
من خيرات بالدنا
عسل نحل ا�مارات





يعد العسل المحلي من أجود أنواع العسل في المنطقة وقد حقق 

لعاميين  الثاني  المركز  على  حصوله  منها  الجوائز  من  العديد 
السائل وأقراص  النحل  (2018، 2019) في مسابقة عسل  متتاليين 
ا�ول  المؤتمر  أبوظبي على هامش  أقيمت في  التي  العسل   شمع 
عشر  الخامس  والمؤتمر  النحل  لتربية  العربية  للجمعية  والثاني 

لجمعية النحالين ا�سيوية.

الطيبة،  الطبيعية  ونكهته  العالية  بجودته  المحلي  العسل  ويمتاز 
وتختلف نكهات العسل باختالف مرعى النحل (مصدر الرحيق).

قطاع  تعزيز  على  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  تعمل 

تربية نحل العسل وتطوير إدارة  المناحل بطريقة تضمن استمرارية 
نحل  ساللة  واستنباط  العام،  مدار  على  موسم   من  �كثر  النحل 

إماراتية متأقلمة مع الظروف المناخية للدولة. 

مزايا العسل المحلي:

         نقي 100% ويصلكم طازج¯.

         يخضع لفحوصات مخبرية لضمان الجودة.

         خالي¯ من أية مضافات أو منكهات أو ألوان.

         يحظى بإشراف الهيئة على كافة مراحل اµنتاج.

         خالي¯ من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.

         يتم إنتاجه وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

        أكثر فائدة �نه يمتلك القدرة على تحفيز جهاز المناعة ويحافظ 
المحيطة  البيئة  مع  للتكيف  للجسم  الالزمة  الخصائص  على 
الحتوائه على مكونات البيئة المحلية التي تساعد على التأقلم 

معها.



السمـر: يعتبـر العسل المنتج من أزهـار أشجـار 
في  بالدولة  العـسل  أنــواع  أغلى  من  السمــر 
الوقت الحالي، ويكون موسم الفيض وإنتاج هذا 
العسل في فصل الصيف من بداية شهر مايو 
حتى بداية يونيو، يتميز هذا النوع من العسل 

أهم النباتات المحلية في مراعي النحل

بلونه ا�حمر أو البنى الغامق المائل إلى السواد وذو رائحة قوية، وكلما 
إلى  اللون  ويتغير  أقوى  والطعم  الرائحة  كانت  كلما  التخزين  مدة  زادت 
(التحبب) عند تعرضه لدرجة  ا�سود. كما أن عسل السمر قابل للتبلور 

حرارة منخفضة.

لدولة  الوطنية  الشجرة  الغاف  يعتبر  الغاف: 
رحيق  من  المنتج  العسل  ويتميز  اµمارات، 
وغناه  الفاتح،  ولونه  الخفيفة  بنكهته  أزهارها 
الغاف  أشجار  أزهار  تنتج  حيث  اللقاح،  بحبوب 
يسمح  مما  اللقاح  حبوب  من  كبيرة  كميات 

زيادة  إلى  ذلك  فيعمل  العسل  إلى  اللقاح  حبوب  ونقل  بجمع  للنحل 
قابل  البروتين. وهو عسل  من  محتواه  الرتفاع  للعسل  الغذائية  القيمة 

للتبلور عند تعرضه لدرجات حرارة منخفضة. 

ا�شجار  هذه  أزهار  من  المنتج  العسل  السدر: 
لونه  واحمرار  رائحته  وزكاة  طعمه  بطيب  يتميز 
وطلبا  شيوعا  ا�كثر  ويعتبر  البني،  إلى  المائل 
المحلي  السدر  أشجار  وُتزهر  اµمارات،  دولة  في 
أكتوبر حتى  الخريف من بداية شهر  في فصل 

بداية نوفمبر.



المواسم الرئيسية لجني العسل:

         موسم إنتاج عسل الغاف:  أبريل ومايو  

         موسم إنتاج عسل السمر: مايو ويونيو  

         موسم إنتاج عسل السدر: أكتوبر ونوفمبر 

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام

مزايا ساللة النحل ا�ماراتية

القدرة على االستمرار 
خالل أشهر الصيف 

وتحمل الظروف 
البيئية السائدة

كبر حجم 
مجتمع الخلية 

تتميز بأنها 
هادئة الطباع

قدرة عالية على 
إنتاج العسل تمتاز ملكاتها 

بخصوبتها ونشاطها 
في وضع البيض

 نشاط العامالت 
في جمع الرحيق 

وحبوب اللقاح




