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مقدمة 

ــة  ــة واإلقتصادي ــة والصحي ــد الغذائي ــن الفوائ ــر م ــق كثي ــي حتقي ــاهم ف ــي تس ــرات الت ــم احلش ــن أه ــل م ــل العس ــر نح يعتب
والبيئيــة، وقــد ورد ذكــر نحــل العســل فــي القــرآن الكــرمي، وفــي األحاديــث النبويــة الشــريفة، ويقــول تعالــى فــي محكــم تنزيلــه: 
َّــا يعرشــون )٦٨( ثُــمَّ كِلــي مــن كلِّ الثَّمــرَات فاســُلكي  َّخــذي مــن اجلِبــال بيوتــاً وَمــن الّشــجر ِ ومَم )وَأَوْحــى رَبُّــك ِإَلــى النَّحــل أَن ات
ختلــف أَلوانــه فيــه شــفاء لِلنَّــاس ِإّن فــي ذَلــك آليـَـة لِّقــوم يتفكـّـرون)٦٩( )ســورة النحــل(.  ِّــك ذُُلــالً يَخــرج مــن بُطونهــا شــرَاب مُّ ســبل رَب

وورد فــي الســنة النبويــة مــن حديــث رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: )جعــل اهلل شــفاء أمتــي فــي ثــالث: شــربة 
عســل أو شــرطة محجــم أو كيــة نــار ومــا أحــب أن أكتــوي( )البخــاري(.

مــن الناحيــة اإلقتصاديــة متثــل تربيــة نحــل العســل نشــاطاً زراعيــاً هامــاً، وتســاهم بفعاليــة فــي جلــب عائــد اقتصــادي ممتــاز 
ومجــٍد ملربــي نحــل العســل، وذلــك باإلســتفادة مــن كل نــواجت منتجــات النحــل مثــل عســل النحــل، وغــذاء امللــكات، وشــمع 
العســل، وهنــا يجــب أن نذكــر املســاهمة اإليجابيــة ملنتجــات نحــل العســل فــي زيــادة الدخــل الكلــي لإلمــارة، إضافــة لذلــك 
فيعتبــر نحــل العســل مــن العوامــل املهمــة جــداً فــي زيــادة وحتســن اإلنتــاج الزراعــي لــدوره الكبيــر فــي تلقيــح أزهــار العديــد 
مــن النباتــات واألشــجار عنــد قيامهــا بجمــع حبــوب اللقــاح منهــا، وقــد أوضحــت الدراســات أّن النحــل يقــوم بزيــادة التلقيــح 
فــي النباتــات بنســب تصــل حتــى حــدود 70 % الشــئ الــذي  يشــير إلــى األثــر اإليجابــي لنحــل العســل فــي زيــادة كميــات اإلنتــاج 

الزراعــي كمــاً ونوعــاً.  

أمــا مــن الناحيــة البيئيــة فيعتبــر نحــل العســل مؤشــر بيئــي يجــب حمايتــه، حيــث تعتمــد كثيــر مــن وســائل رصــد البيئــة 
علــى وجــود أو غيــاب نحــل العســل ، وعلــى هــذا األســاس يعتبــر نحــل العســل مؤشــر قــوي وهــام لرصــد التنــوع احليــوي، خاصــة 

فــي البيئــات التــي يتــم تطبيــق املبيــدات احلشــرية بالقــرب منهــا.

 تعيــش حشــرات نحــل العســل معيشــة اجتماعيــة تعاونيــة فــي مســكن خــاص يســمى اخلليــة، وتبنــى حيــاة طائفــة نحــل 
ــن  ــرد م ــم الف ــب جس ــم تركي ــر، وتالئ ــوع والعم ــى الن ــد عل ــة تعتم ــورة تخصصي ــل بص ــيم العم ــاس تقس ــى أس ــل عل العس
طائفــة نحــل العســل مــع طبيعيــة العمــل الــذي يؤديــه، وال يســتطيع أي فــرد مــن أفــراد نحــل العســل أن يعيــش بعيــداً عــن 

طائفتــه.

ــي  ــن منتج ــة ب ــالته التوعوي ــر رس ــه، ونش ــق رؤيت ــة لتحقي ــالمة الغذائي ــة والس ــي للزراع ــة أبوظب ــرص هيئ ــن ح ــاً م وإنطالق
ومحضــري ومجهــزي األغذيــة، وتدعيمــاً للتوجهــات التــي تهــدف إلــى حــث املزارعــن بإمــارة أبوظبــي علــى تبنــي ممارســات التنمية 
الزراعيــة املســتدامة، وإتبــاع وتدعيــم كل املمارســات واألنشــطة الســليمة والتــي تدعــم زيــادة وتنويــع اإلنتــاج الزراعــي، إضافــة 
ــادة اخليــارات للمزارعــن لتبنــي طــرق فعالــة تســهم فــي حتســن عائداتهــم املاديــة كنــاجت مــن تنويــع األنشــطة الزراعيــة،  لزي

لذلــك فقــد قامــت الهيئــة بإعــداد هــذا الدليــل الــذي يُعنــى بتربيــة نحــل العســل وإنتــاج عســل النحــل.

المجال والنطاق
يختــص هــذا الدليــل فــي شــرح طــرق ووســائل تربية نحــل العســل وإنتــاج عســل النحــل، وهــذه الوثيقــة مخصصة لإلســتخدام 

بواســطة النحالــن واملهندســن واملرشــدين الزراعين.

األهداف
تشمل أهداف هذا الدليل ما يلي:

شرح أساسيات تربية نحل العسل وإنتاج العسل.. 1
تطبيق ممارسات تدعم وتشجع عملية التنوع في إنتاج الغذاء في مزارع اإلمارة.. 2
دعم التنمية الزراعية املستدامة في مزارع اإلمارة.. 3
زيادة وحتسن عائدات املزارعن.. 4
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التعاريف

التعريفاملصطلح

أفراد نحل العسل من امللكات والشغاالت والذكور.طوائف نحل العسل

املكان الدائم الذي يحتوي على خاليا تربية طوائف النحل.املنحل

ــة امللكة ــلية أنثوي ــاء تناس ــك أعض ــي متتل ــة الت ــي الطائف ــدة ف ــى الوحي األنث
ــي  ــم ف ــض والتحك ــع البي ــية وض ــا األساس ــن ووظيفته ــة التكوي كامل

ــل. ــل العس ــة نح ــطة طائف أنش

أفــراد طائفــة نحــل العســل الناجتــة عــن فقــس بيــض مخصــب وهــي الشغاالت
ــم  ــال تنظي ــكل أعم ــام ب ــي القي ــا ف ــر مهمته ــة، وتنحص ــاث عقيم إن

ــا. ــة اخلالي ــاء وصيان وبن

أفــراد طائفــة نحــل العســل التــي تنتــج عــن فقــس بيــض غيــر مخصــب الذكور
وتنحصــر مهمتهــا فــي القيــام بتلقيــح امللكــة العــذراء. 

مجموعــة مــن الشــغاالت التــي تظهــر باخلليــة فــي حالــة غيــاب امللكــة األمهات الكاذبات
ــر  ــض غي ــذا البي ــن ه ــج ع ــب وينت ــر مخص ــض غي ــع بي ــوم بوض وتق

ــور. ــب ذك اخملص

ــوع طرد النحل ) النوية( ــل: الن ــرود النح ــن ط ــان م ــد نوع ــع، ويوج ــدة للبي ــل املُع ــوة النح عب
األول عبــارة عــن صنــدوق مســتطيل الشــكل يتــم تصنيعــه مــن اخلشــب 
لتربيــة نحــل العســل، وتبلــغ أبعــاده فــي الغالــب تســعة عشــر بوصــه 
ــي  ــات ف ــع بوص ــرض وتس ــي الع ــة ف ــر بوص ــتة عش ــول وس ــي الط ف
ــراد  ــول أف ــرة لدخ ــة صغي ــرد فتح ــدة الط ــد قاع ــد عن ــاع، وتوج االرتف
طوائــف نحــل العســل وخروجهــا، ويكــون وزن الطــرد ثقيــل عندمــا يكــون 
ممتلــئ بالنحــل والعســل، ويحتــوي الطــرد علــى خمســة أقراص شــمعية 
وبهــا العيــون السداســية، وعــادة مــا تخصــص قرصــان منهــا لتجميــع 
ــان   ــص قرص ــة، ويخص ــة امللقح ــت امللك ــاح وبي ــوب اللق ــل وحب العس
لتربيــة احلضنــة والنــوع الثانــي يســمى طــرد النحــل املــرزوم وهــو عبــارة 
ــات  ــعة بوص ــتة x تس ــة x س ــتة بوص ــاده س ــبى أبع ــدوق خش ــن صن ع
ــى  ــبكي وف ــلك ش ــن س ــان م ــي( مكون ــي وخلف ــي  وأمام ــد جانب )بع
األعلــى فتحــة دائريــة ميكــن أن يركــب عليهــا غذايــة متــد النحــل باحمللــول 
الســكرى وفــى قمــة الصنــدوق مــن الداخــل مــكان يثبــت بــه قفــص بــه 
امللكــة ويحتــوى علــى كميــة مــن الشــغاالت تتــراوح مــن 2 إلــى 5 أرطــال 
ــى 4000 شــغالة. ــوع الطــرد ويحتــوى الرطــل الواحــد علــى حوال حســب ن

ــه عــدة عوامــل تكــون التطريد ــر النحــل، وتتحكــم في ــزي لتكاث الســلوك الغري
ــا  ــة ومعه ــن اخللي ــة األم م ــرج امللك ــه تخ ــة، وفي ــى الطائف ــرة عل مؤث
مجموعــة الشــغاالت تشــكل 70-30 % مــن قــوة الطائفــة، ويشــكل ذلك 
ــة وتتكــون  مــن كميــة  ــم يتبعهــا مجموعــة طــرود ثانوي الطــرد األول ث
قليلــة مــن الشــغاالت وملكــة عــذراء وذلــك بهــدف احلفــاظ علــى النــوع 

ــدة.   ــا جدي ــاء أعشــاش أو خالي ــر وبن والتكاث

الوقــت الــذي يكثــر فيــه أزهــار النباتــات وتقــوم فيــه الشــغاالت بجمــع   موسم فيض العسل
الرحيــق وحتويلــه إلــى عســل وتخزينــه فــي العيــون السداســية.
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يرقات وعذارى النحل التي تربى في العيون السداسية.احلضنة

امللكة الصغيرة والتي لم يتم تلقيحها بعد.امللكة العذراء

امللكــة التــي متّ تلقيحهــا مــن عــدة ذكــور وتلقــح امللكــة مــرة واحــدة فــي امللكة امللقحة
حياتهــا وتعيــش بعــد ذلــك لعدة ســنوات.

البيت الذي تعيش فيه طائفة النحلاخللية

مــادة حمضيــة لزجــة قابلــة للذوبــان باألَثيــر والتربنتــن، جتمعهــا العكبر أو البروبوليس
شــغاالت نحــل العســل مــن براعــم وعصــارة األشــجار  ثــم تقــوم مبزجهــا 
بحبــوب اللقــاح بنســبة )10-5 %( مــع الشــمع بنســبة )30-20 %( ومــع 
ــي  ــر ف ــل العكب ــل العس ــتعمل نح ــل. يس ــاب النح ــاح ولع ــوب اللق حب
لصــق اإلطــارات وتقويــة األقــراص الشــمعية باخلليــة وكذلــك في ســد أي 
شــقوق حتــدث باخلليــة وكذلــك يســتخدم العكبــر فــي تضييــق مداخــل 
اخلليــة فــي فصــل الشــتاء.  كمــا تســتخدم فــى طــالء جــدران العيــون 

السداســية لتعقيمهــا وإعدادهــا لوضــع امللكــة البيــض بهــا

ــون خبز النحل ــي العي ــغاالت ف ــطة الش ــة بواس ــة واحملفوظ ــع اخملزن ــوب الطل حب
ــن  ــا م ــا ومنعه ــغاالت حلفظه ــاب الش ــا بلع ــد مزجه ــية بع السداس

ــات اإلنب

الفصل األول
طبيعة حياة ووظائف أفراد نحل العسل

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وإضافــة لنــوع نحــل العســل Apis mellifera الــذي يتــم منــه إنتــاج العســل، يوجــد النحــل 
Aphis florea ــري القــزم الب

تصنيف النحل في رتبة احلشرات:  
 يتبع تصنيف حشرات نحل العسل في مملكة احليوان اآلتي:

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda

Class: Insecta
Order: Hymenoptera

Family: Apidae
Genus: Apis

Species: mellifera

طبيعة حياة نحل العسل 
نحــل العســل مــن احلشــرات االجتماعيــة social insects )مثــل: مجموعــات حشــرات الرمــة والنمــل(، ويعيــش نحــل العســل 
معيشــة اجتماعيــة تعاونيــة فــي مســكن خــاص يســمى اخلليــة، وتقــوم حيــاة نحــل العســل علــى أســاس تقســيم العمــل 
بصــورة تخصصيــة لــكل فــرد مــن أفــراد اجملموعــة، و ذلــك إعتمــاداً علــى النــوع والعمــر، وتكويــن جســم الفــرد، والعمــل الــذي 
يؤديــه، وال يســتطيع أي فــرد مــن أفــراد الطائفــة أن يعيــش بعيــداً عــن طائفتــه وإال ســوف ميــوت. ويــؤدي كل مــن أفــراد طائفــة 
نحــل العســل دوراً يكمــل دور اآلخــر الشــئ الــذي يســاعد علــى اســتمرار حيــاة كل أفــراد الطائفــة )امللكــة والشــغاالت والذكــور(، 

ألن كل أدوار هــذه األفــراد تكامليــة. 

أ. امللكة
ــن، ووظيفتهــا األساســية وضــع البيــض، حيــث  ــة التكوي هــي األنثــى الوحيــدة فــي الطائفــة ذات األعضــاء التناســلية كامل

تضــع نوعــن مــن البيــض كاآلتــي:
بيض مخصب وينتج عند الفقس ملكات أو شغاالت.. 1
بيض غير مخصب وينتج عند الفقس ذكور.. 2
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صورة رقم )1(: امللكة محاطة بالشغاالت لتغذيتها وتنظيفها

ــى  ــل عل ــزه تعم ــادة ممي ــا م ــك بإفرازه ــة وذل ــراد الطائف ــع كل أف ــذي يجم ــاس ال ــر األس ــة تعتب ــإّن امللك ــك ف ــى ذل ــة إل باإلضاف
حفــظ الترابــط بــن كل أفــراد اخلليــة مــع بعضهــم البعــض، وتســمى هــذه املــادة بفرمــون امللكــة، وحتصــل عليهــا الشــغاالت 
أثنــاء مالمســتها وإحتكاكهــا أو لعقهــا للملكــة، وتنقــل الشــغاالت بدورهــا هــذا الفرمــون إلــى غيرهــا مــن أفــراد طائفــة نحــل 

العســل.

ما مييز امللكة عن بقية أفراد خلية نحل العسل
كبر احلجم مقارنة مع بقية األفراد.أ. 
قصيرة األجنحة بالنسبة لطول جسمها.ب. 
متتلك في نهاية البطن آلة لسع غير مسننة عكسياً )لذلك عندما تلسع ال متوت( تساعدها في لسع أي ملكات تدخل أو تبدأ ج. 

بالنمو لتصير ملكة بنفس اخللية، حيث أن اخللية حتتوي على ملكة واحدة فقط.
يتراوح عمر امللكة ما بن سنتن إلى أربع سنوات.د. 

كيف يتأثر وضع البيض بواسطة امللكة
يتأثر وضع البيض بواسطة امللكة بالعوامل اآلتية:

التركيــب الوراثــي للملكــة: امللــكات املنتجــة مــن ســالالت نحــل نقيــة وذات خصوبــة عاليــة، ومتــت تربيتهــا بشــكل ســليم أ. 
وحتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن فــروع املبيــض وحوصلــة منويــة لتخزيــن احليوانــات املنويــة الذكوريــة بشــكل كبيــر وقــادرة 

علــى وضــع كميــات كبيــرة مــن البيــض.
صغر عمر امللكة: امللكة صغيرة السن أقدر على وضع نسب عالية من البيض من امللكة كبيرة السن.ب. 
تناســب عــدد الشــغاالت مــع نســبة البيــض التــي تضعــه امللكــة بحيــث ال تزيــد أو تقــل نســبة البيــض املوضــوع بواســطة ج. 

امللكــة عــن مقــدرة الشــغاالت خلدمــة كافــة اليرقــات الناجتــة عــن البيــض املوضــوع باخلليــة.
سالمة امللكة وقوتها اجلسمية.د. 
توفــر الغــذاء )حبــوب اللقــاح( باخلليــة حيــث يتأثــر وضــع البيــض بواســطة امللكــة علــى مــدى توفــر أو عــدم توفــر حبــوب ه. 

اللقــاح باخلليــة.
أن تكون معدالت درجات احلرارة والرطوبة مناسبة بداخل اخللية.و. 
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ــت  ــذا البي ــدار ه ــون ج ــمع، ويك ــن الش ــغاالت م ــطة الش ــاؤه بواس ــم بن ــذي يت ــي ال ــت امللك ــل بالبي ــل العس ــة نح ــو ملك تنم
مســامياً بحيــث يســمح لألفــراد غيــر الكاملــة بالتنفــس بداخلــه.  وعنــد خــروج امللكــة مــن البيــت امللكــي ألول مــرة تســمى 
امللكــة العــذراء، وتكــون خفيفــة وســريعة فــي حركتهــا، وتخــرج امللكــة العــذراء مــن اخلليــة وتطيــر للتلقيــح بعــد 7-5 أيــام مــن 
خروجهــا مــن طــور العــذراء بعــد أن تكــون قــد نضجــت مبايضهــا وتهيــأت للتلقيــح متامــاً، حيــث تقــوم برحــالت قصيــرة خــارج 
اخلليــة تســمي بالرحــالت اإلستكشــافية، ذلــك عندمــا يكــون اجلــو صحــواً وذلــك ملعرفــة موقــع اخلليــة وحتديــد املعالــم األرضيــة 
باملنحــل حيــث تفــرز فورمونــات امللكــة وتتركهــا علــى هــذه املعالــم ومــدة هــذه الرحلــة  مــن دقيقــة إلــى دقيقتــن فــي البدايــة 
ثــم تطــول هــذة املــدة لتصــل أحيانــاً إلــي 30 دقيقــة قبــل طيــران الزفــاف ببيومــن أو ثــالث أيــام ثــم تطيــر فــي رحلــة الزفــاف 
وتالحــق هــذه امللكــة مــن قبــل مئــات الذكــور مــن نفــس املنحــل أو مــن املناحــل اجملاورة )تلقــح امللكــة مــن عــدة ذكــور قــد تكــون 
بحــد أدنــى 5 ذكــور وقــد يصــل العــدد إلــى 25 ذكــر حســب ظــروف عمليــة التلقيــح( وقــد يتكــرر اخلــروج أكثــر مــن مــرة، وتعــود 
بعــد ذلــك امللكــة إلــى خليتهــا وفــي مؤخرتهــا جــزء أبيــض ظاهــر مــن آلــة ســفاد )عضــو اجلمــاع( آلخــر ذكــر لقحهــا حيــث 
تقــوم الشــغاالت بإزالــة آلــة الســفاد مــن مؤخرتهــا، وبالتالــي تكــون امللكــة قــد حصلــت علــى احليوانــات املنويــة التــي حتتاجهــا 
طــوال حياتهــا حيــث يتــّم تخزينهــا باحلوصلــة املنويــة Spermatheca، وال تلقــح امللكــة بعــد وضعهــا للبيــض إطالقــاً وال تخــرج 

للتلقيــح مــرة أخــرى. 
تبــدأ امللكــة فــي وضــع البيــض بعــد بضعــة أيــام مــن التلقيــح، وتســتمر كذلــك إلــى أن تكبــر فــي الســن وتصبــح غيــر قــادرة 
علــى ســد إحتياجــات الطائفــة مــن البيــض، عندهــا يتــم إســتبدالها مبلكــة أخــرى صغيــرة الســن إذ تقــوم الشــغاالت بتربيــة 
ملكــة أخــرى جديــدة وتغذيتهــا بالغــذاء امللكــي، وعندمــا يتــم تلقيــح امللكــة صغيــرة الســن تبــدأ فــي وضــع البيــض مــع وجــود 
ــان فــي  ــة الوحيــدة التــي ميكــن فيهــا وجــود ملكت ــام وهــي احلال امللكــة العجــوز باخلليــة، وتعيــش امللكــة األم وابنتهــا فــي وئ
اخلليــة ولكــن ال تســتمر هــذه احلالــة لفتــرة طويلــة، حيــث أنــه بعــد عــدة أســابيع تختفــي األم وحتــل محلهــا امللكــة اجلديــدة 

وتســمى هــذه احلالــة باإلحــالل. 

ب. الشغاالت
وهــي مــن أصغــر أفــراد طائفــة النحــل حجمــاً، وأكثرهــا عــدداً حيــث قــد يصــل عددهــا أثنــاء النشــاط إلــى أكثــر مــن 60 ألــف 
شــغالة، وقــد تزيدأعــداد الشــغاالت  فــي الســالالت التــي لديهــا ملــكات ذات قــدره عاليــة لوضــع البيــض، والشــغاالت هــي فــي 
األســاس إنــاث عقيمــة وقــد تضــع البيــض أحيانــاً عنــد غيــاب امللكــة ملــدة معينــة وتســمى عندهــا باألمهــات الكاذبــة، ويتوقــف 
عمــر الشــغالة علــى اجلهــد الــذي تبذلــه، فالشــغاالت التــي تظهــر فــي موســمي الربيــع والصيــف تبــذل مجهــوداً كبيــراً فــي 
ــر مــن 4 - 6 أســابيع فــي املتوســط، بينمــا الشــغاالت التــي  جمــع الرحيــق وحبــوب اللقــاح مــن األزهــار ولذلــك ال تعيــش أكث

تظهــر فــي موســم اخلريــف تعيــش لعــدة أشــهر لقلــة اجلهــد الــذي تبذلــه خــالل فصــل الشــتاء.

صورة رقم )2( شغالة عسل النحل
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ــد  ــر، فعن ــب العم ــاً حس ــا عمالًخاص ــدة منه ــكل واح ــن ل ــق يضم ــام دقي ــاً لنظ ــة وفق ــغاالت الطائف ــن ش ــل ب ــم العم يقس
موســم النشــاط تقضــي الشــغالة نصــف عمرهــا فــي العمــل داخــل اخلليــة والنصــف اآلخــر مــن عمرهــا تقضيــه خــارج اخلليــة، 

وتنحصــر األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــغاالت فــي اآلتــي:

عمل الشغاالت بداخل اخللية
تنظيف العيون السداسية.أ. 
القيام بتدفئة اخللية واليرقات واحلضنة أو تلطيف درجة حرارة داخل اخللية بتحريك أجنحتها حركة سريعة.ب. 
القيام بتغذية اليرقات داخل اخللية حسب عمرها ج. 
إفراز الغذاء امللكي لتغذية امللكة واليرقات الصغيرة ويرقات امللكات. د. 
إفــراز الشــمع لبنــاء العيــون السداســية مــن الغــدد الشــمعية فــي أســفل البطــن وذلــك مــن عمــر اثنــي عشــر يومــاً وحتى ه. 

عمــر ثمانيــة عشــر يومــاً )بعــد هــذه الفتــرة تبــدأ الشــغاالت فــي العمــل خــارج اخلليــة(.
العناية بامللكة وتغذيتها.و. 
حراسة مدخل اخللية ملنع دخول أي نحل غريب أو أي مفترس أو مهاجم للخلية. ز. 
ــون ح.  ــل بالعي ــن العس ــم تخزي ــن ث ــل وم ــى عس ــا إل ــات لتحويلهم ــا باإلنزمي ــاح ومعاملتهم ــوب اللق ــق وحب ــتالم الرحي إس

ــمعية. ــة الش ــه باألغطي ــية وتغطيت السداس
تغطية اليرقات بغطاء من الشمع وحبوب اللقاح. ط. 
 تخزين حبوب اللقاح بالعيون السداسية.ي. 

عمل الشغاالت خارج اخللية
جمــع الرحيــق وحبــوب اللقــاح: هنالــك مجموعــة مــن الشــغاالت تتخصــص بجمــع الرحيــق، ومجموعــة أخــرى تتخصــص . 1

بجمــع حبــوب اللقــاح، وهنالــك مجموعــة منهــا  قــد جتمــع القيــام بالدوريــن معــاً. 
جمع املاء الالزم لتخفيف العسل الذي تتغذى به اليرقات وتبريد اخللية من الداخل.. 2
جمع العكبر أو البروبولس ويستخدم لسد الشقوق وتعقيم اخللية.. 3

ج. األمهات الكاذبات
عبــارة عــن شــغاالت تضــع بيــض غيــر مخصــب وينتــج عــن هــذا النــوع مــن البيــض ذكــوراً، ويبــدأ ظهــور األمهــات الكاذبــات فــي 
اخلاليــا التــي فقــدت فيهــا امللكــة لفتــرة طوليــة، أو عنــد عــدم مقــدرة امللكــة علــى وضــع البيــض أو عنــد عــدم وجــود  يرقــات 

فــي ســن مناســبة بحيــث تصلــح لتربيــة ملكــة جديــدة.

صورة رقم )3( شغالة نحل العسل تقوم بجمع حبوب القاح من زهرة
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د. الذكور
وظيفــة الذكــور هــي تلقيــح امللكــة العــذراء عنــد خروجهــا وطيرانهــا للتلقيــح، تخــرج الذكــور الناضجــة جنســياً ميــن اخلليــة 

وتتوجــه ملنطقــة جتمــع الذكــور وتعــود فــي نهايــة اليــوم إلــى الطوائــف.

ماذا مييز الذكور عن بقية أفراد خلية نحل العسل
حجم الذكر أكبر من امللكة أو الشغالة ولكن من ناحية الطول فإّن طول جسم امللكة أطول من الذكر.أ. 
ليس للذكر آلة للسع أو خرطوم جلمع الرحيق.ب. 
ال يوجد للذكور دور واضح داخل اخللية ولكن أشارت بعض املراجع بدورهم فى تدفئة احلضنة.ج. 
مهمة الذكور هي تلقيح امللكة العذراء.د. 

صورة رقم )4( ذكر نحل العسل

دورة حياة نحل العسل
طــور البيــض: تضــع امللكــة نوعــن مــن البيــض إمــا أن يكــون مخصــب ينتــج عنــه إنــاث: )شــغاالت، ملــكات( أو بيــض  غيــر أ. 

مخصــب ينتــج عنــه الذكــور. 
طــور اليرقــات: بعــد ثالثــة أيــام مــن وضــع البيــض يفقــس وينتــج عنــه يرقــات، وتنمــو لفتــرة خمــس أيــام حتــى تتحــول إلــى ب. 

طــور العــذراء.
 العــذراء: بعــد اليــوم اخلامــس تتحــول اليرقــة إلــى عــذراء، وتتحــول أجهــزة اليرقــة اخملتلفــة إلــى أجهــزة احلشــرة الكاملــة، ج. 

وتتــراوح فتــرة طــور العــذراء بــن 7 - 8 أيــام للشــغالة والذكــر، وأربعــة أيــام للملكــة ويوضــح اجلــدول رقــم )1( أدنــاه  األعمــار 
اخملتلفــة لــدورة حيــاة أفــراد نحــل العســل:
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الذكورالشغاالتامللكةالطور

3 أيام3 أيام3 أيامفترة حضانة البيض 

5 أيامتغذية اليرقة 
تغذية على الغذاء امللكى

5 أيام
ــذاء  ــى الغ ــة عل ــام تغذي 3 أي

ــى امللك
خبــز  علــى  تغذيــة  يــوم   2

لنحــل  ا

6 أيام
ــذاء  ــى الغ ــة عل ــام تغذي  3 أي

ــى امللك
 3 أيــام تغذيــة علــى خبــز 

النحــل

3 أيام2 يوم1 يومغزل اليرقة لبيت العذراء

4 أيام3 أيام2 أيامالسكون 

1 يوم1 يوم1 يومالتحول إلى عذراء 

7 أيام7 أيام3 أيامالعذراء

فتــرة مــا بــن وضــع البيــض 
الطــور  ظهــور  وحتــى 

املكتمــل   

24 يوم24 يوم15 يوم

جدول رقم )1( يوضح األعمار اخملتلفة في دورة حياة أفراد نحل العسل

الفصل الثاني
إنشاء املناحل

املنحــل هــو املــكان املســتدمي الــذي توضــع بــه اخلاليا)الطــرود( احملتويــة علــى طوائــف النحــل، ويحبــذ أن يكــون ملربــي النحــل اخلبــرة 
الكافيــة، واملعرفــة باألســاليب احلديثــة فــي مجــال تربيــة نحــل العســل وذلــك لتحقيــق الربــح املناســب مــن املنحــل وفــي حالــة 
غيــاب اخلبــرة أو اإلملــام بتربيــة النحــل فيجــب علــى مربــي النحــل توفيــر فنــن ذوي خبــرة للقيــام بكافــة عمليــات الرعايــة وتربيــة 

النحــل فــي مواعيدهــا.

شروط إختيار مكان املنحل
ملــكان املنحــل وترتيــب اخلاليــا تأثيــراً كبيــراً فــي جنــاح أو فشــل تربيــة نحــل العســل، إذ يجــب أن يتــم إختيــار مــكان املنحــل وفقــاً 

للشــروط اآلتيــة:
أن يكــون موقــع املنحــل فــي منطقــة زراعيــة تتنــوع فيهــا النباتــات أو األشــجار النحليــة املزهــرة كمصــدر متعــدد للرحيــق   أ. 

وحبــوب اللقــاح.
يفضل وضع املنحل بعيداً عن أماكن السكن وأماكن لعب األطفال واألماكن املضيئة ليالً.ب. 
يجب أن يكون املنحل بعيداً عن حظائر األبقار واألغنام والدواجن ألن الروائح الكريهة تؤذي نحل العسل. ج. 
يفضــل أن يكــون املنحــل قريبــاً مــن مصــادر ميــاه نظيفــة وفــي حــال تعــذر وجــود ذلــك يتــم  وضــع حــوض صغيــر قليــل د. 

العمــق فيــه مــاء وتطفــو علــى ســطحه عيــدان صغيــرة ليقــف عليهــا النحــل المتصــاص املــاء دون أن يغــرق.
يفضل وضع مظلة فوق املنحل حلمايته من شمس الظهيرة احلارة أو وضع املنحل حتت األشجار خالل فترة الصيف.ه. 
يجب أن يكون املنحل بعيداً عن األماكن التي تهب فيها الرياح بشده أو قرب أماكن مصدات الرياح. و. 
يجــب أن يتــم تشــييد غرفــة خاصــة فــي املنحــل كمســتودع ألدوات النحــال ولفــرز العســل ويجــب أن تكــون الغرفــة مــزودة ز. 

بنوافــذ للتهويــة.
يجب أن يكون املنحل بعيداً عن األماكن التي بها إزعاج أو أصوات )قرب طرق النقل العامة(.ح. 



تربية نحل العسل 

11

جتهيز مواقع املناحل
يتــم تهيئــة موقــع املنحــل قبــل شــراء  الطــرود احملتويــة علــى نحــل العســل ويفضــل أن يتــم ذلــك فــي أوائــل الربيــع )فبرايــر و 
مــارس( قبــل موســم إزهــار وإنتــاج الرحيــق وذلــك لضمــان احلصــول علــى إنتــاج كبيــر مــن العســل فــي نهايــة املوســم أو فــي 
شــهر ســبتمبر وبدايــة شــهر أكتوبــر  قبــل موســم الســدر ألهميــة موســم الســدر فــي إمــارة أبوظبــي وهذيــن املوســمن مــن 

العــام يتــم اســتيراد طــرود النحــل فيهــا مــن قبــل شــركات بيــع مســتلزمات النحــل.

صورة رقم )5( خاليا نحل مبوقع  املنحل

أنواع طرود النحل
طــرد النحــل )نويــات النحــل(: عبــارة عــن خليــة مصغــرة مكونــة مــن عــدد 3 إلــى 5 براويــز شــمع يغطيهــا النحــل )حســب . 1

طلــب النحــال (  وحتتــوي النويــة علــى ملكــة ملقحــة وحضنــة وعســل وحبــوب لقــاح تكفــي لتغذيــة النحــل خــالل فتــرة 
النقــل. 

طــرد نحــل مــرزوم: عبــارة عــن نحــل يبــاع بالــوزن مــن 900 جــرام إلــى 1500 جــرام نحــل قــد تصاحبهــا ملكــة موضوعــة فــي . 2
قفــص أو بــدون ملكــة حســب طلــب النحــال، ويوضــع فــي صنــدوق صغيــر مــن اخلشــب والســلك ويحتــوي علــى غذايــة 

ومــاء لتغذيــة النحــل خــالل فتــرة النقــل.
ــة . 3 ــة مصــر العربي ــاً كل النحــل يســتورد مــن جمهوري مصــادر شــراء النحــل: الشــركات املســتوردة لنحــل العســل، وحالي

وحتتــاج عمليــة االســتيراد إلــى ترخيــص ومطابقــة لشــروط وزارة التغيــر املناخــي والبيئــة )يوجــد تفاصيــل مــن وزارة التغيــر 
املناخــي شــروط اســتيراد النحــل(. 

العمليات التي تتم باملنحل
 تفتــح الطــرود احملتويــة علــى نحــل العســل عقــب وضعهــا مبوقــع املنحــل حيــث يبــدأ النحــل باخلــروج والطيــران، والتعــرف أ. 

علــى املــكان اجلديــد ويســتمر هــذا الوضــع ملــدة يومــن أو ثالثــة حتــى يتعــود النحــل علــى املــكان اجلديــد وخاليــا وصناديــق 
التربيــة.

 يتــم نقــل األقــراص الشــمعية مــن الطــرود واحــداً واحــداً إلــى داخــل صناديــق التربيــة مــع فحــص األقــراص للتأكــد مــن ب. 
وجــود امللكــة وخلــو النحــل مــن األمــراض واآلفــات.

 يتــم ترتيــب األقــراص الشــمعية بداخــل صناديــق التربيــة بحيــث توضــع أقــراص )اليرقــات( احلضنــة بالوســط وعلــى جانبهــا ج. 
يتــم وضــع أقــراص العســل وأقــراص حبــوب اللقــاح.
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الكشف على خاليا النحل
ــا النحــل فــي الربيــع والصيــف أســبوعياً،  ويتــم الكشــف فــي الشــتاء كل عشــرة أيــام وذلــك مــن  يتــم الكشــف علــى خالي
شــروق الشــمس وحتــى الســاعة التاســعة صباحــاً، وميكــن إجــراء ذلــك باملســاء مــن الســاعة اخلامســة وحتــى غــروب الشــمس 
ــق  ــع الرحي ــارج لتجمي ــل باخل ــم النح ــون معظ ــث يك ــر حي ــد الظه ــة بع ــرة والثالث ــاعة العاش ــن الس ــة ب ــام املعتدل ــي األي وف

وحبــوب اللقــاح ممــا يســهل فتــح اخلليــة حيــث أن يصبــح تعــداد الشــغاالت بهــا قليــل.

أسباب إجراء الكشف )الفحص( على خاليا النحل
 مشــاهدة امللكــة حيــث تركــز نشــاطها عــادة فــي األقــراص الوســطية وميكــن االســتدالل علــى وجودهــا ومــدى نشــاطها من أ. 

وجــود البيــض احلديــث داخــل العيــون السداســية فــي األقــراص الشــمعية.
 مشاهدة احلضنة )اليرقات( وإضافة أقرص جديدة للخلية في الربيع وموسم إزهار النباتات. ب. 
 تنظيف األقرص واخلاليا من قطع الشمع الزائدةج. 
 مقاومــة دودة الشــمع Galleria melonella والتــي تظهــر فــي خاليــا النحــل الضعيفــة وميكــن جتميعهــا باليــد وقتلهــا، أمــا د. 

إذا كانــت  اإلصابــة شــديدة بــدودة الشــمع فيجــب إســتبعاد األقــراص املصابــة وتذويبهــا إلعــادة تصنيــع الشــمع منهــا.
التأكــد مــن ســالمة النحــل مــن الطفيليــات كاحللــم )حلــم الفــاروا( والقمــل ووكذلــك التأكــد مــن عــدم إصابتــه باألمــراض ه. 

مثــل مــرض تكيــس احلضنــة، ومــرض تعفــن احلضنــة األمريكــى واألوربــى، ومــرض احلضنــة الطباشــيرى  احلضنــة والعمــل 
علــى عالجهــا ألنهــا تضعــف احلليــة وتقلــل مــن نشــاطها. 

التأكد من وجود الغذاء الكافي من عسل وحبوب اللقاح.و. 
ــات والرحيــق وخاصــة املوجــودة فــي أطــراف األقــراص وإتالفهــا ملنــع ز.  البحــث عــن بيــوت امللــكات فــي موســم إزهــار النبات

ــا أخــرى. ــد الطبيعــي أو االســتفادة مــن امللــكات فــي خالي التطري

معاملة اخلاليا خالل فصل الشتاء
تتعــرض خاليــا النحــل فــي فصــل الشــتاء للعوامــل اجلويــة اخملتلفــة حيــث يتوقــف نشــاط نحــل العســل عندمــا تنخفــض درجــة 
احلــرارة، وفــي هــذا الفصــل جنــد أن نحــل العســل ال يخــرج مــن خليتــه ويتجمــع فــي الطبقــة العلويــة مــن اخلليــة مكونــاً كتلــة 

واحــدة وبهــذه الطريقــة يســتطيع رفــع درجــة حــرارة الطائفــة وذلــك فــي اخلاليــا القويــة.

اإلحتياطات الواجب اتباعها عند فترة الشتاء
 التأكد من وجود ملكة بحالة جيدة وتقوم بوضع البيض.  أ. 
 ضــم اخلاليــا الضعيفــة إلــى اخلاليــا املتوســطة أو القويــة وكذلــك يتــم ضــم اخلاليــا التــي فقــدت ملكتهــا فــي أوائــل فتــرة ب. 

الشــتاء إلــى خاليــا جديــدة تتوافــر فيهــا امللــكات حتــى ال تتكــون أمهــات كاذبــات.
 يجــب توافــر التغذيــة الشــتوية الســكرية بتركيــزات مختلفــة )1جــزء مــاء:2 جــزء ســكر( مــع تــرك عــدد كافــي مــن أقــراص . 3

العســل باخلليــة.
 تنظــم اإلطــارات بصنــدوق التربيــة بحيــث توضــع أقــراص احلضنــة فــي وســط اخلليــة وتــوزع حولهــا أقــراص حبــوب اللقــاح د. 

والعســل.
ــام املشمســة وعنــد ارتفــاع ه.  ــا فــي الشــتاء وعــدم الكشــف إال فــي األي  يجــب احلــد مــن عــدد مــرات الكشــف علــى اخلالي

درجــة احلــرارة ويجــرى الفحــص بشــكل ســريع.

طرق العناية بالنحل على مدار السنة  
شهر يناير

 عــدم فتــح اخلاليــا إال للتأكــد مــن كميــة ونــوع الغــذاء اخملــزون وكذلــك لالطمئنــان علــى حالــة احلضنــة وامللكــة وعلــى عــدم أ. 
وجــود أي أمــراض.

 أن يكــون الفحــص فــى اليــوم املشــمس عــدمي الريــاح واألمطــار وأن تتــم هــذه العمليــة بســرعة حتاشــياً حلــدوث الســرقة ب. 
وحتتــاج الطوائــف للتغذيــة باحملاليــل الســكرية املركــزة بنســبة 1 ســكر: 1مــاء وحبــوب لقــاح أو بدائــل حبــوب اللقــاح وذلــك 

لتنشــيط امللــكات علــى وضــع البيــض وتغذيــة النحــل
 ترميم اخلاليا واالستعداد للوسم املقبل.ج. 
حفظ البراويز الزائدة وضغط النحل في أقل عدد من البراويز واختيار اخلاليا اخلشبية املناسبة حلجم الطائفة.د. 
دمج الطوائف الضغيفة.ه. 
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شهر فبراير
 االســتمرار فــى تغذيــة الطوائــف علــى احملاليــل الســكرية وحبــوب اللقــاح لتنشــيط امللــكات علــى وضــع البيــض مــع ضرورة أ. 

االســتمرار فــى فحــص األمــراض الكتشــافها مبكراً.
 إضافة إطارات شمعية مع بداية النشاط والتخلص من  الزوائد الشمعية.ب. 
 البدء فى تربية امللكات وتقسيم الطوائف القوية إلنتاج نويات جديدة،ج. 
 تغيير امللكات املسنة خالل هذا الشهر. د. 
 إنشاء املناحل اجلديدة خالل هذا الشهر.ه. 

شهر مارس
يبــدأ تزهيــر األعشــاب البريــة وأزهــار أشــجار الغــاف فــي موســم الربيــع فــي حــال ســقوط األمطــار لذلــك يجــب أن يتــم أ. 

الفحــص للخاليــا فــي هــذا الشــهر  كل أســبوع علــى األكثــر مــع التخلــص مــن بيــوت امللــكات ملنــع التطريــد.
 إضافة أقراص فارغة أو أساسات شمعية حسب حاجة الطوائف.ب. 
 إجراء عمليات تربية امللكات والتقسيم وإنتاج النويات في الطوائف القوية.ج. 
 إستمرار التغذية باحمللول السكري في حال عدم وجود مواسم فيضد. 
 نقل النحل إلى مناطق النباتات املزهرة  أو الغاف.ه. 
 وقف التغذية السكرية لدفع النحل إلستهالك عسل التغذية مع بداية موسم الفيض.و. 

شهر  أبريل
فحص طوائف النحل مرة كل أسبوع.أ. 
التوقف عن التغذية اخلارجية. ب. 
 إستمرار إستبدال امللكات املسنة.ج. 
إضافة إطارات الشمع حسب حاجة الطوائف واالستعداد ملوسم السمر في نهاية شهر أبريل.د. 
 ضرورة تظليل املنحل.ه. 

شهر مايو
بداية موسم السمر في بعض املناطق واستمرار مواسم الغاف.أ. 
 التوقف عن تغذية النحل في حال دخول مواسم الفيض.ب. 
 عمل مصدات الرياح أمام املناحل وتظليل املناحل بشكل جيد.ج. 
استمرار الفحص مرة كل اسبوع.د. 
االستعداد لفرز عسل الغاف والسمر. ه. 

شهر يونيو
فرز عسل الغاف والسمر.أ. 
 نقل النحل بعد نهاية املوسم للمزارع أو ملوسم القرم .ب. 
 فحص الطوائف كل عشر أيام.ج. 
العناية بالتظليل ومصدات الرياح ورش املنحل باملاء.د. 

شهر يوليو
فحص طوائف النحل مرة  كل 10 أيامأ. 
تغذية النحل.ب. 
 نقل النحل ألشجار القرم أو املزارع والعناية باملظالت ومصدات الرياح.ج. 
توفير مصادر ماء نقي قريبة من النحل.د. 

شهر أغسطس
فحص النحل كل 10 إلى 15 يوم.أ. 
فرز عسل القرم في بعض املناطق.ب. 
تغذية النحل عن احلاجة.ج. 
العناية باملظالت ومصدات الرياح ورش املنحل باملاء. د. 
توفير مصادر ماء قريبة لشرب النحل.ه. 
عالج الفاروا عقب انتهاء آخر فرزة للعسل.و. 
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شهر سبتمبر
حماية النحل من طير الوروار.أ. 
 االستعداد ملوسم السدر. ب. 
 شراء الطرود اجلديد لتقوية املنحل أو إلنشاء منحل جديد.  ج. 
فحص النحل مرة كل 10 أيام. د. 

شهر أكتوبر
تقوية الطوائف ملوسم السدر.أ. 
نقل النحل ملواقع غابات السدر.ب. 
وقف التغذية وتنظيف اإلطارات استعدادا ملوسم السدر.ج. 
فحص النحل مرة كل أسبوع.د. 

شهر نوفمبر
فرز عسل السدرأ. 
رفع أغطية املظالت حتى تتعرض اخلاليا ألشعة الشمس.ب. 
 االهتمام بعالج الفاروا فى هذه الفترة التى تقل فيها احلضنة عقب انتهاء فرز عسل السدر.ج. 
رفع اإلطارات الزائدة وحفظها .د. 
ضغط النحل في أقل عدد من اإلطارات من أجل املساعدة في تدفئته.ه. 
فحص النحل مرة كل 10 أيامو. 

شهر ديسمبر
فحص النحل مرة كل 10 إلى 15 يوم  في األيام املشمسة وبشكل سريع.أ. 
حفظ اإلطارات الزائدة وترميم اخلاليا. ب. 
 تغذية النحل باحمللول السكري وحبوب اللقاح.ج. 
عالج طفيل الفاروا فى هذه الفترة قبل بدء وجود احلضنة فى الطائفة. د. 

الفضل الثالث
التطريد )التكاثر الطبيعي للطوائف(

التطريــد هــو موســم التكاثــر الطبيعــي وخــروج امللكــة مــع مجموعــة مــن الشــغاالت لبنــاء عــش جديــد وتدشــن طوائــف نحــل 
جديــدة. ويحــدث التطريــد فــى موســم الربيــع أو موســم الفيــض أى عندمــا تكــون الطائفــة فــى كامــل قوتهــا وأحســن حاالتهــا

أسباب حدوث التطريد
إزدحام اخللية بالشغاالت خاصة فى فصل الربيع وفترة ما قبل موسم الفيض.أ. 
إنخفاض معدل توزيع فيرمونات امللكة بن الشغاالت بسبب اإلزدحام مما يساعد على بناء بيوت ملكية.ب. 
ــف ذات ج.  ــن الطوائ ــد ع ــتعداداً للتطري ــر إس ــون أكث ــنة تك ــة مس ــها ملك ــى رأس ــد عل ــى يوج ــف الت ــة: فالطوائ ــر امللك عم

ــن. ــرة الس ــكات صغي املل
عدم التوازن بن أعمار الشغاالت بالطائفة وعدم إهتمام النحال بتدرج األجيال بالطائفة.د. 
ــل ه.  ــة املي ــد وآخــرى تكــون قليل ــة للتطري ــة لســاللة النحــل، حيــث يوجــد ســالالت تكــون طبيعتهــا ميال الصفــات الوراثي

ــد. للتطري
بناء بيوت ملكية بأعداد كبيرة.و. 
التهوية غير اجليدةز. 
وجــود إطــارات وأقــراص قدميــة ومعيبــة ممــا يتســبب فــى عــدم توفــر أقــراص مناســبة لوضــع البيــض ممــا يقلــل مســاحة ح. 

عــش احلضنــة ومــن ثــم اإلزدحــام. 
إمتالء األقراص بالعسل مما يقلل كمية البيض التى تضعها امللكة. ط. 
قلة الغذاء ومهاجمة األعداء واألمراض.ي. 

ويتميــز طــرد النحــل بأنــه قليــل الشراســة وال ميكــث طويــالً علــى األغصــان وميكــن إدخالــه بســرعة ألي خليــة فارغــة، وميكــن 
بســهولة جعــل طــرد النحــل يتجمــع عنــد طيرانــه مــن اخلليــة بإحــداث أصــوات عاليــة كالقــرع علــى صفيحــة فارغــة أو رشــة 
بــرذاذ املــاء فيتجمــع علــى األغصــان القريبــة فيســهل احلصــول عليــه وإدخالــه إلــى صنــدوق خشــبي وإنشــاء طائفــة جديــدة.
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بوادر حدوث التطريد 
الطائفة التي تكون على وشك التطريد تظهر عليها عالمات داخل اخللية وأخرى خارج اخللية:

العالمات الداخلية:أ. 
إمتالء بطون الشغاالت بالعسل.ب. 
 ظهور حضنه الذكور بكميات كبيرة.ج. 
 وجود عدد كبير من بيوت امللكات.د. 
توقف امللكة عن وضع البيض.ه. 
العالمات اخلارجية:و. 
 سماع طنن غير عادي.ز. 
 جتمع الشغاالت بخارج اخللية وبأعداد كبيرة.ح. 
شروع أفراد طرائف نحل العسل بالطيران بصعوبة.ط. 

طرق منع حدوث التطريد
انتخاب الساللة القليلة امليل إلى التطريد.أ. 
 إزالة بيوت امللكات باستمرار.ب. 
 توسيع عش احلضنة بإضافة أقراص شمعية فارغة أو أساسات شمعية.ج. 
تهوية اخلاليا.د. 

أضرار التطريد
خــروج امللكــة األم مــع الطــرد يســبب خســارة كبيــرة للنحــال خاصــة فــى بدايــة موســم الفيــض وإذا كانــت مــن ســاللة ممتــازة 
كانــت اخلســارة أكبــر ويتــم فقــدان اخلليــة إذا لــم يتواجــد مربــي النحــل أثنــاء التطريــد لــذا يجــب اللجــوء إلــى الطــرق العلميــة 
احلديثــة وهــي تقســيم اخلاليــا فــي الربيــع عنــد ازدحامهــا بالنحــل وعنــد الرغبــة فــي منــع ظاهــرة التطريــد بإتبــاع العمليــات 
الالزمــة مثــل تخريــب البيــوت امللكيــة والعيــون الذكريــة، وإضافــة أساســات شــمعية فــي صنــدوق علــوي ثانــي، وقــد يحتــاج 

النحــال فــي بعــض األحيــان  إلــى إضافــة خاليــا إضافيــة فــي فتــرة النشــاط وتوفــر مصــادر رحيــق غزيــرة قــرب املنحــل.

تربية امللكات
ــار  ــة إكث ــع ففــي حال ــكات للبي ــاج مل ــكات املســنة وإنت ــض املل ــف وتعوي ــار عــدد الطوائ ــكات هــو إكث ــة املل الغــرض مــن تربي
الطوائــف ميكــن أن تتــم تربيــة امللــكات بالطــرق الطبيعيــة أمــا إذا كان الغــرض مــن التربيــة هــو إنتــاج ملــكات للتجــارة وإنتــاج 
طوائف)طــرود( للبيــع فيتبــع الطــرق الصناعيــة فــي ذلــك إلنتــاج عــدد كبيــر مــن امللــكات وهــذه الطــرق حتتــاج إلــى غــرف مجهــزة 

خاصــة وذات حتكــم فــي درجــات احلــرارة والرطوبــة كمــا حتتــاج إلــى أدوات خاصــة وخبــرة كافيــة لــدى املربــي.

التربية الطبيعية للملكات
الطريقة األولى

إنتخــاب طائفتــن أو أكثــر مــن الطوائــف القويــة التــي حتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الشــغاالت وعلــى أقــراص مــن العســل أ. 
وحبــوب اللقــاح ثــم يقــوم بتغذيــة هــذه الطوائــف باحمللــول الســكري.

 رفــع ملــكات هــذه الطوائــف كل ملكــة مــع إطــاري حضنــه وإطــار عســل مغطــاة بالنحــل وتوضــع فــي خاليــا وينقــل إلــى ب. 
مــكان بعيــد مــن املنحــل أو تســد فتحــات الســروح ثــم تفتــح بعــد يومــن ولذلــك تصبــح الطوائــف التــي أخــذت ملكتهــا 

يتيمــة حيــث تقــوم شــغاالتها ببنــاء بيــوت امللــكات بعــد 24 ســاعة مــن رفــع امللكــة. 
 أخــذ قــرص يحتــوي علــى بيــض ويرقــات حديثــة الســن مــن إحــدى الطوائــف املمتــازة التــي مت اختيارهــا للتربيــة ويوضــع ج. 

ــض أو  ــى البي ــكات عل ــوت املل ــاء بي ــغاالت ببن ــوم الش ــا لتق ــت ملكته ــي رفع ــة الت ــة اليتيم ــراص الطائف ــن أق ــرص ب الق
ــه للطائفــة.  ــذي مت انزال ــى القــرص ال ــرة عل ــات الصغي اليرق

 جتهــز بيــوت امللــكات بواســطة النحــل بعــد عشــرة أيــام حيــث توشــك امللــكات العــذارى علــى اخلــروج منهــا يتــم التحجيــز د. 
علــى كل بيــت بقفــص نصــف كــروي حيــث تأخــذ بعــد ذلــك وتــوزع علــى الطــرود اجلديــدة للتلقيــح.

قفص تسفير امللكات
يســتعمل فــي نقــل امللــكات مــن منحــل البائــع إلــى منحــل املشــتري ويســتعمل أيضــاً فــي عمليــة اإلدخــال وهــو عبــارة عــن 
قفــص متــوازي املســتطيالت مــن اخلشــب أو البالســتيك بهــا ثالثــة جتاويــف دائريــة متصلــة مــع بعــض يوضــع بأحــد التجاويــف 
ــن امللكــة مــع مجموعــة مــن الشــغاالت ويغطــى القفــص  ــدى( وبالتجويفــن اآلخري الطرفيــة عجينــة ســكرية )تعــرف بالكان

بغطــاء مــن الســلك.
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الفصل الرابع
إنتاج العسل

تتمثل مواسم إنتاج العسل في إمارة أبوظبي متعددة وهي:
 موســم أزهــار الربيــع: هــذا املوســم يعتمــد علــى ســقوط األمطــار ويتــم جنــي عســل الربيــع فــي أشــهر فبرايــر ومــارس أ. 

ومايــو وخاصــة مــن املناطقــة اجلبليــة ويختلــف العســل حســب نوعيــة األعشــاب املنتشــرة فــي كل منطقــة.
موســم الغــاف: يبــدأ تزهيــر الغــاف مــن شــهر أبريــل فــي بعــض املناطــق وحتــى شــهر يونيــو فــي مناطــق أخــرى وتســتمر ب. 

فتــرة التزهيــر شــهر وينتــج عســل قابــل للتبلــور.
ــي ج.  ــا يجن ــابيع ومنه ــي 4 أس ــر حوال ــتمر التزهي ــو ويس ــى يوني ــو إل ــهر ماي ــي ش ــمر ف ــم الس ــدأ موس ــمر: يب ــم الس  موس

ــارات.  ــي اإلم ــل ف ــواع العس ــى أن ــو أغل ــرم وه ــل الب ــمى عس ــا يس ــمر أو م ــل الس ــال عس النح
موسم البرسيم: يبدأ موسم البرسيم في أشهر مايو ويونيو ويوليو وينتج عسل ذو لون فاحت قبل للتبلور.د. 
ــل ه.  ــون قاب ــاحت الل ــل ف ــج عس ــطس وينت ــى أغس ــو إل ــن ماي ــر القــرم م ــرة تزهي ــد فت ــروف(:  متت ــم القــرم )شــجر املنج  موس

ــور. للتبل
وأهــم موســم مــن هــذه املواســم هــو موســم الســدر، وموســم الســمر وعــدد قليــل مــن النحالــن مــن يهتــم باملواســم األخــرى 
رغــم وفــرة العســل فيهــا. وهــذ املواســم هــي التــي تعــرف مبواســم فيــض العســل الــذي هــو الوقــت الــذي يكثــر فيــه أزهــار 

النباتــات فــي الســنة فتقــوم الشــغاالت بجمــع الرحيــق وتخزينــه وحتويلــه إلــى عســل فــي العيــون السداســية. 

التحضير ملوسم فيض العسل
يجــب إعــداد وحتضيــر طوائــف نحــل العســل ملوســم فيــض العســل بحيــث تكــون الطوائــف قويــة ومزدحمــة الشــغاالت جلمــع 

الرحيــق ولتخزيــن أكبــر كميــة مــن العســل، ويجــب علــى النحالــن القيــام بالعمليــات اآلتيــة:
 تغيير امللكات املسنة مبلكات حديثة السن ملقحة من ساللة ممتازة.أ. 
ضم الطوائف الضعيفة أو عدمية امللكات في أوائل الربيع.ب. 
تقوية الطوائف الضعيفة بإضافة حضنه من الطوائف القوية.ج. 
 احلــد مــن التطريــد والتخلــص مــن بيــوت امللــكات أثنــاء الفحــص وإضافــة أقــراص شــمعية ممطوطــة أو أساســات شــمعية د. 

لتوســيع عــش احلضنــة وذلــك فقــط عندمــا يكــون الطقــس دافــىء حتــى ال تظهــر أعــراض مــرض بــرودة احلضنــه.
ــة ه.  ــادة كثاف ــل وزي ــيط النح ــدف تنش ــل به ــم العس ــول موس ــل دخ ــكري قب ــول الس ــل او احملل ــف بالعس ــة الطوائ تغذي

ــغاالت. الش
تغيير األقراص واإلطارات القدمية واملعيبة وأقراص تربية حضنة الذكور بأخرى جديدة وجيدة.و. 
توفير مصدر مياه نقيه ونظيفة.ز. 
تنظيف قواعد اخلاليا من الزوائد الشمعية و ديدان الشمع وفضالتها.ح. 

فرز العسل
قبــل فــرز عســل النحــل يجــب إخــراج أقــراص العســل مــن اخلليــة، وإزالــة مــا عليهــا مــن النحــل العالــق، ثــم توضــع األقــراص 
ــزودة  ــا م ــا ونوافذه ــون أبوابه ــل، وتك ــن املنح ــدة ع ــون بعي ــا تك ــادة م ــي ع ــرز والت ــة الف ــى غرف ــل إل ــة وتنق ــق فارغ ــي صنادي ف
بشــبك لكــي يكــون بهــا إضــاءة وتهويــة، وال تســمح بدخــول النحــل إليهــا. ومت حتديــد مواصفــات عامليــة للعســل ومواصفــات 
مــن مجلــس أبوظبــي للجــودة واملطابقــة )ميكــن العــودة للواصفــات( وتشــمل نســب الســكريات ونســبة الرطوبــة وHMF إلــخ.

وللحصــول علــى مواصفــات العســل اجليــد يجــب تطبيــق آليــات صحيحــة فــي احلصــاد والتعبئــة والتخزيــن والتــداول.
وتتم عملية فرز العسل واستخراجه من األقراص كاالتي:

الكشــط بإســتخدم ســكاكن لكشــط الشــمع الغيــر املنفــذ الــذى يغطــى العيــون السداســية املمتلئــة بالعســل  مــن أ. 
اجلهتــن.

 يتم وضع األقراص في الفراز اليدوي أو الفراز الكهربائي.ب. 
 يتم إخراج العسل من األقراص بالطرد املركزي.ج. 
 يدار الفراز بسرعة بطيئة أوالً، ثم تقلب اإلطارات على اجلهة األخرى، ثم يدار مرة أخرى والفكرةد. 
من ذلك هي منع تهتك الشمع حتى ميكن استخدامه مرة أخرى وفرز العسل من اجلهتنه. 
يوضع العسل في إناء كبير )املُنضج( لعدة أيام فتطفو الشوائب وقطع الشمع ويتم إزالتها من سطح العسل.و. 

وتتــم تصفيــة العســل مــن خــالل قمــاش رقيــق، ويعبــأ فــي عبــوات ســعة كيلــو أو نصــف كيلــو حســب الطلــب ومــن ثــم يتــم 
التســويق بعــد ذلــك.



تربية نحل العسل 

17

  

صورة رقم)6( كشط إطارات العسل من الشمع

أسعار العسل
تعتمــد أســعار العســل حســب نــوع العســل، ومناطــق اإلنتــاج، ونــوع النحــل، فعســل النحــل البــري األصلــي يتــراوح ســعره بــن 
500 درهــم إلــى 1500 درهــم للكيلــو، بينمــا يتــراوح ســعر عســل املناحــل بــن 100درهــم إلــى 500 درهــم للكيلــو حســب نــوع 

العســل وجودتــه ومناطــق اإلنتــاج  

حصاد العسل
ــز العســل. وذلــك فــي فــراز الطــرد  يتــم حصــاد أو جنــي العســل أمــا مــن القطاعــات الشــمعية أو بواســطة الفــرز مــن براوي

املركــزي الســتخالص العســل )العســل الســائل(
ــق وجــود  ــا احلالتــن يجــب حصــاد العســل الناضــج فقــط وميكــن التعــرف علــى عالمــات نضــج العســل   عــن طري وفــي كلت
العيــون السداســية مختومــة بالشــمع )تغطيــة أقــراص العســل بالشــمع(، ويجــب جتنــب فــرز براويــز العســل التــي حتتــوي علــى 
حضنــه باإلضافــة إلــى التأكــد مــن التــزام النحالــن باســتخدام أدوات ومعــدات مطابقــة لشــروط الصحــة وال تتســبب تلــوث 
العســل، مــع التأكــد مــن أن عمليــة الفــرز والتعبئــة والتخزيــن قــد متـّـت فــي أماكــن نظيفــة ومكيفــة ويفضــل أال تزيــد درجــة 

حرارتهــا عــن 20 درجــة.
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صورة رقم )7( عسل نحل نقي ومصفى وجاهز لإلستهالك

الفصل الخامس
آفات وأمراض نحل العسل

يتعــرض نحــل العســل لإلصابــة باألمــراض والطفيليــات التــي تلعــب دوراً كبيــراً فــي إنخفــاض اإلنتــاج مــن العســل والقضــاء 
علــى عــدد كبيــر مــن الطوائــف كمــا تختلــف األطــوار التــي تتعــرض لإلصابــة بهــا، فمنهــا مــا يصيــب احلضنــة والبعــض اآلخــر 
يصيــب الطــور الكامــل للحشــرة، وكثيــراً مــا تتداخــل وتتشــابه األعــراض فــي بعــض األمــراض ممــا يجعــل تشــخيصها مهمــة 

صعبــة. وتنقســم أمــراض وآفــات النحــل حســب مســبباتها إلــى اآلتــي:

1. األمراض الفيروسية

أ . مرض الشلل
وميكن التعرف على هذا املرض من خالل األعراض اآلتية:

الرعشة التي تصيب جسم النحلة وأجنحتها وعدم قدرتها على الطيران.أ. 
مشاهدة الشغاالت املصابة زاحفة على األرض.ب. 
قد يظهر تضخم في البطن وإمتالء معدة العسل وبالسوائل.ج. 
فقد احلشرات املصابة لشعيرات اجلسم ويتحول شكلها للون األسود الالمع.د. 

وتبعــاً لذلــك تصــاب النحلــة مبــا يشــبه اإلســهال وتظهــر هــذه األعــراض علــى عــدة أفــراد مــن الطائفــة وعــادة مــا تنتهــي هــذه 
احلــاالت باملــوت وخــالل عــدة أيــام تتدهــور كل الطائفــة تاركــة امللكــة مــع قليــل مــن الشــغاالت ويســاعد ازدحــام الطائفــة علــى 
نشــر العــدوى وتــزداد مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة داخــل اخلليــة. كمــا تســاعد اإلصابــة بحلــم الفــاروا علــى ظهــور ونشــاط فيــروس 

. لشلل ا

العالج
تغيير امللكة وتقوية الطائفة املصابة حتى ميكن للشغاالت التخلص من النحل املصاب.أ. 
وضع اخللية على كرسي ملنع النحل الزاحف من الدخول إلى اخللية.ب. 
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Deformed Wing Virus )DWV(ب . مرض األجنحة املشوهة
يظهــر هــذا املــرض فــى الطوائــف املصابــة بطفيــل الفــاروا، حيــث يســبب أجزاء جســم الشــغاالت الناجتــة فــى الطوائــف املصابة 
خاصــة تشــوه األجنحــة وزوائــد اجلســم اخملتلفــة ممــا يــؤدى إلــى خلــل وشــلل فــى حركــة األرجــل واألجنحــة، ويــؤدى املــرض إلــى 

قصــر عمــر الشــغاالت املصابــة وضعــف نشــاط الطوائــف املصابــة.
هــذا وفــى بعــض احلــاالت تكــون الشــغاالت الكاملــة حاملــة للمــرض وميكــن عزلــه مــن الغــذاء امللكــى النــاجت مــن هذه الشــغاالت 
ــة  وكذلــك ميكــن أن يوجــد فــى غــذاء احلضنــة )اليرقــات( وقــد ينتقــل مــن خــالل مبايــض امللــكات املوجــودة بالطوائــف املصاب

وكــذا واحليوانــات املنويــة للذكــور.

العالج
تقوية الطائفةأ. 
مكافحة الفارواب. 
تغيير امللكةج. 

ج. تكيس احلضنة
مــرض فيروســي يصيــب يرقــات النحــل املكشــوفة مســبباً موتهــا مباشــرة بعــد تغطيــة العيــون السداســية، وتعتبــر اليرقــات 

الصغيــرة فــي عمــر يومــن أكثــر حساســية لإلصابــة بالفيــروس.

األعراض
 تفشــل اليرقــات فــي التطــور إلــى طــور العــذراء وتبقــى فــي حالــة اليرقــة املمتــدة بطــول قاعــدة العــن السداســية علــى أ. 

الناحيــة الظهريــة ورأســها متجهــاً إلــى الغطــاء اخلارجــي.
 ميتلئ ما بن جداري جسم اليرقة بالسوائل نتيجة لتحلل األنسجة وتصبح حينئذ كالكيس.ب. 
 يتغير لون اجلسم إلى األصفر ثم إلى بني داكن.ج. 
جتف اليرقات على هيئة قشور في شكل زورقي وينتشر هذا املرض في أواخر الصيف.د. 

العالج
تعالج الطائفة املصابة بتغيير ملكتها وتهويتها جيداً وتخفيف االزدحام فيها.

)Black queen-cell virus BQCV( د. فيروس إسوداد بيت امللكة
يصيــب هــذا الفيــروس امللــكات فــى طــور العــذراء )البيــوت امللكيــة املغلقــة( وذلــك فــي الربيــع وأوائــل الصيــف وتــؤدي اإلصابــة 
بــه إلــى مــوت عــذارى امللــكات املصابــة حيــث تظهــر بقــع ســوداء علــى جــدران البيــوت امللكيــة املصابــة ثــم تتطــور اإلصابــة إلــى 

حتــول لــون العــذراء إلــى اللــون الغامــق ثــم املــوت هــذا ونــادراً مــا تصــاب الشــغاالت بهــذا املــرض.

2. األمراض البكتيرية
أ. مرض تعفن احلضنة األمريكي

وهــو مــرض معــدي خطيــر تكثــر اإلصابــة فــي اليرقــات احلديثــة الســن ويصعــب علــى املربــي عنــد بدايــة املــرض مالحظتــه ولكــن 
مــع تقــدم وتكاثــر البكتريــا فــي خاليــا النحــل يتــم مالحظــة األعــراض التاليــة:

يتغير لون اليرقات من األبيض الالمع إلى األصفر الباهت ثم البني والبني الداكن.أ. 
 تصبح اليرقة كتلة هالمية لزجة ملتصقة بقاع العن السداسية.ب. 
إذا ما سحبت اليرقة بعود شكلت خيطاً رفيعاً يطول لغاية 3-4 سم.ج. 

ــا النحــل حيــث تكــون   يتميــز هــذا املــرض برائحــة خاصــة كريهــة ومــن أهــم عوامــل انتشــار هــذا املــرض الســرقة بــن خالي
اخلاليــا املوبــوءة ضعيفــة فتســرق اخلاليــا القويــة عســلها وينتقــل املــرض إليهــا وينتقــل هــذا املــرض عــن طريــق اســتعمال أدوات 

اخلاليــا املريضــة أوالً ومــن ثــم باخلاليــا الســليمة أو نقــل املناحــل إلــى املناطــق املوبــوءة ومعامــالت النحــال.

العالج
ــودرة  ــة بإضافــة 300 ملــغ مــن املضــاد احليــوي لــكل 35 جــرام ســكر ب تتــم مكافحــة هــذا املــرض بإســتخدام املضــادات احليوي

ومتــزج جيــداً أو تعفــر فــوق اإلطــارات ثــم تعــاد املعاملــة ثــالث مــرات وبفتــرات فاصلــة ملــدة أربعــة أيــام.
ــول  ــرام محل ــكل 500 ج ــة ل ــادة فعال ــغ م ــدل 300 مل ــكرية مبع ــة الس ــى التغذي ــوي إل ــاد احلي ــاف املض ــرى ويض ــرة واألخ ــن امل ب

ــرات. ــالث م ــاد ث ــكري/خلية تع س
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ب . مرض تعفن احلضنة األوروبي:
وهــو مــرض معــدي وال يقــل خطــورة عــن املــرض الســابق تصيــب البكتريــا املســببة معــدة اليرقــة وتدخــل إليهــا بواســطة األكل 
وتتكاثــر فيهــا حيــث تتلــف أجهزتهــا الداخليــة ويصيــب هــذا املــرض اخلاليــا املهملــة والضعيفــة فــي الربيــع والصيــف ويغيــب 

املــرض فــي فتــرة وجــود مصــادر الرحيــق ونشــاط النحــل فــي جمعــه.

األعراض
 يتغير لون اليرقة املصابة من األبيض النقي إلى األصفر الباهت ومن ثم إلى البني فاألسود.أ. 
 متــوت اليرقــات املصابــة فــي أطــوار مختلفــة وتصبــح فــي وضــع غيــر طبيعــي داخــل العيــون السداســية حيــث تلتــف علــى ب. 

نفســها وتكــون كتلــة لزجــة.
 تصــدر اليرقــات املصابــة رائحــة تشــبه رائحــة اخلميــرة أو اخلــل وبعــد أن جتــف يســهل علــى العامــالت تنظيفهــا وينتشــر ج. 

هــذا املــرض كمــا فــي مــرض تعفــن احلضنــة األمريكــي عــن طريــق األدوات والســرقة ومعامــالت النحــال.

العالج
ــد  ــات واملواعي ــس الكمي ــن بنف ــكلن أو سترتبومايس ــي تتراس ــل أوكس ــة مث ــادات احليوي ــتخدام املض ــرض باس ــذا امل ــح ه يكاف

ــي عــدة أســابيع. ــدء موســم انتشــار املــرض بحوال الســابقة فــي مــرض تعفــن احلضنــة األمريكــي وذلــك قبــل ب

3. األمراض الفطرية
أ.  مرض احلضنة الطباشيري 

مــرض فطــري يكثــر انتشــاره فــي البلــدان ذات الرطوبــة اجلويــة العاليــة حيــث يصيــب الفطــر القنــاة الهضميــة لليرقــات ويخترق 
خاليــا جســمها إلــى الداخــل، ويصيــب اليرقــات مســبباً موتهــا بعــد تغطيــة العيــون السداســية بحوالــي يومن.

األعراض
تفقد اليرقة لونها األبيض وتتحول إلى اللون البني الفاحت أو األصفر اخملضر أو رمادي. أ. 
يتغير شكل اليرقة وتصبح منخفضة ومتطاولة في قعر العن السداسية.ب. 
بعد موت اليرقة جتف لتصبح قاسية ومتحجرة.ج. 
تظهر اإلصابة األولى في صورة يرقة منتفخة ال تلبث أن تنكمش وتصبح صلبة في شكل ولون طباشيري.د. 
حتدث العدوى عن طريق تغذية اليرقات بغذاء ملوث بجراثيم الفطر فتنمو أبواغ الفطر داخل اجلهاز الهضمي.ه. 

العالج
حماية طوائف النحل من البرد ومن انخفاض درجة احلرارة داخل اخللية خاصة في فصل الربيع.أ. 
مراعاة التهوية اجليدة للخاليا وعدم تراكم الرطوبة فيها.ب. 

4. أمراض البر وتوزوا
أ. مرض النوزميا

مرض يصيب الشغاالت والذكور، تسببه وحيدات خلية يكثر في املناطق املعتدلة الرطبة.

األعراض
انتفاخ البطن وعدم تشابك األجنحة وفقد مقدرة النحلة على الطيران.أ. 
تشاهد الشغاالت زاحفة على احلشائش وداخل اخللية كما تقل مقدرتها على اللسع.ب. 
 نتيجة إلصابة الشغاالت يشاهد انتفاخ القناة الهضمية الوسطى وتغير لونها إلى اللون األبيض الرمادي.ج. 
يقذف النحل املصاب بالنوزميا البراز ألقل ضغطة على بطنه.د. 

العالج
 إستخدام مضادات البروتوزدا في اخللية املصابة.أ. 
 التغذية اجليدة للطوائف وتقويتها وأن تكون ملكاتها جيدة.ب. 
 أن جتدد مصادر مياه الشرب وأن تكون نظيفة.ج. 
تواجد املنحل في منطقة ذات تهوية جيدة ومشمسة.د. 



تربية نحل العسل 

21

ب. الدوسنتاريا )اإلسهال(
مــرض يصيــب الشــغاالت حيــث تهاجــم وحيــدات اخلليــة أنابيــب ملبيجــي وتســبب تلفــاً للخاليــا املبطنــة لقنواتهــا واملــرض قليل 
االنتشــار ويظهــر فــي فصــل الربيــع وتنتقــل العــدوى عــن طريــق احلويصــالت التــي تتناولهــا الشــغاالت مــع   الغــذاء لتنمــو  فــي 

ــاة الهضمية. القن

األعراض
مالحظة براز النحل على لوحة الطيران وعلى جدران اخللية واإلطارات اخلشبية بصورة غير طبيعية.أ. 
يصحب البراز لون أسمر مع رائحة كريهة حيث أن النحل السليم يتبرز دائماً خارج اخللية.ب. 
ينتــج عــن هــذا املــرض انحبــاس النحــل فــي اخلليــة خــالل فتــرة طويلــة مــن الزمــن عندمــا يكــون الطقــس ممطــراً ودرجــة ج. 

احلــرارة منخفضــة حيــث ال يســتطيع اخلــروج والتخلــص مــن فضــالت الغــذاء املتجمعــة فــي أمعائــه ممــا يســبب لــه حالــة 
مــن التســمم يعقبهــا إســهال.

العالج
ــع أ.  ــي يتجم ــارغ ولك ــز الف ــل احلي ــي لتقلي ــز جانب ــع حاج ــدة ووض ــارات الزائ ــة اإلط ــة وإزال ــة اخللي ــرض بتدفئ ــذا امل ــج ه يعال

ــه. ــز لكــي تتــم تدفئت ــى أقــل عــدد مــن البراوي النحــل عل
تقليل رطوبة اخللية.ب. 
التغذية السكرية الكثيفة املركزة( بنسبة )2( سكر إلى )1( ماء في األيام الدافئة.ج. 
استبدال األقراص امللوثة بأخرى نظيفة.د. 

5. طفيليات النحل
 أ. حلم القصبات الهوائية

يصيــب هــذا الطفيــل الشــغاالت حيــث ميضــي حياتــه داخــل القصبــات الهوائيــة املوجــودة بالصــدر األمامــي وذلــك بعــد دخولــه 
عــن طريــق الثغــور التنفســية األماميــة.

األعراض
عدم قدرة النحل على الطيران ويشاهد النحل زاحفاً على األرض.أ. 
تكثر مشاهدة النحل امليت أمام اخللية وميكن التأكد من اإلصابة بالفحص اجملهري للقصبات الهوائية للنحلة.ب. 

 العالج
بتعليق الشرائط املستخدمة فى مكافحة للفاروا داخل اخللية وذلك في الربيع واخلريف بعد فرز العسل.

ب . حلم الفاروا
يعيــش هــذا األكاروس متطفــالً علــى شــغاالت وذكــور نحــل العســل وفــي جميــع أطــوار حياتهــا حيــث ميتــص منهــا الســائل 
احليــوي وميكــن رؤيتــه بالعــن اجملردة علــى بطــن الشــغاالت وخاصــة فــي املنطقــة الغشــائية بــن احللقــات وضــرره الكبيــر يحــدث 
أثنــاء الطــور اليرقــى فــى عمــر 5 أيــام وبدايــة طــور العــذراء  لليرقــة أي أثنــاء حتولهــا إلى حشــرة كاملــة داخــل العيون السداســية.

األعراض
إصابة حضنة الذكور في العيون السداسية املغطاة.أ. 
تشوه احلشرات الكاملة للنحل.ب. 
وجود بقع باهتة أو بنية محمرة غامقة على الغذارى البيضاء اللون.ج. 
يكون منظر عش احلضنة غير منظم.د. 
وجود عيون سداسية بها حضنة كبيرة السن غير مغطاة.ه. 

العالج
إستبدال اخلاليا القدمية بخاليا جديدة .أ. 
عدم نقل أقراص حضنة أو عسل من خلية مصابة إلى خاليا سليمة.ب. 
إستخدام وسائل العالج املناسبة. ج. 
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ج. ديدان الشمع
تعتبر من احلشرات اخلطرة التي تسبب أضراراً فادحة خلاليا النحل الضعيفة.

العالج
أفضل التدابير للوقاية من ديدان الشمع هي:

 تقوية اخلاليا الضعيفة وذلك بتغذيتها أو ضمها إلى بعض.أ. 
 إجراء الكشف الدوري على اخلاليا وحتري اإلصابة.ب. 
 استعمال شمع األساس الفاحت اللون اجلديد وإستبدال األقراص القامتة والقدمية.ج. 
عدم ترك بقايا شمع في أرضية املنحل والعمل على تنظيف املنحل واخلاليا بإستمرار.د. 

د.  قمل النحل
ــة للشــغالة وامللكــة  ــاً فــي املنطقــة الصدري ــة توجــد غالب ــز مبخالبهــا القوي ــون تتمي ــة الل ــرة احلجــم بني وهــي حشــرة صغي

ــة مــوت امللكــة. ــى قلــة وضــع البيــض وقــد تســبب عنــد اشــتداد اإلصاب ــؤدي إل ــراً لهمــا ممــا ي وتســبب قلقــاً كبي

العالج
تعالج اخللية املصابة بالتدخن بالتبغ بواسطة املدخن وبعد التدخن على اخللية يجمع القمل املتساقط ويتم إعداده.

6. احلشرات 
أ.  الدبور األحمر

وهــو مــن أشــد األعــداء التــي تفتــك بعامــالت النحــل إذ يهاجــم النحلــة أمــام مدخــل اخلليــة وعندمــا يتمكــن منهــا يلتقطهــا 
بأرجلــه ويطيــر بهــا إلــى خليتــه حيــث يغــذي يرقاتــه عليهــا وتبنــي أعشاشــها فــي جتاويــف الصخــور واألشــجار وتضــع بيضهــا 
ــة اليرقــات مــن املــواد الســكرية  ــور بتغذي ــراب بعــد فقــس البيــض تقــوم ملكــة الدب فــي عيــون سداســية تصنعهــا مــن الت

وأجــزاء احلشــرات التــي تفترســها.

إن أضرار هذه احلشرة ناجتة عن افتراسها لعامالت النحل بكميات كبيرة فتضطرب اخللية وتضعف فيصبح
بإمكان الدبور الدخول إلى خاليا النحل فيلتهم الشغاالت ويرقات النحل مع العسل املوجود في اخللية.

العالج
معاملة مواقع تواجد الدبور باملبيدات احلشرية.أ. 
قتل ملكات الدبور.ب. 
إستخدام املصائد املتوفرة في محالت بيع مستلزمات النحالن واستعمالها بالقرب من املناحل.ج. 
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7. أعداء النحل
أ.  طائر الوروار

طائــر موســمي فــي الربيــع والصيــف ويســبب أضــراراً للنحــل حيــث يلتهــم الشــغاالت أثنــاء طيرانهــا جلمــع الرحيــق وامللــكات 
أثنــاء رحلــة التلقيــح وهــذا الطائــر معــروف بألوانــه الزاهيــة بــن األخضــر واألصفــر ومنقــاره األســود الطويــل نوعــاً مــا ويــزداد 

ضــرره ألنــه يتكاثــر بســرعة كبيــرة نســبياً فمــن زوج واحــد ذكــر وأنثــى يعطيــان خــالل الربيــع
والصيف سرب يتألف من 15-20 ورواراً.

العالج
نقل النحل مناطق آمنة ال يكثر فيها طير الورار.

ب. النمل
يهاجــم النمــل خاليــا النحــل بغيــة احلصــول علــى العســل وقــد يتلــف بيــض النحــل واليرقــات الصغيــرة ويبــدأ ظهــوره فــي 

فصــل الربيــع ويســتمر حتــى أواخــر اخلريــف.

العالج
تنظيف أرض املنحل من احلشائش وإبادة أعشاش النمل املوجودة باملنحل. أ. 
وضــع أرجــل اخلليــة فــي أوانــي بهــا مــاء ثــم ســكب زيــت معدنــي الــذي يعمــل كمــادة مانعــة لصعــود النمــل للخليــة ب. 

ويقلــل مــن تبخــر املــاء.

ج. القوارض والزواحف
تهاجــم بعــض القــوارض والزواحــف كالفئــران والســحالي طوائــف النحــل املهملــة وتدخــل إليهــا إذا متكنــت وكان بــاب اخلليــة 
كبيــراً وتبنــي أعشاشــها فيهــا خاصــة فــي فصــل الشــتاء حيــث جتــد الــدفء فــي اخلليــة وتلتهــم العســل أو النحــل ويهجــر 

النحــل اخلليــة كمــا أن الضفــادع لهــا دور فــي أكل احلشــرات الكاملــة.

العالج
منع دخول القوارض والزواحف مهما صغر حجمها وذلك بوضع حاجز امللكات على باب اخللية.أ. 
وضع طعوم سامة في أوكار القوارض القريبة من املنحل.ب. 
جتنب تراكم املياه قرب املنحل لتجنب تكاثر الضفادع مما يسبب الحقاً في مهاجمة املناحل.ج. 
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