكن من خالل اعتامد اسرتاتيجيات مادية وثقافية .اآلن ونحن نفهم بشكل أفضل الطبيعة الخطرة للمبيدات،
ونقدر أهمية التوازن بني النباتات ،العاشبة والالحمة ،كثري من هذه الطرق يتم مامرستها إىل جانب إسرتاتيجيات أخرى أكرث حداثة.

هذا النهج الصديق للطبيعة لتحسني غلة املحاصيل يسمى اإلدارة املتكاملة لآلفات ( .)IPMيستخدم برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفات مجموعة متنوعة من األساليب املختلفة م ًعا إلدارة تفيش اآلفات عىل نحو مستدام .اإلسرتاتيجيات
املتنوعة املطبقة تعتمد عىل املحصول واآلفة واإلقليم ولكنها تتكون عادة من مجموعة من املامرسات الفيزيائية والبيولوجية والثقافية والكيميائية.
تلعب أنظمة اصطياد الفرمون دو ًرا أساس ًيا يف أي من بروتوكوالت اإلدارة املتكاملة لآلفات .عند استخدامها ملراقبة اآلفات ،فإن أنظمة االصطياد متكن املزارعني من تحديد ما إذا كانت اآلفة موجودة ومتى تكون موجودة وميكنها
بشكل عام توفري تقدير موثوق لعدد اآلفات .باستخدام هذه املعلومات ،ال ميكنك فحسب تقليل كمية املبيدات الكيميائية أو البيولوجية من خالل استخدامها فقط عند الرضورة القصوى ،ولكنها أيضً ا تضمن زيادة كفاءة أي
اسرتاتيجية مكافحة يتم تنفيذها.
نقدم حاليًا موزعات ومصائد فرمونية ملا يقرب من  70من اآلفات االقتصادية املهمة للزراعة مبا يف ذلك :دودة الحشد الخريفيةSpodoptera frugiperda ،؛ وحفار الذرة األورويب Ostrinia nubilalis؛ ودودة لوز القطن
 Helicoverpa armigeraوالفراشة ذات الظهر املايس .Plutella xylostella
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) آفات املحاصيل املزروعة (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Agrotis exclamationis

Heart and Dart Moth

P

RS

D

Agrotis fucosa

Common Cutworm

P

RS

D

Agrotis ipsilon

Black Cutworm

P

RS

D

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Autographa californica

Alfafa Looper

P

RS

D

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Batrachedra amydraula

Lesser Date Moth

P

RS

D

Bembecia scopigera

Six-Belted Clearwing

P

RS

D

Busseola fusca

Maize Stalk Borer

P

RS

D

Chilo partellus

Spotted stalk Borer

P

RS

D

Chilo suppressalis

Asiatic Rice Borer

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Tomato Looper

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia pumicana

Cereal Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) medicaginis

Alfafa Moth

P

RS

D

Cydia ( Laspeyresia ) nigricana

Pea Moth

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Earias insulana

Egyptian Boll Worm

P

RS

D

Earias vittella

Rough ( Spotted ) Boll Worm

P

RS

D

Ectomyelois ceratoniae

Carob Moth

P

RS

D

Etiella zinckenella

Lima Bean Pod Borer

P

RS

D

Acrolepiopsis assectella

Cydia pomonella

Agrotis segetum
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Leek Moth

P

RS

D

) آفات املحاصيل املزروعة (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Gortyna xanthenes

Artichok Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Heliothis punctigera

Austrailian Bud Worm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Bud Worm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm

P

RS

U

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Hydraecia micacea

Rosy Rustic Moth

P

RS

D

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucania loreyi

Cosmopolitan Moth

P

RS

D

Loxostege sticticalis

Beet Webworm

P

RS

D

Mamestra brassicae

Cabbage Moth

P

RS

D

Mamestra configurata

Bertha Army Worm

P

RS

D

Mythimna unipuncta

Rice Army Worm

P

RS

D

Opogona sacchari

Banana Moth

P

RS

D

Ostrinia furnacalis

Asian Corn Borer

P

RS

D

Ostrinia nubilalis

European Corn Borer

P (Cis, trans hybrid )

RS

D

Pectinophora gossypiella

Pink Boll Worm

P

RS

U

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Loper

P

RS

D

Scrobipalba excerptalis

White Sugarcane Borer

P

RS

D

Sesamia calamistis

Pink Maize Borer

P

RS

D

Evergestis forficalis

Mamestra brassicae

Plutella xylostella
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Garden Pebble

P

RS

D

) آفات املحاصيل املزروعة (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Sesamia inferens

Purple Stem Borer

P

RS

D

Sesamia nonagrioides

Corn Stalk Borer

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exempta

African Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U

Spodoptera frugiperda

Fall Army Worm

P

RS

U

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

U

Spodoptera sunia

Costa Rican Army Worm

P

RS

U

Tecia solanivara

Guatemalan Potato Tuber Moth

P

RS

D

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Sesamia cretica

Spodoptera litura

Durra Stem Borer

P

RS

D

) آفات املحاصيل املزروعة (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

MF

Cosmopolites sordidus

Banana Weevil

P

GC

We

Diabrotica virgifera virgifera

Western Corn Rootworm

P

RS

D

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST

Agriotes lineatus

Halyomorpha halys
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Lined Click Beetle

P

LS

We

اآلفات البستانية
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) اآلفات البستانية (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Autographa gamma

Silver Y

P

RS

D

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

RS

D

Chrysodeixis chalcites

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Flax Tortrix

P

RS

D

Cnephasia longana

Omnivorous Leaf Tier

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Tomato Looper

P

RS

D

Duponchelia fovealis

European Pepper Moth

P

RS

D

Epichoristodes acerbella

African Carnation Tortrix

P

RS

D

Epiphyas postvittana

Light Brown Apple Moth

P

RS

D

Helicoverpa armigera

Cotton Boll Worm

P

RS

U

Helicoverpa assulta

Tobacco Budworm

P

RS

U

Heliothis virescens

Tobacco Budworm

P

RS

U

Helicoverpa zea

Corn Ear Worm Moth

P

RS

U

Keiferia lycopersicella

Tomato Pin Worm

P

RS

D

Leucinodes orbonalis

Eggplant Fruit Borer

P

RS

D

Mamestra oleracea

Bright-Lined Brown Eyed

P

RS

D

Neoleucinodes elegantalis

Tomato Fruit Borer

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Peridroma saucia

Pearly Underwing Moth

P

RS

D

Phthorimaea operculella

Potato Tuber Moth

P

RS

D

Pseudoplusia includens

Soybean Looper

P

RS

D

Spodoptera eridania

Southern Army Worm

P

RS

U

Spodoptera exigua

Beet Army Worm

P

RS

U

Amblyptilia acanthadactyla

Chrysodeixis chalcites

Heliothis virescens

Phthorimaea operculella
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Plume Moth

P

RS

D

) اآلفات البستانية (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
Spodoptera littoralis

االسم الشائع اإلنجليزية

Egyptian Cotton Leaf Moth

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Spodoptera litura

Oriental Leafworm Moth

P

RS

D

Trichoplusia ni

Cabbage Looper

P

RS

D

Tuta absoluta

Tomato Leaf Miner

P

RS

W

االسم العلمي

P

RS

U

Spodoptera littoralis

) اآلفات البستانية (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Agriotes obscurus

Dusky Wireworm

P

LS

We

Agriotes sputator

Common Click Beetle

P

LS

We

Aonidiella aurantii

Californian Red Scale

P

RS

SB

Bactrocera cucurbitae

Melon Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

D

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

D

Dispidiotus perniciosus

San Jose Scale

P

RS,

D

Franklinella occidentalis

Western Flower thrip

P

LS

SB

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

RS

LV

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

WPL

BU

Agriotes lineatus

Tuta absoluta

Bactrocera cucurbitae

19

Lined Click Beetle

P

LS

We

) آفات الزيتون وأشجار العنب (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Endopiza viteana

Grape Berry Moth

P

RS

D

Eupoecilia ambiguella

Vine Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Euzophera pinguis

Olive Pyralid Moth

P

RS

D

Lobesia botrana

European Grapevine Moth

P

RS

D

Palpita unionalis

Jasmine Moth

P

RS

D

Prays oleae

Olive Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Amblyptilia acanthadactyla

Amblyptilia acanthadactyla

Plume Moth

P

RS

D

Prays oleae

) آفات الزيتون وأشجار العنب (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

Bactrocera oleae

Bactrocera oleae
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االسم الشائع اإلنجليزية
Olive Fruit Fly

املادة الجاذبة
P, P + FA

الطُعم
PVS

املصائد
LB

) آفات الغيطان (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

RS

D

Amphipyra pyramidea

Copper Underwing

P

RS

D

Anarsia lineatella

Peach Twig Borer

P

RS

D

Archips argyrospila

Fruit Tree Leaf Roller

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Archips xylosteana

Apple Leaf Roller

P

RS

D

Argyrotaenia citrana

Orange Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia pulchellana

Grape Tortrix

P

RS

D

Argyrotaenia velutinana

Red Banded Leaf Roller

P

RS

D

Carposina sasakii

Peach Fruit Moth

P

RS

D

Choristoneura rosaceana

Oblique Banded Leaf Roller

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cryptophlebia batrachopa

Fruit Borer

P

RS

D

Cryptoblabes gnidiella

Christmas Berry Moth

P

RS

D

Cryptophlebia ombrodelta

Macadamia Nut Borer

P

RS

D

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Cydia pyrivora

Pear Moth

P

RS

D

Euzophera bigella

Quince Moth

P

RS

D

Grapholita funebrana

Plum Fruit Moth

P

RS

D

Grapholita (Cydia) janthinana

Hawthorn Berry Moth

P

RS

D

Grapholita lobarzewskii

Smaller Fruit Tortrix

P

RS

D

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P,P+K

RS

D

Acleris rhombana

Anarsia lineatella

Archips rosana

Carposina sasakii

Grapholita funebrana

Archips podana

Argyrotaenia pulchellana

Clepsis spectrana

Grapholita molesta
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Rhomboid Tortrix

P

RS

D

) آفات الغيطان (العث- امئة الطُعوم املتاحة
Hedya nubiferana

االسم الشائع اإلنجليزية

Marbled Orchard Tortrix

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Homona coffearia

Tea Tortrix

P

RS

D

Kermania pistaciella

Pistachio Moth

P-P

RS

D

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Pear Blister Moth

P

RS

D

Lithophane unimoda

Dowdy Pinion Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Phyllocnistis citrella

Citrus Leaf Miner

P

RS

D

Phyllonorycter blancardella

Apple Leaf Miner Moth

P

RS

D

Prays citri

Citrus Flower Moth

P

RS

D

Proeulia auraria

Chilean Fruit Leaf Roller

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon myopaeformis

Red Belted Clearwing Moth

P

RS

U

Synanthedon pictipes

Lesser Peach Tree Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Thaumatotibia leucotreta

False Codling Moth

P

RS

D

Yponomeuta malinellus

Apple Ermine Moth

P

RS

D

االسم العلمي

Hedya nubiferana

Leucoptera malifoliella (Scitella)

Orthosia gracilis

Phyllocnistis citrella

Prays citri

Synanthedon vespiformis
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P

Yponomeuta malinellus

RS

D

) آفات البستان (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Bactrocera invadens

Invasive Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Bactrocera zonata

Peach Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis capitata

Mediterrannean Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis cosyra

Mango Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Ceratitis rosa

Natal Fruit Fly

P-P

WPL

LB

Halymorpha halys

Marmorated stink bug

P-P

RS

ST

Rhagoletis cerasi

Cherry Fruit Fly

FA

ABS

SB

Bactrocera dorsalis

Bactrocera dorsalis

Oriental Fruit Fly

P-P

WPL

LB

) آفات الفاكهة اللينة (العث- امئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Agrotis segetum

Turnip Moth

P

RS

D

Archips podana

Large Fruit Tree Tortrix

P

RS

D

Archips rosana

Rose Tortrix

P

RS

D

Eulia ministrana

Raspberry Leaf Roller

P

RS

D

Hedya nubiferana

Marbled Orchard Tortrix

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Pennisetia hylaeiformis

Raspberry Clear Wing Moth

P

RS

D

Spargonothis pilleriana

Grape Leaf Roller

P

RS

D

Synanthedon tipuliformis

Currant Clearwing Moth

P

RS

D

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

D

Syndemis musculana

Leaf Roller Moth

P

RS

D

Agrotis exclamationis

Synanthedon tipuliformis
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Heart and Dart Moth

P

RS

D

) آفات الفاكهة اللينة (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

P+K

الطُعم

WPS + PVS

املصائد

Spotted Wing Drosophila

K

L

H

Common Green Capsid

P

RS

D

Anthonomus rubi

االسم الشائع اإلنجليزية

Strawberry Blossom Weevil

املادة الجاذبة

Drosophila suzukii
Lygocoris pabulinus

Drosophila suzukii
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We

آفات الغابات

Forestry
Powering Innovation
Forestry logo green
14 June 2021 15:05:23
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مهم يف النظم البيئية لألرايض الحرجية ،حيث توفر الغذاء للحياة الربية األخرى ،وتقوم بتلقيح النباتات وافرتاس اآلفات املهمة .تعد اآلفات الحرشية املدمرة لألشجار أيضً ا جز ًءا ال يتجزأ من النظم البيئية
تلعب الحرشات دو ًرا ً
للغابات ،ولها تأثري اقتصادي وبيئي وحتى اجتامعي كبري عىل إنتاجية الغابات وقيمها .تقلل اإلصابة باآلفات عادة من معدالت منو األشجار وتضعفها ،مام يعرضها ملزيد من اآلفات واألمراض الثانوية الضارة .العديد من اآلفات أمثال
خنافس اللحاء والخنافس األمربوزية تنقل كذلك األمراض الفطرية بشكل مبارش.
من الناحية املثالية ،يجب منع هذه اآلثار السلبية أو إبقائها عند مستويات مقبولة باستخدام وسائل سليمة ومستدامة بيئيًا .أنسب طريقة لتحقيق ذلك هي من خالل اإلدارة املتكاملة آلفات الغابات .ميكن استخدام مجموعة من
االسرتاتيجيات التي تشمل املواد شبه الكيميائية والنباتات الالحمة بطبيعتها ومبيدات اآلفات ومامرسات زراعة الغابات لتقليل احتاملية تفيش اآلفات واملساعدة يف إدارة اإلصابات بها.

يتم التصدي ألنواع غريبة جديدة كل عام عىل الحدود أو يتم تسجيلها ،ويعود ذلك يف املقام األول إىل زيادة التجارة الدولية .عىل الرغم من وصول اآلفات مع األخشاب الطازجة والنباتات الصغرية ،فإن هناك تهدي ًدا أكرب يأيت من
الحرشات املسافرة خلسة عىل صناديق الشحن واألمتعة واملنصات النقالة .عالوة عىل ذلك ،فإن القيود الحرارية التي منعت أنواع اآلفات االستوائية من استعامر املناطق شبه االستوائية واملعتدلة يتم تخفيضها مع زيادة االحتباس
الحراري .ونتيجة لذلك ،يزداد احتامل بقاء وتكاثر مجموعة اآلفات التي تم إدخالها.
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) آفات الغابات (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Archips semiferana

Oak Leaf Roller

P

RS

D

Cameraria ohridella

Horse Chestnut Leaf Miner

P

RS

D

Choristoneura murinana

Silver Fir Shoot Tortrix Moth

P

RS

D

Clepsis spectrana

Cabbage Leaf Roller

P

RS

D

Cnephasia asseclana (interjectana)

Flax Tortrix

P

RS

D

Coleophora laricella

Larch Case Bearer

P

RS

D

Cossus cossus

Goat Moth

P

RS

D

Cydalima perspectalis

Mulberry Pyralid

P

RS

D

Cydia fagiglandana

Beech Moth

P

RS

D

Cydia splendana

Chestnut Tortrix

P

RS

D

Gypsonoma aceriana

Poplar Shoot Moth

P

RS

D

Jodia croceago

Orange Upper Wing Moth

P

RS

D

Lymantria dispar

Gypsy Moth

P

RS

D

Lymantria monacha

Black Arches Moth

P

RS

D

Orgyia antiqua

Vapourer Moth

P

RS

D

Orthosia gothica

Hebrew Character Moth

P

RS

D

Orthosia gracilis

Powdered Quaker Moth

P

RS

D

Orthosia hibisci

Speckled Green Fruit Worm

P

RS

D

Orthosia stabilis

Common Quaker Moth

P

RS

D

Pammene fasciana

Chestnut Leaf Roller

P

RS

D

Panolis ﬂammea

Pine Beauty Moth

P

RS

D

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

D

Ptycholoma lecheana

Leche's Twist Moth

P

RS

D

Archips crataegana

Cossus cossus

Lymantria dispar
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Brown Oak Totrix

P

RS

D

) آفات الغابات (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Rhyacionia duplana

Summer Shoot Moth

P

RS

D

Sesia apiformis

Hornet Moth

P

RS

U

Spilonota ocellana

Bud Moth

P

RS

D

Synanthedon castaneae

Chestnut Borer

P

RS

U

Synanthedon vespiformis

Yellow Legged Clearwing

P

RS

U

Syndemis musculana

European Oak Leaf Roller

P

RS

D

Thaumetopoea pityocampa

Pine Processionary Moth

P

RS

U

Thaumetopoea processionea

Oak Processionary Moth

P

RS

U

Tortrix viridana

Green Oak Tortrix

P

RS

D

Zeiraphera diniana

Douglas Fircone Moth

P

RS

D

Zeuzera pyrina

Leopard Moth

P

PVS

SV

Rhyacionia buoliana

Zeuzera pyrina

P

RS

D

) آفات الغابات (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
P

الطُعم

LS + WPS

املصائد

Six-toothed Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips subelongatus

Larch Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Ips typographus

European Spruce Bark Beetle

P

LS + WPS

MF

Monochamus alternatus

Japanese Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Monochamus galloprovincialis

Pine Sawyer Beetle

P+K

WPL

LV

Orthotomicus erosus

Mediterranean Pine Engraver Beetle

P+K

LS

LV

Oryctes elegans

Date Palm Fruit Stalk Borer

P

WPS

We

Oryctes rhinoceros

Rhinoceros Beetle

P

WPS

We

Rhynchophorus ferrugineus

Red Date Palm Weevil

P

LS + WPL

We

االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

Ips sexdentatus

Ips acuminatus

Rhynchophorus ferrugineus

Pine Shoot Moth
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Pine Bark Beetle

MF

آفات املنازل والحدائق

Home & Garden
Powering Innovation
Home & Garden Icons Green lines
14 June 2021 15:12:58
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إذ أصبحت اإلدارة املتكاملة لآلفات ( )IPMمامرسة معيارية للمزارعني التجاريني ،فال يوجد سبب مينع مامرستنا لهذه املنهجية يف منازلنا وحدائقنا .تتضمن اإلدارة املتكاملة لآلفات الجمع بني مجموعة متنوعة من اإلسرتاتيجيات
إلدارة اآلفات وتحسني صحة النبات واملحاصيل .وميكن لإلسرتاتيجيات املناسبة التي يجب مراعاتها يف خطة اإلدارة املتكاملة لآلفات أن تشمل ما ييل:
املكافحة البيولوجية  -استخدام الكائنات املفرتسة مثل الديدان الخيطية للسيطرة عىل أعداد اآلفات
•
املامرسات الثقافية  /النظافة الزراعية  -عىل سبيل املثال :تناوب املحاصيل ،وإزالة اآلفات يدويًا ،وتحسني صحة الرتبة ،والحفاظ عىل الصناديق مرتبة ،إلخ.
•
الفرمونات والجاذبات الغذائية  -ميكن استخدام الفرمونات لرصد اآلفات واملساعدة يف كثري من األحيان يف تقييم عدد اآلفات .ميكن أن يساعد كل من الفرمونات والجاذبات الغذائية ،يف حال استخدامهام مع املصائد
•
املناسبة ،للتحكم يف أعداد اآلفات.
مهم عندما ال ميكن السيطرة عىل تفيش اآلفات بطرق بديلة.
•
املبيدات البيولوجية والكيميائية  -تلعب هذه املبيدات دو ًرا ً
الفرمونات هي مواد كيميائية تستخدم للتواصل بني األفراد من نفس الفصيلة .ميزة استخدام هذه املواد الكيميائية البيولوجية هي أنها خاصة بأنواع اآلفات .ونتيجة لذلك ،فإن طُعوم الفرمون ،عند استخدامها مع املصيدة املناسبة،
متثل أداة مفيدة لرصد آفات معينة .متت املوافقة أيضً ا عىل بعض أنظمة االصطياد بالفرمون للتحكم يف أعداد اآلفات .تقدم رشكة  IPSمجموعة واسعة من طُعوم ومصائد الفرمون التي ميكن استخدامها ملراقبة أنواع اآلفات .ميكن
حل فعاالً ج ًدا إلدارة تجمعات اآلفات الحرشية املقتاتة ونقوم بإنتاج أنواع هذه أنظمة للدبابري والذباب والرصاصري.
أيضً ا أن تكون أنظمة االصطياد التي تستخدم جاذبات الطعام ً

ومن املعروف اآلن أن استخدام مبيدات اآلفات عىل نطاق واسع يسبب رض ًرا أكرث من نفعه .تؤثر مبيدات اآلفات عاد ًة يف مجموعة كبرية من
الحرشات وبالتايل يتم قتل العديد من الكائنات ذات الفائدة املهمة مثل الحيوانات املفرتسة بطبيعتها مع أي آفات موجودة .تتم املوافقة عىل
املزيد من مبيدات اآلفات البيولوجية عا ًما بعد عام وميكن لبعض هذه املبيدات أن تستهدف مجموعة أصغر من فصائل الحرشات .يف خطة
محكمة التصميم لإلدارة املتكاملة لآلفات ,تستخدم املبيدات فقط يف حال تسبب تفيش اآلفات يف أرضا ًرا ملستويات ال ميكن السكوت عليها هذا
ينطبق عىل كل من نباتات الحدائق والسلع املنزلية .عند التفكري يف استخدام مبيدات اآلفات ،فإن الوضع املناسب ،والتوقيت الدقيق ،واستخدام
طرق التطبيق الفعالة يوفرون الوقت واملال ويزيدون من فعالية مكافحة اآلفات.
نويص مبراقبة أية مشاكل طارئة وعدم تجاهل الظروف التي قد تجذب اآلفات .يف حال كانت املبيدات رضورية ,اشرتِ منتجات ميكنك الوثوق
بها واطلب النصيحة إن احتجت لذلك .مطلوب من مراكز الحدائق اآلن أن يكون لديها عدد ٍ
كاف من املوظفني املدربني لتقديم املشورة بشأن
استخدام مبيدات اآلفات.
يسعدنا تقديم املشورة بشأن األنظمة التي يجب استخدامها وكيفية تنفيذ برنامج اإلدارة املتكاملة لآلفات بنجاح يف املنزل أو الحديقة.

30

 اآلفات املنزلية- قامئة الطُعوم املتاحة
Anthrenus verbasci

االسم الشائع اإلنجليزية

Variegated Carpet Beetle

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Blatella germanica

German Cockroach

FA

T

C

Blatta orientalis

Oriental Cockroach

FA

T

C

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

LPV

U

Lasioderma serricorne

Tobacco Beetle

P

RS

C

Lepisma saccharina

Silverfish

FA

T

CT

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Periplaneta americana

American Cockroach

FA

T

C

Plodia interpunctella

Mediterranean Meal Moth

P

LPV

U

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P

RS

DS

االسم العلمي

Tineola bisseliella

P

SPV

C

 آفات الحدائق- قامئة الطُعوم املُتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Adoxophyes orana

Summer Fruit Tortrix

P

PVS

D

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

P+K

PVS+WPS

We

Cacoecimorpha pronubana

Carnation Tortrix

P

PVS, RS

D

Calliphorid Species

Blue Bottle & Green Bottle Flies

FA

MS

MT

Cameraria ohridella

Horse-chestnut leaf miner

P

RS

MM

Cydalima perspectalis

Box Tree Moth

P

PVS

U

Cydia pomonella

Codling Moth

P

RS

D

Frankliniella occidentalis

Western flower thrips

P

RS

SB

Grapholita molesta

Oriental Fruit Moth

P

RS

D

Acleris rhombana

Anthonomus rubi
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Rhomboid Tortrix

P

RS

D

 آفات الحدائق- امئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Halyomorpha halys

Brown Marmorated Stink Bug

P-P

RS

SBu

Musca domestica

House Fly

FA

MS

MT

Paranthrene tabaniformis

Dusky Clear Wing Moth

P

RS

U

Phyllopertha horticola

Garden Chafer

K

LS

SV

Plutella xylostella

Diamond Back Moth

P

RS

D

Vespula Species

Wasps

FA

L

V

Grapholita funebrana

Vespula species

Paranthrene tabaniformis
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Plum Fruit Moth

P

RS

D

آفات الحرض وآفات املنتجات املخزنة

Pest Control
Powering Innovation
Pest Control Icons red
14 June 2021 15:09:07
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كام هو الحال يف الزراعة والبستنة ،تلعب أدوات مراقبة الفرمون أيضً ا دو ًرا محوريًا يف إدارة تفيش اآلفات يف البيئات املنزلية والتجارية .ميكن أن تتسبب اآلفات مثل عثة املالبس الشائعة  Tineola bisselliellaودودة التبغ
 Ephestia elutellaيف إلحاق أرضار جسيمة بالسلع املخزنة إذا ظلت مجموعاتها تتكاثر دون رادع .ينبه برنامج املراقبة الفعال العمالء إىل وجود آفة وميكّن إسرتاتيجيات املكافحة الالحقة من استهداف موقع أي تفيش لآلفات.

تقدم رشكة  IPSمجموعة من املنتجات الفعالة واملختربة بدقة لقطاع مكافحة اآلفات املحرتف .يتم تحسني مجموعة منتجاتنا عالية الجودة من خالل التقييم الداخيل والخارجي .فهي مناسبة بشكل مثايل لالستخدام يف البيئات
املحلية ،ومرافق البيع بالتجزئة ومرافق تجهيز األغذية وكذلك مصانع معالجة األغذية ،ونحن نقدم اآلن منتجات مراقبة للقوارض باإلضافة إىل مجموعتنا القياسية من اآلفات الحرشية.

قامئة الطُعوم املتاحة  -آفات الحرض
املصائد

الطُعم

املادة الجاذبة

االسم الشائع اإلنجليزية

االسم العلمي

V, MT

L

FA

Combined Wasp & Fly

Vespid, Muscid & Calliphorid Species

V, MT

L

FA

Wasps

Vespula germanica & Vespula vulgaris

B

MS

FA

Flies

Muscid & Calliphorid Flies
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) آفات املنتجات املخزنة (العث- قامئة الطُعوم املتاحة
االسم العلمي

االسم الشائع اإلنجليزية

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Ephestia elutella

Tobacco Moth

P

RS

DS

Ephestia kuhniella

Mediterranean Meal Moth

P

RS

DS

Ephestia & Plodia Species

Tobacco and Meal Moths

P

PVL

DS

Nemapogon granella

European Grain Moth

P

RS

DS

Plodia interpuctella

Indian Meal Moth

P

RS

DS,

Sitotroga cerealella

Grain Moth

P

GC

DS

Tineola bisselliella

Common Clothes Moth

P, P + K

RS

DS

Cadra cautella

Plodia interpunctella

Almond Moth

P

RS

DS

) آفات املنتجات املخزنة (أخرى- قامئة الطُعوم املتاحة
Anthrenus verbasci

االسم الشائع اإلنجليزية

Variegated Carpet Beetle

املادة الجاذبة

الطُعم

املصائد

Lasioderma serricorne

Cigarette Beetle

P, P + K

RS

C

Prostephanus truncatus

Larger Grain Borer

P

PVS

C

Sitophilus granarius

Granary Weevil

P, P+K

RS

C

Sitophilus oryzae

Rice Weevil

P

RS

C

Sitophilus zeamais

Maize Weevil

P

RS

C

Tribolium confusum

Confused Flour Beetle

P

RS

C

Tribolium Catstaneum

Catstaneum Flour Beetle

P, P + K

RS

C

Trogoderma granarium

Khapra Beetle

P, P + K

RS

C

االسم العلمي

Sitophilus granarius
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P

PVS

C

موزعات
تقدم  IPSمجموعة واسعة من املوزعات املختلفة ،وجميعها تحتفظ باملك ِّون النشط وتطلقه يف الجو بطريقة منضبطة .تختلف موزع من ناحية الخواص ،حيث تطلق مواد كيميائية معينة مبعدالت مختلفة ،وبالتايل فإن أجهزة رش
محددة بعينها فقط هي املناسبة آلفة معينة .تستند توصياتنا بشأن أي موزع لالستخدام ألية آفة إىل األبحاث والتجارب ويتم إيضاحها يف عمود موزع يف قسم الطُعوم يف هذا الكتيب.
يف حالة الحاجة إىل موزع بديل ،يرجى االتصال بنا وسنخربك إذا كنا قادرين عىل تقديم املساعدة .تستكشف رشكة  IPSمواد موزع جديدة ذات خصائص رش مادية وقابلة للتحكم بشكل أفضل وتهدف إىل تقديم منتجات جديدة
قري ًبا.
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Liquid/Gel Sachets

)Poly Vials (large and small

تقدم  IPSاآلن مجموعة من أجهزة الرش التي تعمل باألكياس السائلة للعديد من آفات الخنافس
مبا يف ذلك سوسة املوز Cosmopolites sordidus ،و خنفساء قرف التنوب ذات الثامنية أسنان،
.Ips Typographus
هذه الطُعوم هي األكرث مالءمة لآلفات التي تستجيب للجاذبات املشتقة من النباتات ،أو الكريمونات
األخرى ،باإلضافة إىل الفريمونات .يتم إطالق املكونات النشطة ببطء بطريقة ثابتة من خالل غشاء
شبه نفاذي.

 polyvialsالكبرية الخاصة برشكة  IPSميكن أن تكون بألوان مختلفة .يساعد استخدام طُعوم ذات
ألوان مختلفة شهريًا يف إدارة اآلفات من خالل ضامن تغيري الطُعم يف الوقت املحدد ومزامنته.
يتكون كال حجمني الـ  polyvialsمن أنبوب وغطاء .يتم امتصاص العنرص النشط بواسطة البالستيك
ويتم إطالقه ببطء عند وضعه يف الحقل.

Polymeric Dispensers

Water soluble Sachet

تقدم  IPSاآلن مجموعة من أجهزة الرش البوليمرية لذباب فاكهة البحر املتوسط،
 ،Ceratitis capitataوذباب الفاكهة ،Ceratitis rosa ،وذبابة فاكهة الكرز،Rhagoletis cerasi ،
وذبابة مثار الزيتون.Bactrocera oleae ،
توفر أجهزة الرش هذه حياة ميدانية نشطة ترتاوح ما بني  10-12أسبو ًعا.

تستخدم  IPSاآلن مجموعة من األكياس القابلة للذوبان يف املاء ملواد جاذبةمختلفة مثل .MuscaTract
يذوب الكيس بعد نقعه يف املاء وتختلط املادة الجاذبة باملاء ليتم تنشيطها.

)Wax Plugs (large and small

Powder-filled Sachet

تتكون مجموعة سدادات الشمع التي تقدمها رشكة  IPSمن تركيبة شمعية تحتوي عىل العنرص
النشط وممددات ممتصة إىل سدادة ليفية من أسيتات السليلوز .سدادات الشمع الصغرية تبلغ من
الطول حوايل  30مم ومن العرض  10مم .أما السدادات الكبرية فتبلغ من الطول حوايل  40مم ومن
العرض  20مم.

ميكننا تعبئة الرتكيبات الجافة للمواد الجاذبة يف أكياس ،مثل مسحوق جاذب للذباب الذي ننتجه.

Tablets

Rubber Septum

تقدم رشكة  IPSمجموعة من األقراص ملراقبة حرشات السمك الفيض ،والرصاصري وذباب فاكهة البحر
املتوسط .كل هذه املنتجات عبارة عن أقراص مركبة غري سامة ،مصممة لزيادة التقاط الحرشات التي
تستهدفها املصائد.

ميكن لرشكة  IPSتوفري أجهزة رش الحاجز املطاطي بلونني :البيج واألحمر .الحاجز املطاطي هو الداعم
الرئييس ألجهزة الرش ،حيث يقوم بهذا الدور ألكرث من ثالثني عا ًما .فتعدد أنواع الحاجز املطاطي
وسعره املعقول يجعله خيا ًرا مناسبًا ملعظم فرمونات جذب العث.
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الجاذبات السائلة

نحن نقدم مجموعة من الجاذبات السائلة إما لالستخدام يف مصائد الدلو أو املصائد الكيسية املناسبة أو إلنتاج الطُعم املخصص .جميع تركيباتنا السائلة متوفرة يف  5لرتات وحاويات سائبة .إذا كنت تحتاج إىل أحد سوائلنا يف حاوية
مختلفة الحجم ،فريجى االتصال بنا لطلب ذلك.
Wasp and Fly Lure

إن الجاذب السائل للدبابري والذباب الذي تقدمه رشكة  IPSهو الخيار األنسب
للحاالت التي من املحتمل أن تكون فيها كل من الدبابري والذباب آفات خالل األشهر
األكرث دفئًا .إذا كانت الدبابري هي اآلفة الرئيسية ،فإننا نويص بطلب Vespulure
بدالً من ذلك.

Terpinyl Acetate
Wasp & Fly
Attractant

Dorsalure-ME , Methyl Eugenol

ميثيل ايجينول هو مادة جاذبة شبه فرمونية للعديد من آفات ذبابة الفاكهة ،مبا
يف ذلك  Bactrocera dorsalisو  .Bactrocera zonataنحن نق ّدم ميثيل ايجينول
يف شكلني Dorsalure-ME :و ميثيل ايجينول صايف Dorsalure-ME .هي تركيبة
مسجلة امللكية تحتوي عىل نظام ممد إلعطاء يطيل حياة للحقل.

Dorsalure
Methyl Eugenol

ميكن استخدام الحالمة الربوتينة يف املراقبة واملصائد الجامعية ويف تركيبات الرذاذ
الجاذبة والقاتلة يف آن واحد .فهي جذابة ملجموعة كبرية من فصائل ذباب الفاكهة
مبا يف ذلك  Ceratitis capitataو  .Bactrocera oleaeاألمونيا املنبعثة الحالمة
الربوتينية يف املاء جذابة إلناث الذباب التي تحتاج إىل موارد بروتينية لنضوج البيض.
لذلك ميكن اصطياد كال الجنسني من آفات ذبابة الفاكهة عند استخدام هذا املنتج
باالقرتان مع الطُعم الشبه فرموين.

Protein
Hydrolysate

CueLure
CueLure-H

VespuLure

 Vespulureهو مادة جاذبة فعالة للدبابري ونويص باستخدامها يف املواقف التي
تكون فيها الدبابري هي الهدف املقصود .يف حالة وجود كل من الدبابري والذباب،
فرمبا يكون طُعم الدبابري والذباب خيا ًرا أفضل .من خالل التجارب املكثفة ،تفوق
 Vespulureعىل جاذبات الدبابري التجارية األخرى.

Capilure, Trimedlure

 Trimedlureهو مادة جاذبة شبه فرمونية ،فعالة بشكل خاص يف جذب ذكور
الذباب من فصيلة .Ceratitis capitat
تقدم IPS Trimedlureيف شكلني :يف شكله النقي ويف شكل Capilure. Capilure
هي صيغتنا الخاصة التي تحتوي عىل نظام ممد مثبت يف إطالة حياة الحقل.

Acetate

Protein Hydrolysate

CueLure, CueLure - H

 CueLureهو منتج آخر شبه فرموين .يعد  CueLureجذابًا لعدد من فصائل
ذبابة الفاكهة  Bactroceraوهو الخيار األنسب لذبابة فاكهة البطيخ Bactrocera
 .cucurbitaeنحن نقدم  CueLureيف شكلني؛ كمنتج نقي ويف شكل .Cuelure-H
يحتوي  Cuelure-Hعىل مزيج خاص من املمدات التي تزيد من العمر االفرتايض
للمكون النشط.

مادة  Terpinyl Acetateالنقية هي الجاذبة األكرث مالءمة الستخدامها مع ذبابة
فاكهة املانجو ،Ceratitis cosyra ،حيث أن املنتجات شبه الفرمونية املستخدمة
مع فصائل أخرى من ذباب الفاكهة غري فعالة مع هذه الفصيلة .عند مزج
 Terpinyl Acetateمع سكر القصب واملاء ،فإنها تعمل كجاذب فعال لعثة الفاكهة
الرشقية.Grapholita molesta ،

Terpinyl

Trimedlure
Capilure
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Vespalure

املصائد
يعترب الجمع الصحيح بني املصائد والطُعوم أم ًرا أساس ًيا إلنشاء برنامج مراقبة حساس .يعد فهم سلوك اآلفات الحرشية أم ًرا رضوريًا لتحديد أنسب مصيدة لالستخدام وكيفية استخدامها بفعالية .عىل سبيل املثال ،ميكن تحديد موضع
املصيدة وكثافتها من خالل قدرة الحرشة عىل االنتشار وسلوك الطريان .تتطلع  IPSإىل تقديم املشورة لك حول املكان الذي يجب أن يتم فيه وضع املصائد والكثافة التي يجب استخدامها .نحن نضمن أ ّن يتلقّى أن تتلقى كافة
املعلومات التي تحتاجها إلدارة برنامج مراقبة أو مكافحة فعال ويعتمد عليه.
مهم .تم اختيار مجموعة املصائد التي
يعترب كل من التصميم واللون من العوامل الرئيسية التي تحدد مدى جودة وظائف املصيدة .تنجذب العديد من الحرشات (أو تتنافر أحيانًا) بألوان معينة ،لذا ميكن أن يكون اللون خيا ًرا ً
تقدمها  IPSبنا ًء عىل األبحاث والتجارب الخاصة بنا وتعليقات عمالئنا .ومن ثم ستكون فعالة للغاية وتزيد من معدالت االصطياد .ميكن أن يكون هناك أكرث من مصيدة مناسبة لبعض اآلفات الحرشية والعديد من عمالئنا لديهم
تفضيل شخيص بنا ًء عىل خربتهم الخاصة .ومن ثم ،يُوىص باستخدام أكرث من مصيدة واحدة للعديد من اآلفات (انظر عمود املصائد يف قسم الطُعوم) .ال ترتدد يف االتصال بنا إذا كنت بحاجة إىل مشورة بشأن املصيدة أو اللون الذي
يجب استخدامه.
تم تصميم أجزاء املصيدة الخاصة بنا لتكون قابلة للتكيف مع تصميامت مختلفة وميكن صنعها بألوان مختلفة (يطبق الحد األدىن من كميات الطلب).
تم تصميم مجموعة  Unitrapالتي تقدمها  ، IPSمبا يف ذلك مصائد كل من  Mini Unitrapو  Pole Trapو  ،Cameraria Trapبنا ًء عىل تصميم  UniTrapاألصيل الذي ابتكره دايفيد هارتيل ،وهو مؤسس رشكة  .IPSتم اعتباره
ومعروفًا بأنه أفضل تصميم الصطياد مجموعة كبرية من فصائل العث.

تم تصميم وتصنيع  UniTrapيف األصل بواسطة ،David Hartley
مؤسس رشكة .IPS
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UniTrap

Liquibaitor Trap

هذا هو  Unitrapاألصيل ،من تصميم وتصنيع رشكة  .IPSيتم وضع مدخل القمع
يف الجزء العلوي تحت الغطاء .تعد هذه املصائد خيا ًرا أفضل من  Delta Trapعند
االصطياد يف الظروف املليئة باألتربة وعندما تكون آفات العثة كبرية بشكل خاص (مثل
أنواع .)Spodoptera

تعتمد مصيدة  Liquibaitor Trapاملتينة التي تنتجها  IPSعىل تصميم مصيدة
 .McPhail Trapتتكون هذا املصيدة من جزأين :غطاء يحتوي عىل قفص به الطُعم
ودلو سفيل مبدخل قمع .ميكن استخدام الطُعم السائل يف هذه املصيدة وهي متوفرة يف
مجموعة كبرية من األلوان.

Mini UniTrap

VespuTrap

يعد  Mini Unitrapالذي تقدمه  IPSإصدا ًرا أقل تدخالً من  UniTrapعايل الكفاءة .ال
تزال هذه املصيدة متتلك أبعا ًدا مهمة (مثل الفجوة بني الغطاء والقمع) لتعظيم معدالت
االصطياد وهي خيار أكرث مالءمة لالستخدام يف الحدائق.

أظهرت أبحاث  IPSأن الدبابري تفضل دخول املصائد من خالل املداخل الجانبية .توفر
مصيدة  Vesputrapحلقة من املداخل الجانبية القمعية التي تزيد من معدالت الدخول
وتقلل من حاالت الهروب .نويص باستخدام هذا املصيدة مع جاذب الدبابري .Vespulure

Cameraria Trap

هذا هو االختيار املفضل لريقانة أوراق كستناء الحصان .Cameraria ohridella ،يوفر
الجزء اإلضايف الجديد املضاف إىل جهاز  Mini Unitrapعد ًدا من اإلدخاالت الجاذبة
للعث الصغري مثل يرقانة أوراق كستناء الحصان ويقلل من معدل الهروب إىل أدىن
مستوى ممكن.

Mini Vespu Trap

تم تصميم اإلصدار األصغر من  VespuTrapالذي تنتجه  IPSبنا ًء عىل سلوكيات الدبابري.
فهو يوفر مداخل جانبية حتى تتمكن الدبابري من دخول املصيدة بطريقتها املفضلة .فهو
حجم مثل الحدائق.
مبثابة املصيدة املثاليّة لالستخدام يف املناطق األصغر ً

Vane Trap

تقدم  IPSحجمني مختلفني من ريشة مصائد  .Vane Trapالريشة األكرب تناسب أكرث
الخنافس الكبرية .ميكن وضع هذه املصائد عىل األرض أو تعليقها يف األشجار وهي
الخيار األكرث فعالية للعديد من آفات خنفساء الحدائق والغابات .هذه املصائد متاحة يف
مجموعات كبرية من األلوان املختلفة.
Pole Trap

قد ال يكون من املمكن دامئًا تعليق  UniTrapعىل الشجرة .لذا قامت رشكة  IPSبتطوير
 Pole Trapملواجهة هذا التحدي .هو نوع مختلف من مصائد  UniTrapالناجحة
وميكن توصيله بعمود تلسكويب اختياري ويتم تثبيته يف األرض عىل االرتفاع املرغوب
فيه.
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Delta Trap

Water Trap

تتوافر مصائد  Delta Trapالتي تنتجها  IPSباأللوان األبيض واألصفر * واألحمر *
واألخرض * .تأيت مصائد  Delta Trapالخاصة بنا معبأة بشكل مسطح وهي ملحومة
بالحرارة لضامن املتانة .يتم توفري ربطة قامشية للتعليق كام يتوفر قفص اختياري به
طُعم بتكلفة إضافية صغرية عند الطلب .ميكن لرشكة  IPSكذلك توفري عالقات معدنية
بدالً من ربطات األقمشة وإنتاج تصاميم مطبوعة حسب الطلب.

مصائد املياه التي تنتجها  IPSمتوفرة باللون األسود .تم تصميم هذه املصائد بقاعدة
عريضة وقفص به طُعم يقع يف املنتصف لسهولة الوصول إليها .تعترب مصائد املياه خيا ًرا
مفي ًدا لبعض العث الصغري مثل  Tuta Absolutaوكذلك فصائل الرتبس .نحن ال نقدم
خاصية اإلضاءة مع مصائد املياه الخاصة بنا .إذ أننا نعتقد أنه ما مل يستعمل الضوء يف
منطقة محتواة متا ًما ,سيتم اصطياد مجموعة كبرية من فصائل الحرشات بشكل عريض.
فعىل سبيل املثال ,معظم الدبابري الطفيلية الليلية ،والتي متثل عوامل مكافحة طبيعية،
تنجذب إىل األضواء.

Weevil Trap

إن مصيدة السوس  Weevil Trapالتي تنتجها رشكة  IPSهي اإلصدار املحسن من
مصيدة  Rhycho Trapاألصلية .يوفر هذا التصميم الجديد منحد ًرا مزخرفًا للحرشات
الزاحفة يك تزحف وتسقط يف الدلو .كام تحتوي عىل ريشتني اختياريتني متقاطعتني
ميكن استخدامهام للخنافس الطائرة والسوس .تم وضع هذا التصميم الجديد وتثبيته
عىل األرض دون الحاجة إىل دفنه .يعمل كنظام جاف متا ًما (ال يلزم سكب املاء يف الدلو)

Multi FunnleTrap

املصيدة متعددة األقامع هي مصيدة مثالية ملجموعة من حرشات الغابات مثل فصائل
حرشات التنوب وتتكون من عدد من األقامع ( 6أو  8أو  10أو  12قم ًعا) تؤدي إىل دلو
تجميع عايل السعة.
)MuscaTrap (Standard

يعد نظام  Muscatractالذي تقدمه رشكة  IPSحالً إداريًا فعاالً للغاية مع ذباب
امليوسيد والجيف يف األماكن الخارجية .الذباب الذي ينجذب إىل هذه املصائد يشمل
الذباب املنزيل والذباب األزرق الشائع والذباب األخرض.
نظام  MuscaTractسهل الرتكيب وميكن التخلص منه .يجب خلط املسحوق املصنوع
خصيصا واملزود باملصيدة باملاء وتعليق املصيدة يف مكان مناسب.
ً

Mini MuscaTrap

يعد نظام  Muscatractالذي تقدمه رشكة  IPSحالً إداريًا فعاالً للغاية مع ذباب
امليوسيد والجيف يف املواقف الخارجية .يشمل الذباب الذي ينجذب إىل هذه املصائد
ذباب املنزل ،والذباب األزرق الشائع والذباب األخرض.
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Water level

Rat and Mouse Glue Board

Mini Delta Trap

ألواح الغراء للجرذان والفرئان .يجب استخدام هذه املصائد بشكل مسؤول مع املراقبة
املنتظمة .ننصح بفحص هذه املصائد كل  24ساعة عىل األقل ويفضل أن يتم فحصها أكرث
من ذلك .تقدم  IPSإدخاالت مع هذه املصائد التي تحتوي عىل رائحة لزيادة الكفاءة.

هي مصيدة أكرث متي ًزا لرصد اآلفات الحرشية الطائرة .جميع األسطح الداخلية الثالثة
للمصيدة مطلية بغراء الصق مام يزيد من معدالت الصيد.

Fly Line

Crawler Tract

حل فعال للسيطرة عىل الذباب يف املناطق املفتوحة الكبرية مثل حظائر املاشية
واإلسطبالت وغريها من املناطق املغلقة  /شبه املغلقة حيث يتم االحتفاظ بالحيوانات.
يتكون  FlyLineالخاص بنا من رشيط الصق بعرض  4.6مم يبلغ طوله إما  250م ًرتا
أو  500مرتًا وملفوفًا عىل بكرة متينة .يتم تدوير البكرة ببساطة إلزالة الخط املشبع
بالذباب ،واستبداله بسطح لزج جديد.

أداة ممتازة لرصد اآلفات الزاحفة مبا يف ذلك حرشات السمك الفيض والعديد من
الخنافس والرصاصري .تم تصميم هذه املصائد لتتناسب بشكل مريح مع الحائط أو
الحواف وميكن استخدامها مع طُعم فرموين معني أو جاذب أو بدونه ملراقبة نشاط
اآلفات بسهولة.
Cockroach Trap

Fly Board/Roll

خصيصا لرصد أو مكافحة آفات الرصاصري .هذه املصائد ميكن استخدامها كذلك
صممة
ً
مع مجموعة متنوعة من آفات الخنافس مثل خنفساؤ التبغ .Lasioderma serricorne
يجب استخدام جاذب أو طُعم فرموين مع هذه املصائد

لوح ذباب الصق بعرض  60سم وارتفاع  30سم بنفس التصميم ثاليث األبعاد الفعال
ومغلف بغراء عايل االلتقاط.
بكرة ذباب الصقة يبلغ طولها  10أمتار وعرضها  25سم ،مغطاة بالغراء عايل االلتقاط
والتصميم ثاليث األبعاد الفريد يعزز الجذب البرصي مام يحسن من معدالت الصيد.

Window Fly Trap

خيار آخر مصمم لالستخدام يف املنزل ،فالصقات النوافذ التي ننتجها مصممة ليتم
إلصاقها بسهولة عىل سطح النافذة .وعندما يحلق الذباب عىل زجاج النافذة ،فإنه يعلق
عىل سطح الغراء.

Sticky Inserts for UniTrap

لوح الصق عىل شكل ميكن إدخاله يف دلو  .Unitrapهذا يقلل من معدالت الهروب وقد
يزيد التباين البرصي  -وهو عامل مهم يف جذب العديد من اآلفات الحرشية.

Fly Ribbon

Clothes Moth Trap

الحل األمثل لالستخدام يف للمنزل .ما عليك سوى سحب الرشيط الالصق ألسفل من
األنبوب الواقي وتعليقه من تركيبات اإلضاءة أو مسار الستارة أو إطار النافذة .الرشيط
الالصق العاكس يغري الذباب وتزداد جاذبيته بوجود ذباب عالق عىل السطح.

تعمل  IPSحال ًيا عىل تطوير لوح الصق ُمطعم مسبقًا لرصد عثة املالبس .من املقرر
طرح هذا املنتج يف السوق قري ًبا .يرجى االتصال بنا للحصول عىل املزيد من املعلومات.
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ألواح الصقة

تقدم  IPSمجموعة من األلواح الالصقة الجافة واملبللة .ميكن تصنيع األلواح من بطاقة مطلية بالبويل إيثيلني ( ،)PEموىص بها لالستخدام يف البيوت الزجاجية ،والبوليسرتين عايل التأثري ( )HIPSاألكرث مالءمة لالستخدام يف الهواء
الطلق.
يرجى االتصال بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات حول األلوان واألحجام املتوفرة .فيام ييل بعض املنتجات التي ميكننا تقدميها:
Dry Glue Sticky Boards

طاقة البويل إيثيلني املقاومة لألشعة فوق البنفسجية ( .)PEلقوة التحمل يف البيئات الصعبة.
حاليا بأبعاد مختلفة وألوان مختلفة.
ببساطة قم بإزالة أوراق غطاء السيليكون من اللوح الالصق وقم بتثبيت املصيدة الالصقة فوق محصول النبات
املتنامي ،مام يضمن عدم التصاق أوراق الشجر باللوحة .يجب وضع املصائد بحيث ال يزيد ارتفاعها عن  30سم
فوق املحصول .يف املحاصيل الطويلة كاملة النمو مثل الخيار ،ضع املصائد بني النباتات.
Wet Glue Sticky Boards

األلواح الالصقة عىل الوجهني تتكون من صفائح ( HIPSبوليسرتين عايل التأثري) مطلية مبادة الصقة مبللة عالية
الجذب .متوفرة بثالثة أحجام 24.5 × 10 :سم  24.5 × 20 ،سم  24.5 × 40 ،سم ولونني :األصفر واألزرق مع أو
بدون شبكة  IPSالقياسية.
Sticky Rolls

Roller Trap

تم تحسني بكرات  IPSذات اللون األصفر واألزرق لجذب أكرث اآلفات الحرشية شيو ًعا املوجودة يف البيوت
الزجاجية وهي سهلة الرتكيب .عادة ما تكون هذه املنتجات فعالة ملدة ترتاوح ما بني  8-12أسبو ًعا.
تركيب هذه البكرات بسيط للغاية .ما عليك سوى مد البكرة بني القضبان أو نقاط التعليق عىل ارتفاع أعىل
من املحصول مبارشة .ميكن أيضً ا شد البكرات بني األشجار والهياكل الداعمة األخرى .يُنصح باستخدام البكرات
الالصقة الزرقاء عند تفيش تربس األزهار الغريب.Frankliniella occidentalis ،
البكرات متوفرة حاليًا مبقاسات  100م ×  30سم و  100م ×  15سم وباللونني األصفر واألزرق .إن كنت ترغب يف
ألوان أخرى مثل األسود أو حتى يف أبعاد مختلفة ,يرجى التواصل معنا وسنبذل قصارى جهدنا إليجاد متطلباتك.

Roller Trap
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UV Glue Boards

Delta Trap Inserts

نقدم اآلن مجموعة من األلواح الالصقة لتناسب معظم وحدات قتل الذباب التي
تعمل باألشعة فوق البنفسجية .إن ألواح الغراء الخاصة بنا مطلية باألشعة فوق
البنفسجية وبغراء مقاوم للحرارة لضامن عدم املساس بكفاءة املصيد بالحرارة
واألشعة فوق البنفسجية التي تنتجها الوحدة .كل لوح مغطى بورق تحرير سيليكون
عايل الجودة لضامن سهولة االستخدام وتصميم الشبكة املطبوعة يتيح إجراء تقدير
األعداد التي تلتقطها املصيدة إذا لزم األمر.

حسنة
يتم تغليف ألواح  Deltaالالصقة التي تنتجها رشكة  IPSبطبقة صمغية ُم ّ
لصيد معظم أحجام العث .الشبكة املطبوعة تكون مفيدة يف تقدير األعداد التي
التقطتها املصيدة حتى ميكن اتخاذ القرارات يف الوقت املناسب عندما تكون السيطرة
رضورية.
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مركز أبحاث اآلفات Pest Research Hub -
تقوم رشكة إنرتناشيونال فرمون سيستمز بتطوير مساحة معملية جديدة ومثرية مخصصة لهذا الغرض للعمل مع األفراد املعنيني الذين يعملون عىل تقنيات ملكافحة اآلفات أو ببساطة يفهمونها بشكل أفضل.
ُصممت هذه املساحة ملساعدة األبحاث يف مجال اآلفات التي تهدد صحتنا وآمننا الغذايئ .تم تصميم املركز ليتناسب بشكل مثايل مع رشكات التكنولوجيا الحيوية ومصنعي املبيدات الحيوية أو مبيدات اآلفات واملجموعات البحثية
أو األفراد.
يقدم مركز أبحاث اآلفات خدمات تقنية متخصصة داخل مرافق املخترب ،مثل معدات تحليل استرشاب الغاز ،وبيئة اختبار يتم التحكم يف درجة حرارتها ،وأنظمة اختبار مختلفة للحرشات .نعمل م ًعا عىل تسهيل تطوير تركيبات
فرمونية ومصائد وطُعوم جديدة كام ميكننا إجراء دراسات نفق الرياح لسلوك الحرشات بني العديد من املرافق التي توفرها هذه املساحة املخصصة.
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Find us

International Pheromone Systems Ltd.
www.internationalpheromones.com
info@internationalpheromone.co.uk
Evolution House
Long Acres Road
Clayhill industrial Estate
Neston
Cheshire
CH64 3RL
United Kingdom
Telephone : +44 (0)151 363 7060

