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 جامعة القاهرة–كلية الزراعة 

هناك بعض اآلراء التى تزعم أن الحشرات وليس  انسايان هيى التيى لليا السيل ال ي لى 

وتاتنل هذه اآلراء الى ان الحشرات يمكن ان تحقق جمسع رغباتلا بلون عياقق .على هذا الك ن 

تويتا مين عيرو  عنلما ترغب فيى محوي م ميا تحويي علسيا ، وابا رغبيل فيى اليل  ام، ف يذكر

فلى تفعي بلي  بحرييا كبسيرذ كيذل  ابا  اما ابا رغبل فى مشاركتنا الاكن الحس ان وانساان ،

 .ى فلى تفعي بل  ايضا بال لا تامةرغبل فى انستقام من دولا الى أخرى ومن قارذ الى اخر

لحشيرات ، فاسيا مين   العلمى المذهي فى مجام المبسلات ومكافحة اوبالرغم من التقل

ع انسايان ان سث اسا خالم عمر البشرية لم يات ان سلحض هذه اآلراء اآلن ، ح الوع بة بمكان 

ياس ر على الحشرات ان لعله سن ات قلسلا عقب الحرب العالمسة الثاسسة مباشرذ بعل اكتشاف 

ولكيين سييرعان مييا اسييتعادت الحشييرات ق تلييا وأ ييبحل هييى المبسييلات العضيي ية الحليثيية ، 

  .الماس ره مرذ اخرى

ولم تأتى استعادذ هذه الاس رذ من فراغ بي لعليل من الوفات التى تتمسز بلا الحشيرات يقيلر 

ملس ن س ع ، يعيرف منليا  5الحشري ن علد اس اع الحشرات الم ج دذ على الكرذ انرضسة بح الى 

، ويتيراو  حجيم الحشيرات مين حشيرات فيى حجيم برذ الكبيار يمكنليا  حالسا ح الى ملس ن سي ع

 Atlasفراشيةسم بعل فرد اجنحتلا مثي 55اللخ م من ثقب ابرذ ، الى حشرات كبسرذ توي الى 

moth    ويقلر العالم الكنيلى  .التى تعسش فى اللنلBrian Hocking   وزن الحشيرات الم جي دذ

اكثير ( جيمم 5،5ى مت سط تقريبى ل زن الحشرذ ح الى بناء على علد تقليرى وعل)فى العالم 

  .من عشرذ امثام وزن البشر 

ملس ن سنا وت  ر اغلبلا عبير  044وقل بلأ ظل ر الحشرات على وجا انرض منذ ح الى 

عو ر التاريخ حتى اكتابل عليل من الوفات التى تااعلها على المعسشة ، ويشذ الور ي ر 

اسا ي جل على هذه الوي رذ الحالسية منيذ حي الى  المعتقلث من الى حل ما عن هذه القاعلذ حس

ملس ن سنا ، والابب فى بل  ان هذه الوي رذ الحالسية مناسيبة جيلا ومالقمية لمعسشيتة  054

بحسث لم يكن هناك ضرورذ ملحة لحلوث تكسرات اخرى وتمتل  الحشرات هسكي خارجى قي ى ن 

ميره قيلر وزن  54ملا ان تحميي وزن يعيادم فمثال يمكن للن)يتناسب فى ق تا مع حجم الجام 

، وفى وقل نحق اكتابل الحشرات القلره على ال سران ، وبذل  كاسل أوم الكاقنيات (جاملا 

 .ملس ن سنا  044لى ء ، وقل سبقل ال س ر فى بل  بح االحسا التى حلقل فى الفضا

كذاء وييددى عن الويااعل وج د انجنحة على هروب الحشرذ من اعلاقلا وعلى البحث 

 كر الحجم الى عل  الحاجة الى التناف  على المكان مع كاقنات أخرى اكبر حجما ، وياياعل 

قيل لى المعسشة تحل ظيروف غسير مالقمية وبااطة انجلزذ اللاخلسة والخارجسة ع سل لا عمي

 كذل  تااعل دورذ الحساه على المعسشة ، فأغلب الحشرات تمر عبر .تك ن قاتلة لكاقنات اخرى 



، وبعضلا يظي فى احل هذه انط ار فتيرات ( حشرذ كاملة –عذراء  –يرقة  –بسضا )اط ار مختلفة 

ط يلا وخا ية عنيلما تكي ن الظيروف البسوسية والكذاقسية غسير مناسيبة او مالقمية ، وبيذل  يمكين 

 .للحشرذ ان ساتفسل من تن ع الموادر الكذاقسة 

موات بي اآلف البسض ، وبعضيلا يمضيى  الحشرات مذهي ، فلناك اس اع عليلذ تضع كاثروت

هيذه الويفات دورذ الحساه كللا خالم ايا  قلسلا ، وبل  يك ن للا علذ اجسام خيالم بضيعا شيل ر 

تع ى للحشرذ مسزذ كبسرذ من ساحسا الت  ر ، فإبا وجل بضعة افراد قلسلا تمتلي   يفة المقاومية 

ه انفيراد القلسليا سيرعان ميا تتكياثر ضل مبسل معسن والذى يقتي معظم افراد العشسرذ ، فيإن هيذ

  .لتك ن عشسرذ ضخمة من سف  الن ع خالم فترذ وجسزذ وتك ن مقاومة للذا المبسل 

اما ح اس الحشرذ فلى متخووة ومت  رذ لماياعلتلا عليى المعسشية ، فيإن تركسيب 

العس ن من علياات عليلذ ووضع العس ن سفالا على جاسبى الرأس وعليى جيزء مرتفيع يع يى 

درجة ، كذل  قرون انستشعار فلى تااعل الحشرذ فيى البحيث  064ا مجام رؤيا يوي الى لل

ان تاتقبي الجابب الجناى الذى ت لقيا نسياث  عن الكذاء وفى التزاوج ، حسث ان الذك ر يمكنلا

 .أمسام  04من على بعل يوي الى اكثر من ( او العك  )سف  الن ع 

انساان من الاس رذ على الحشرات خالم المراحي مما تقل  يتبسن لنا لمابا لم يتمكن 

وقيل بيلأت مشيكلا  .التاريخسة المختلفة ان لبضعة سن ات قلسليا عقيب الحيرب العالمسية الثاسسية 

اآلفات وخا ة اآلفات الحشرية فى الظل ر عنلما بيلأ انسايان فيى التحي م مين مرحليا الرعيى 

ت ماتقرذ ، هذا التح م احيلث تكسيرا فيى والوسل الى اللخ م فى عور الزراعة وتك ين مجتمعا

 م واحيل أو عيله محا يسي اليى حسث أدت زراعة مااحات كبسيرذ بمحوي النظا  البسوى ال بسعى

الم ج د بسن الكاقنات الحسا المختلفة والذى  Natural Balanceحلوث خلي فى الت ازن ال بسعى 

اضرارا اقتوياديا واضيحة لليذه  الانسن لمولحة اآلفات والتى بلأت تابب تك ن على ملار اآلف

 .المحا سي وحسنوذ بلأ الوراع الفعلى بسن انساان وهذه اآلفات 

تااعله على مكافحة هذه اآلفات وكاسل لم يمتل  انساان فى بل  ال قل أدوات فعالا 

بيلأ فيى اسيتخلا   .اآلفات الحشرية هى انكثر شس عا ربما لال لا رؤيتليا كيذل  انكثير ضيررا

مثييي )المتاحيية مثييي الييلخان والتييراب والوييناج بانضييافة الييى ال سيياقي المسكاسسكسيية انسييلحة 

ايضيا لجييأ  انسايان ليبعض ال قيي س  ( اسيتخلا  العويى وانقييلا  فيى مكافحية أسييراب الجيراد

اللينسة للرء خ ر هذه اآلفات ، وفى مرحلا نحقة استعمي انساان الكبريل والماح   الجاف 

خر القيرن التاسيع عشير واواقيي القيرن العشيرين بيلأ انسايان يايتعمي لبعض النباتات وفى اوا

وبعيض المركبيات ( اميال  اليزرسسخ والكلي ر)اسلحة اكثر فعالسة مثي بعض المركبات غسير العضي يا 

بانضافة الى استعماللا فى انماكن ) روسساسس التى تتح م الى الحالا الكازيا مثي حامض انيل

مكافحة الحشيرات القشيرية والبيق اليلقسقى اليذى يويسب اشيجار فى  المكلقة كاسل تاتعمي

 .( الفاكلة بتك ستلا بالخسا 



سق ة البلء وانس ال  سح  اكتشاف المبسلات العضي ية وبلي  كاسل الحرب العالمسة الثاسسة 

أثناء اجراء البح ث على استاج غازات سامة ضل انساان حسث امكين اكتشياف مي اد اكثير سيمسة 

 .ي سمسة لالساان ، وكاسل كي هذه المي اد تتبيع مجم عية المبسيلات الفايف رية للحشرات واق

وللذا تمسزت انفراد انولى من هذه المجم عة بشيلذ خ  رتليا عليى الحس اسيات الفقريية ، وقيل 

 .امكن تحاسن هذه الوفة فى المبسلات التى تم استاجلا بعل بل  

 قبسيي الحيرب مبسيل عضي ى ييتم اكتشيافا  أوم   DDTولكن من الناحسا التاريخسة بعل اليي 

اسييتعمانتا ضييل الحشييرات ال بسيية مثييي البعيي ض والييذباب والقمييي أوم وكييان  العالمسيية الثاسسيية

والبراغسث التى كاسل تنتشر وتابب مضايقات كبسيرذ فيى الثكنيات العايكرية ، ونوم ميرذ فيى 

بعيل اسيتعمام  0400ا فى عيا  التاريخ امكن القضاء على وباء التسف س فى ملينة ساب لى اي الس

  DDTالي 

وفى اواخر انربعسنات تم استاج المجم عة الثالثة وهى مجم عة مبسلات الكربمات ، وفيى 

بعيل بلي  اتجليل  4اواخر الاتسنات تم استاج المجم عة الرابعية وهيى مجم عية البسرويثروييلات 

ويية ن مجيام الكسما اللراسات الى البحيث عين وسياقي وطير  اخيرى بخيالف طريقية المكافحية

انشيارذ اليى ان اهيم مجم عية كسماويية تيم اكتشيافلا بعيل بلي  هيى  لذكرها هنا ولكن تجيلر

سظيرا لتأثسرهيا  (RUP)ولكن لالسف تم وضع قسي د عليى اسيتعماللا   Neonicotenoidsمجم عة 

 .الضار على سحي العاي 

ل بليي  أهملييا كييذل  ت جييل مجم عييات  ييكسرذ ميين المبسييلات التييى امكيين اكتشييافلا بعيي

  .وهى احل س اتج تخمر بكتسرى  Spynosynesمجم عة مبسلات 

 

 تفوسلى للمراحي التاريخسة لت  ر واستعمام المبسلات  و فوفسما يلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاريخ المبيدات

History of pesticides  

  قبي المسالد 

سييلات را فييى الحقيي م وهيي  اوم مثييي نسييتعمام مبثيياسييتخلا  ملييط ال عييا  س 0544

  nonselective herbicidesالحشاقش غسر انختسارية 

 استخلا  الكبريل ب ريقة التلخسن او ب ر  اخرى فى مكافحة اآلفات 0444

 ضل الفوران والجربان والحشرات(من ا ي سباتى)  helleboreاستخل  الرومان الي 044

   "nitre and amurca"معاملة البذور بالي  55

  بعل المسالد 

 استعمي الوسنس ن الزرسسخ ضل حشرات الحلاقق 444

 كتب مارك ب ل  عن زيل معلسى ياتعمي ضل انمراض الجللية فى الجمام  0044

 عمام الروتسن ن نحلاث الشلي فى انسماك فى امريكا الجن بسةاست 0604

نوم مرذ بكر الزرسسخ كمبسل حشرى فى العالم الكربى وبلي  بخل ية ميع عايي  0664

 النحي ك عم سا  ضل النمي 

 استعمام ماتخلوات سباتات اللخان كمبسلات بالمالماة 0644

حر  اورا  سباتات اللخان وت جسا اللخان المتواعل الذى يحتي ى عليى سسكي تسن  0770

 الى النباتات الموابا 

 بكر الواب ن كمبسل حشرى 0777

 لقتي وطرد الحشرات   Turpentineالت  سا بعمي ماتحلبات زيل التربنتسنا 

يحتي ى عليى ) Persian Louse powderعرف الق قاز ماح   البيق انيراسيى  0744

 (البسرثر 

 والكبريل رشا فى مكافحة الحشرات  الجسرالت  سا باستخلا  

   Scalecideالت  سا باستخلا  زيل الح ت ضل الحشرات القشريا 

 ضل الجرب  تك س  الكنم فى محل م يحت ى على الزرسسخ 0704

 و ف زيل الام  كمبسل حشرى  0754

   Mildewبكر الكبريل كمبسل ف رى فى اسجلترا ضل البساض  0750

 الت  سا باستخلا  مخل ط من كل ريل الزقبق والكح م ضل بق الفراش 

كمبسل حشيرات فيى ال عي   الايامة ( من ا ي سباتى )  Quassiaاستخلا  الي  0755

 ضل الذباب 



  اب ن زيل الح ت كمبسل حشرى بكر 0705

تم انعالن عن عجسنا الفاف ر كمبسل للق ارض ضيل الفويران فيى الماسسيا ، وفيى  0705

   استعملل ايضا ضل الورا سر  0754

 عرف الروتسن ن كمبسل حشرى فى آسسا 0707

 استعمام مكلى الجسر والكبريل فى فرساى بفرساا  0750

 ن كمادذ تلخسن فى الحب ب تجربا ثاسى اكاسل الكرب  0750

 استعمام البسرثر  نوم مرذ فى ال نيات المتحلذ  0757

استعمام محل م كل ريل الزقبق للقضاء على بعض آفات التربة مثيي دييلان انرض  0764

Earthworms   

 استخلا  اخضر باري  كمبسل حشرى  0767

اكليية المتايياق ة رش ماييتحلبات الكسروسييسن فييى الشييتاء علييى اشييجار الف 0767

 انورا  

نوم ميرذ فيى تيلخسن الويناديق الم جي دذ   HCNاستعمام سساس ر اللسلروجسن  0777

 فى المتاحف 

 paris greenكبليي نخضر باري    London purpleانشارذ الى قرمزى لنلن  0777

 ( يحت ى كي منلما على زرسسخ )

   San Jose scaleحشرذ  استعمي الجسر والكبريل فى كالسف رسسا ضل 0774

 استخلا  النفتالسن لحماية المجامسع الحشرية  0775

 فى فرساا  ب ردومخل ط   Millardetاكتشف  0770

 فى تلخسن اشجار الم الط فى كالسف رسسا   HCNاستخل  سساس ر اللسلروجسن  0776

فييى   Scalecideاسييتخل   يياب ن زيييل الاييم  ضييل الحشييرات القشييرية 

 ا كالسف رسس

عليى  Coal-tarوهى احل اجزاء ق ران الفحيم   Carbolineumاستخلا  مادذ  0744

 اشجار الفاكلة المتااق ة انورا  فى الماسسا 

فيييى ونييييا  gypsy mothتحضيييسر زرسسخيييات الر يييال واسيييتعماللا ضيييل اليييي  0745

Massachusetts بامريكا 

 كمبسلات   dinitrophenolبلء استعمام مركبات 

تعمام كبريتييات النحيياس كمبسييل حشيياقش اختسييارى فييى الحقيي م المنزرعيية اسيي 0746

 بمحا سي الحب ب 

 تاجسي مركبات الفل ر غسر العض يا كمبسلات حشريا فى بري اسسا 

 استعمام زيل الاتروسسال ك ارد للبع ض  0747



كمخل ط فعام ضل جيرب التفيا    Lime-sulfurاكتشاف ممسزات الجسر والكبريل  0445

apple scab  فى ونياNew York   

 Federalا لار قاس ن الم اد الكذاقسة والعقاقسر وماتحضرات التجمسيي  والع ي ر  0446

Food, Drug and Cosmetic Act.      

 استعمام ماتحلبات زي ت التشحسم على اشجار الم الط 

 تجربة استعمام زرسسجات الكالاس   كمبسل حشرى 0447

 Coloradoفي ونية % 04اولسا على سلفات النسك تنن اجراء تجارب  0444

  Federal Insecticide Actا لار قاس ن تنظسم استعمام المبسلات  0404

 .تاجسي الروتبن ن كمبسل حشرى في بري اسسا  0400

 الت  سا باستعمام زرسخسل الزس  كمبسل حشرى  0405

          .عتا في المالب  ضل حشرات ال  Dichlorobenzene –pالتلخسن بمادذ   

 تحضسر ماح   تعفسر من سلفات النسك تسن  0407

ضيل حشيرذ   Ohioبلء استعمام ال اقرات فيى رش المبسيلات وبلي  فيى ونييا  0450

Catalps sphinx  

 التا يق التجارى لاساس ر الكالاس    0455

فيى ونييا بلء استعمام ال اقرات فى رش المبسلات فى حق م الق ين وبلي      

 ل يزياسا 

 .كماده جاببا للخنفشاء الساباسسا   geraniolاكتشاف ام  0450

 .كمبسل حشرى في ال نت المتحله  Derris) )بلء اختبار الروتببن ن  0450

ضيل خنفاياء (  مركيب فلي ر غسير عضي ى)  Cryoliteاجراء التجارب على مركب 

 Mexican bean beetleالفا  لسا المكاسكسة 

 .كمبسلات   Seleniumاجراء تجارب على مركبات اليي  0455

 .كمادذ تلخسن   Ethylene dichlorideاكتشاف فعالسة  0457

  .ادخام زراعة البسرثر  في كسنسا  0457

 .كمادذ تلخسن ضل الحشرات   Ethylene oxideتاجسي 

  .كم اد طاردذ للحشرات  Alkyl phthalatesتاجسي  0454

كمبسل بالمالمايا وبلي  عليى س يا    n- Butyl carbitol thiocyanateاستاج 

 .تجارى 

  .كمبسل حشرى   Cyroliteادخام الي 

    nicotine  tannateاستعمام النسك تسن على   ره مثبتة وبل  على  ي رذ  0404

  .كام معلى  اواستعمال



  .من النباتات وتخلسقة فى المعمي    Anabasineعزم اليي 

  .وه  اوم مبسل ف رى يحت ى على كبريل عض ى   Thiramب اكتشاف مرك

  .في فرساا   Methyl bromideالتلخسن بمبسل  0450

فيى تشيجسع الترهسير فيي سباتيات  ethyleneواليي   acetyleneاكتشاف فعيي ام 

من اوقي المركبات التيى عرفيل كمنظميات للنمي  فيى تعتبراألساساس وبذل  فلى 

 النبات 

وهييي  اوم مايييح   يحتييي ى عليييى  Nicotine- bentoniteلييي ط تحضيييسر مخ 0400

  .النسك تسن

كميادذ حافظيا للخشيب ضيل  الف ير والنميي   pentachlorophenolاستعمام   0406

 األبسض

 Gerhardtوهيي  اوم مبسييل فاييف رى ب اسيي ة   TEPPاكتشيياف مبسييل الييي  0407

Schraader  

لمنيع تلي ث   Pure Food law (1906)اضافة مبسلات اآلفات الى قياس ن األغذييا 

  .الكذاء 

  .كمبسل مسكروبى  Bacillus thuringensisاستخلا  

اليييى ال نييييات المتحيييلذ مييين فرسايييا وهييي  اوم مبسيييل           DNOCادخيييام مبسيييل 

  .  dintitrophenolحشاقش ينتمى الى مجم عة 

 كمادذ طاردذ للحشرات   Rutgers 612استعمام مركب  0404

 فى س يارا   Paul Mullerب اس ة   DDTال انبادية للي اكتشاف الخ 

 تاجسي زيل الامام كمادذ منش ة للفعي الاا  للبسرثرين  0404

 .فى فرساا  BHCاكتشاف الخ ال انباديا للي  0400

والتييى تنييلفع الييى الخييارج  aerosolادخييام ماتحضييرات المبسييلات علييى  يي رذ 

 ب اس ة الكاز الماام 

  .الى ال نيات المتحلذ  DDTم عسنة من الي و  م او 0405

  .وه  اوم مبسل بو تأثسر هرم سى   D-2,4استعمام مبسل الحشاقش 

عليييى س يييا  تجيييارى واليييذى ينتميييى اليييى   Zinebاستييياج مبسيييل  الف رييييات 

dithiocarbamate    

 كمبسل للق ارض   Warfarinكمبسل حشاقش والي  T-2,4,5ادخام المركب  0400

   ammonium sulfamateستاج مبسل الحشاقش ا 0405

 Cyclodienesالذى ينتمى الى مجم عة   Chlordaneاستاج مبسل 

وهيي  اوم مبسييل حشيياقش ينتمييى الييى مجم عيية   prophamاستيياج مبسييل   



Carbamates    

وهييى مبييي المبسييلات الفاييف رية التييى   TEPPوالييي  Parathionاستيياج مبسييلى  0406

مالحظية ظياهرذ المقاومية فيى اليذباب .ال نييات المتحيلذ  اكتشفلا انلمان فى

 فى الا يل  DDT   المنزلى ضل فعي الي 

                 .لسوييبط بعييل قلسييي ميين اكثيير المبسييلات اسييتعمان   Toxapheneاستيياج مبسييل  0407

 Federalا ييلار قيياس ن تنظييسم اسييتخلا  الحشييرات والف ريييات والقيي ارض 

insecticide, fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)  

وهى من مبسلات التربة بات     انثر البياقى  aldrinوالي   dieldrinظل ر مبسلى  0407

                                                                                                                                persistentال  يي 

                                                        dicarboximideواليييذى ينتميييى اليييى   Captanظلييي ر المبسيييل الف يييرى  0404

    Pyrethroidsوه  اوم مبسل ينتمى الى مجم عة   Allethrinتخلسق مبسل 

فييى  وكييان يعييل ميين اكثيير المبسييلات الفاييف رية اماسييا  Malathionاستيياج مبسييل  0454

 انستعمام 

وهيييى                                           isolan,dimetan , pyramat , pyrolanاكتشيياف المبسييلات  0450

  .  Carbamatesتنتمى جمسعا لمجم عة 

   Captanمالحظة الخ ال انبادية للمبسل الف رى 

           .ماسسيييا فيييى ال  diazinonمالحظييية الخييي ال انباديييية للمبسيييل الحشيييرى  0450

   Guthionاكتشاف المبسل الحشرى 

تعييييليي قيييياس ن انغذيييييا والعقيييياقسر وماتحضييييرات التجمسييييي الييييذى  ييييلر                  0450

  Tolerancesبحسث يشتمي على الحل المام   با مين المبسيلات  0446سنا 

  .فى الم اد الكذاقسة وم اد العلف 

 ل جلازى فاف رى ياتعمي على الحس اسات وه  اوم مبس  Ronnelادخام مبسل 

   Deetاستاج طارد الحشرات  0455

              وه    Carbamatesالى مجم عة الي  ينتمى  استاج اوم مبسل ساجط وفعام 0456

   Carbaryl (Sevin)الي 

 كمنشط لنم  النباتات   Gibberellic acidبلء استخلا   0457

وهيييي  اوم المبسييييلات التييييى                                                                                              Atrazineحشيييياقش اسييييتعمام مبسييييلات ال 0457

وه  اوم المبسلات التى تنتميى      paraquatوالي   triazineتنتمى الى مجم عة 

   bipyridiliumالى مجم عة 

لالسيييتلالك اآلدميييى نحت اقليييا              cranberriesحظييير اسيييتعمام ثميييار اليييي   0454

   aminotriazoleعلى     مات يات مرتفعة من مبسل الحشاقش 



لسشمي بعض الم اد الاامة انخرى مثي الم اد FIFRA   (0407 )تعليي قاس ن 

 ومبسلات النسمات دا   desiccantsالمجففة 

  .  Treflanاستعمام مبسل الحشاقش   0464

عليى بعيض محا يسي الخضير مثيي       Bacillus thuringiensisايجسي اليي ت

 الخ  

  Mancozebوالمبسل الف رى   Chlorophacinoneظل ر مبسل الق ارض  0460

واليييذى                Rachel Carsonسشييير كتييياب الربسيييع الويييامل للمدلفييية انمريكسييية  0465

ستبياه اليى اآلثيار الجاسبسية ضيحة كبيرى حسيث كيان اوم مين اسيتلعى ان   احلث

  .الملمرذ  للمبسلات 

عليى         ي رذ  ءت شريط يحت ى على مبسل ين ليق بيبطاستجل احلى الشركا 0460

    No-pest Stripغازية داخي انماكن المكلقة وي لق علسا 

   thisabendazoleالخ ال انبادية للمبسل الف رى  0460

رات المنازم الى ال نيات المتحلذ من اوروبا والذى ادخام مبسل ياتعمي ضل حش 0465

        .   Killmasterيتمسز الماتحضر بب ئ اس ال  المبسل ويامى 

 وه  اوم مبسل تربا ضل النسمات دا   Temikظل ر مبسل الي 

وهيي  اوم مبسييل ف ييرى جلييازى ومبسييل الحشييرات   Carboxinظليي ر مبسييلات  0466

pethomyl  سييل بانضييافة الييى مبChlordimeform   الييذى ياييتعمي ضييل

 انكاروس وضل البسض 

 bemomylظل ر اوم افراد المجم عة الثاسسة من المبسلات الف رية الجلازية وه   0467

  

وكلليا تنتميى   teramethrin,resmethrin,bioresmethrinاكتشاف مبسلات  0467

اقيي ى ميين الييي والتييى تمتيياز بنشيياط ابييادى   pyrethroidsالييى مجم عيية الييي 

pyrethrins   ال بسعسة 

  Arizonaفى الزراعة وبلي  فيى ونييا DDTبلء وضع القس د على استعمام الي  0464

تبنى سساسة جلييلذ ب اسي ة وزارذ الزراعية انمريكسية لتجنيب  وعيل  تشيجسع 

وخا ة ابا   وجيلت  مبسيلات  ال  يياستعمام المبسلات بات انثر الاا  الباقى  

  .أثر سا  باقى قوسر  بليلا بات

 والذى وضع انس  لحماية البسوة والذى اسفر عن اسشاء           Markسشر تقرير  0474

 Environmental protection Agency . 0474وكاليا حمايية البسوية فيى    

(EPA)     والتى ا بحل ماو لا عن تايجسي المبسيلات بيلن مين وزارذ الزراعية

  .USDAانمريكسة 



 .فى معاملة البذور  alkylmercuryذ النظر فى استعمام مركبات اعاد

للمبسيلات فيى المي اد الكذاقسية    tolerancesسقي انختوال الخال بتحليل الي  

   EPAوم اد العلف من اقاا  انغذية الي 

  glyphosateادخام مبسل الحشاقش  0470

 Federal Environmental pesticide Control Act (FEPCAا يلار قياس ن  0475

or FIFBA amended)  .  

  microencapsulated   ادخام اوم مبسل محضير عليى  ي رذ حبسبيات مكلفية 

   penncap M methyl parathionويامى 

ويمتيياز   pyrethroids الييى وهيي  اوم مبسييل ينتمييى permethrinتحضييسر مبسييل 

  .بمقاومتا                 للتحلي ب اس ة الض ء 

  EPAتماما ب اس ة   DDTاستعمام الي  حظر

ان فى حالا مكافحة النمي انبسض   aldrin , dieldrinحظر استعمام مبسلى الي  0475

termicides  ..  

 الق ن فى تاجسي اوم مبسل فسروسى ضل ديلان البراعم 

 .  EPAفى الحشرات ب اس ة   methoprene وه  تاجسي اوم منظم للنم 

وهي  أوم مبسيل يايتعمي ضيل حشيرات المنيازم عليى  ي رذ  Ficamل ظل ر مبس 0476

 ماح   قابي للبلي

وه  عبارذ عن شيراقط ن يقة تحتي ى عليى مبسيلات   Insectapeظل ر مبسلات 

 لمكافحة بعض حشرات المنازم

  Toxic Substance Control Act (TSCA)ا لار قاس ن 

 EPAبسلات ب اس ة الي حظر استعمام معظم مركبات الزقبق والتى تاتعمي كم

 مع مادذ مااعلذ على   رذ كبا نت                     pyrethrinsبلء استعمام الي  0477

  .ضل حشرات المنازم   microencapsulatedمكلفة 

  Mirexكذل  الي    dibromochloropropane (DBCP)حظر استعمام  مبسل 

ليييا حظييير كليييى او جزقيييى مييين                 ا يييلار اوم سشيييرذ عييين المبسيييلات التيييى علس 0477

  .  EPAانستعمام ب اس ة 

 .بكرض تحاسن عملسة تاجسي المبسل   FIFRAاضافة بعض التعليالت الى 

ضييل ديييلان الليي ز القرسفلسيية                                       gossyplureوهيي    pheromoneتاييجسي اوم 

  .لالستعمام فى الق ن 

           EPAب اس ة الي   Silvexوالي  T-2,4,5قس د على استعمام كي من وضع  0474

 ا لار بعض التشريعات التى تنظم عملسة التخلص من البقايا الاامة  0470

 



هذا ين بق على مجم عة حليثة  التى للا جذور من أ ي سباتى فان   Pyrethroidsوكما فى الي 

التى للا جذور ايضا من أ ي سباتى وهي  مبسيل   Neonicotinoidsمن المبسلات وهى مجم عة الي 

تتمسز بأن لليا سيمسا اختساريية ولكين يعسبليا التيأثسر  .النسك تسن الذى ياتخرج من اورا  اللخان 

 .الضار على سحي العاي 

أيضا من المبسلات الحليثة هى تل  التى تنتج من كاقنات دقسقية وهيى مين سي اتج تخمير بكترييا 

  Spynosynesوأهمليا بعيض افيراد مجم عية   Actinomyceteبة من مجم عة اليي تعسش فى التر

 .  Avermectinsومجم عة 

ون زام فى جعبا العلم الكثسر لكى يكتشف وينتج مبسلات جليلذ اكثر فعالسة واكثر اختسارية واقي 

  .خ  رذ وتل ثا للبسوة


