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 -Iأفراد طائفة النحل
تت�ألف طائفة النحل من الأفراد التالية:
 - 1امللكة
 - 2العامالت
 - 3الذكور

		

				
�صورة � :1أفراد الطائفة

		
�صورة  :3عدة �آالف من العامالت �أو ال�شغاالت
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�صورة :2ملكة النحل :ملكة واحدة وهي �أم الطائفة بكاملها

�صورة  :4ب�ضع ع�رشات �أو مئات من الذكور

 1-Iالملكة
امللكة �أو �أم نحل الع�سل هي الأنثى الوحيدة التي �أع�ضائها التنا�سلية
كاملة التكوين .وظيفتها تتمثل يف و�ضع نوعني من البي�ض:
 البي�ض امللقح الذي ينتج عنه ملكات عذارى �أو عامالت. البي�ض الغري امللقح الذي ينتج عنه ذكور فقط.لدى و�ضع البي�ض تدخل امللكة ر�أ�سها يف العني ال�سدا�سية لتت�أكد من
خلوها من الع�سل وحبوب اللقاح .ثم تخرج ر�أ�سها وتدخل م�ؤخرتها
يف كل عني وت�ضع بي�ضة .تلت�صق البي�ضة بقاع العني ال�سدا�سية بوا�سطة
�إفراز �صمغي من جهاز و�ضع البي�ض.
�إن العيون ال�سدا�سية التي ينتج عنها ذكور هي �أكرب حجماً من العيون
ال�سدا�سية التي ينتج عنها عامالت .ومتتاز �أغطية العيون ال�سدا�سية
الذكرية ب�شكلها املحدب الذي ي�شبه القبة.

�صورة رقم  :5ح�ضنة الذكور مقببة
عيون �سدا�سية للعامالت

عيون �سدا�سية للذكور

بيوت ملكات

			

�صورة رقم  - 6العيون ال�سدا�سية مبختلف �أحجامها
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الملكة العذراء

 حجمها عند اخلروج من بيتها بحجم امللكة امللقحة تقريباً .بعد ذلك ,ي�صغر بطنها لت�صل اىل حجم العاملة تقريبا. تتغذى امللكة العذراء على خليط من حبوب اللقاح والع�سل بنف�سها بعد خم�سة �أيام من خروجها من بيتها تبلغ امللكة العذراء ن�ضجها اجلن�سي وتخرج �إىل منطقة جتمع الذكور للتلقيح. فيلقحها هنالك حوايل الع�رشة ذكور. -عند �شعورها بامتالء القابلة املنوية تعود �إىل خليتها.

 2-Iالعامالت
العاملة هي �أنثى �أع�ضائها التنا�سلية غري كاملة التكوين.
العاملة تقوم بجميع الأعمال داخل اخللية وخارجها.
تختلف الأعمال اللتي تقوم بها العامالت على ح�سب تقدمها يف العمر وحاجات الطائفة و تق�سم اىل:
عامالت �صغرية يف ال�سن ( 13 – 0يوم) – يف و�سط احل�ضنة ،و تقوم بـ:
 تنظيف العيون ال�سدا�سية التدفئة رعاية امللكة رعاية احل�ضنة (العامالت تفرز الغذاء امللكي)عامالت متو�سطة يف ال�سن ( 20 – 13يوم) – على اطراف الأقرا�ص اللتي حتتوي على احل�ضنة ،و تقوم بـ:
 بناء الأقرا�ص ال�شمعية (العامالت تفرزال�شمع) تخزين الرحيق تخزين حبوب الطلع التهوئة و التربيد حرا�سة اخلليةعامالت �سارحات كبرية يف ال�سن ( 20يوم – كبرية يف ال�سن) – خارج اخللية ،و تقوم بجني:
 الرحيق (العامالت تفرز �أنزميات لتحويل الرحيق �إىل ع�سل) حبوب الطلع املادة العلكية املاءالعامالت ال�سارحات تقوم يف الإت�صال يف ما بينها بوا�سطة الرق�ص الإهتزازي (نظرية فون فري�ش).
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�صورة رقم  :7عامالت

�صورة رقم  :8عامالت

�صورة رقم  :9عاملة جتمع غبار الطلع

 3-Iالذكور

�صورة رقم  :10ذكر

هو فرد مو�سمي من �أفراد الطائفة و وظيفته الوحيدة هي تلقيح امللكة يف الهواء الطلق.

 4-Iتنظيم الطائفة
الأمور الهامة التي يجب على مربي النحل ان ي�أخذها بعني الإعتبار لدى تنظيم الإطارات داخل اخللية هي:
 توزيع احل�ضنة توزيع حبوب الطلع توزيع الع�سلكيفية تنظيم الطائفة
تبد�أ امللكة يف و�ضع البي�ض يف الأقرا�ص الو�سطى ،ت�ضع امللكة بي�ضتها الأوىل يف منت�صف القر�ص.
تدور ب�شكل دائري �أو بي�ضاوي مع ترك م�ساحة حمدودة من العيون ال�سدا�سية يف �أعلى القر�ص لتملأها العامالت بالع�سل وحبوب اللقاح كي
تغذي الريقات به ب�سهولة.
كلما ملأت امللكة واحدا من الأقرا�ص ال�شمعية بالبي�ض �إنتقلت �إىل القر�ص املجاور له.
يتمو�ضع ع�ش احل�ضنة يف الأقرا�ص الو�سطى من اخللية ويكون الع�سل على جانبيها.

�صورة رقم  :11عامالت النحل فوق قر�ص احل�ضنة
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 -IIدورة حياة نحل العسل
متر ح�رشة النحل �أثناء منوها يف �أربعة �أطوار:
 -1طور البي�ضة
 -2طور الريقة
 -3طور العذراء
 -4طور احل�رشة الكاملة

�صورة رقم  :12عذراء �أو خادرة

�صورة رقم  :13يرقة وبي�ضة

 1-IIمراحل تطور األفراد باأليام
الملكة:

 البي�ضة :ثالثة ايام الريقة� :ستة ايام -العذراء او اخلادرة� :ستة ايام

�صورة رقم  :14ملكة يف طور اخلادرة
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�صورة رقم  :15يرقة ملكة يف اليوم التا�سع

�صورة رقم  :16يرقة ملكة يف اليوم اخلام�س

العاملة:

مراحل تطور العاملة
 بي�ضة عمرها يوم بي�ضة � 36ساعة بي�ضة � 72ساعة يرقة مم ّددة يرقة ملتفّة يرقة خمتوم عليها عذراء -خروج احل�رشة الكاملة

الذكر

بي�ضة

بي�ضة
يرقة
غري خمتومة

بي�ضة

خروج
احل�رشة الكاملة

يرقة
خمتومة ثم عذراء

يرقة
غري خمتومة

خروج
احل�رشة الكاملة

يرقة
خمتومة ثم عذراء

امللكة

الذكر

يرقة
غري خمتومة

خروج
احل�رشة الكاملة

يرقة
خمتومة ثم عذراء

العاملة

�صورة رقم  - 17مراحل تطور العاملة ،الذكر وامللكة بالأيام
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 2-IIمنشأ اإلختالف بين افراد طائفة النحل
 نوع البي�ض حجم العني ال�سدا�سيةملاذا ي�ؤثر حجم العني ال�سدا�سية على نوع البي�ض لدى امللكة؟
حاول بع�ض الباحثني تعليل و�ضع البي�ض امللقح �إىل ا�ضطرار امللكة �إىل ثني بطنها املمتلئ بالبي�ض وبذلك ت�ضغط الأح�شاء الداخلية على القابلة
املنوية فتخرج منها النقاط املنوية فتلقح البي�ض الذي مير باملهبل .ومبا �أن العيون ال�سدا�سية املخ�ص�صة للذكور ال ت�ضطر امللكة فيها �إىل ال�ضغط على
بطنها عند و�ضع البي�ض ب�سبب ات�ساعها ينتج عنها بي�ض غري ملقح.
مالحظة� :إن عنق بيوت امللكات و�ضيق فوهتها ي�ضغط على بطن امللكة وي�ؤدي اىل خروج بع�ض النقاط املنوية وتلقيح البي�ض.

 3-IIالملكة الكاذبة
 حالة �شاذة عوار�ضها ظهور �أكرث من بي�ضة يف العني ال�سدا�سيةالواحدة ,و ال تكون البي�ضة عادة يف و�سط النخروب ،وينتج
عنها ذكور فقط.
 الإجراءات املتخذة ملعاجلة هذه احلالة :جمع النحل يف الطائفةامل�صابة مع طائفة �أقوى منها �سليمة .و يتم اجلمع ب�أن تو�ضع
الطائفة امل�صابة يف طبقة عا�سلة فوق تلك ال�سليمة يف�صل بينهما
عازل ميكن ازالته من قبل النحل كورقة جريدة.
 ت�سبب هذه احلالة فقدان امللكة وعدم متكن النحل من ا�ستبدالهاوبقاء الطائفة بدون ملكة لفرتة من الزمن.
�صورة رقم  - 18امللكة الكاذبة
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 -IIIبيولوجيا النحل
 1-IIIتقسيمات الجسم
يق�سم ج�سم النحلة �إىل ثالثة �أق�سام:
الر�أ�س ،ال�صدر ،البطن

-1أ .الرأس:

يحتوي الر�أ�س على اربعة اجزاء:
 -1قرون اال�ست�شعار
 -2العيون املركبة
 -3العيون الب�سيطة
� -4أجزاء الفم

�صورة رقم  - 19الر�أ�س

 -1قرون اال�ست�شعار:

هي �أع�ضاء ال�شم الرئي�سية
النحل يتوا�صل فيما بينه بتالم�س قرون اال�ست�شعار ،فهي تلتقط:
 حركة الريح والإرجتاجات الأ�صوات احلرارة الرطوبة�إذا ما فقدت العاملة قرون الإ�ست�شعاراخلا�صة بها توقف عملها ون�شاطها لأن هذه القرون ت�شكل
جهاز الإح�سا�س الرئي�سي لديها� .إن قرون الإ�ست�شعار متطورة جداً لدى الذكر ن�سبة للعاملة وامللكة
حتى يتمكن من متابعة رائحة امللكة يف الهواء الطلق يف منطقة جتمع الذكور.
 -2العيون املركبة:
 زوج من العيون املركبة ت�ستخدمهما يف الر�ؤية البعيدة خارج اخللية ويف حتديد وجهة الطريان بالن�سبةلل�شم�س .تت�ألف العني املركبة من عدة �آالف من الوحدات الب�رصية ،من � 3000إىل . 5000

�صورة رقم  - 20قرن اال�ست�شعار

�صورة رقم  - 21العيون الب�سيطة واملركبة
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 ال متيز الأ�شكال ب�شكل جيد لكن متيز الألوان جيداً مييز النحل الألوان التي متيزها عني الإن�سان بالإ�ضافة �إيل الأ�شعة الفوق بنف�سجية ،كما مييز الأزرق ،الأ�صفر ،الأبي�ض ،والأ�سود و ال مييز الأحمر. مييز النحل � 300صورة بالثانية ،بينما ال تلحظ عني الإن�سان �أكرث من � 20إىل � 30صورة بالثانية. تظهر هذه العيون لدى الذكر كبرية وبارزة عن م�ستوى الر�أ�س وهي متطورة جداً لتمكنه من متابعة امللكة يف طريان التلقيح. -3العيون الب�سيطة
 متلك العاملة ثالث �أعني ب�سيطة. ت�ستخدمها النحلة للر�ؤية القريبة داخل اخللية وللإ�ضاءة اخلافتة.� -4أجزاء الفم
حتتوي على نوعني من الأدوات ،للقر�ض الفكوك و للإمت�صا�ص.
للقر�ض الفكوك :ت�ستعمل العاملة هذه الأدوات يف:
عجن ال�شمع
فتح الأزهار
قر�ض حبوب الطلع من متك الأزهار
عجن حبوب الطلع لتخزينها يف الرباويز
التقاط الأ�شياء الغريبة والف�ضالت ورميها خارج اخللية
التقاط الأعداء للدفاع عن اخللية
جمع العكرب من الأ�شجار
للإمت�صا�ص:
اخلرطوم :وهو عبارة عن �إلتحام زوج من الزوائد ت�ستعمله النحلة يف:
امت�صا�ص الرحيق
جمع املاء
�صورة رقم  - 22الر�أ�س و�أجزاء الفم
 تبادل الغذاء مع �أفراد الطائفة تبادل رائحة امللكة مع �أفراد الطائفة ن�رش الرحيق واملاء�إمت�صا�ص حبوب الطلعكذلك يحتوي الر�أ�س على:
 الغدد البلعومية والغدد الفكية .لدى العاملة ال�صغرية يف ال�سن تقوم هذه الغدد ب�إفراز الغذاء امللكي �أما الغدد الفكية لدى امللكة ،فهي تفرز مادة امللكة التي لها دور كبري على ا�ستقرار الطائف12

-1ب .صدر النحلة:

 مغطى ب�شعريات طويلة ت�ساعد على جمع حبوب الطلع يحتوي على غدد تفرز اللعاب هو مركز احلركة يحتوي : -1الأرجل
 -2الأجنحة
الأرجل:
الأرجل الأمامية ،الأرجل الو�سطى ،الأرجل اخللفية.
ت�ستخدمها النحلة يف:
تنظيف الأجنحة
نقل حبوب الطلع �إىل الأرجل اخللفية
نزع ق�شور ال�شمع من غدد البطن
تفريغ حمولة �سلة حبوب الطلع.

�صورة رقم � - 23أرجل النحلة

�صورة رقم - 25الأرجل الو�سطى

�صورة رقم - 26املخالب

�صورة رقم  - 24الأرجل الأمامية :فيها جتويف ي�صلح لتمرير
قرون اال�ست�شعار جلمع غبار الطلع ونقله �إىل الأرجل الو�سطى.

�صورة رقم - 27الأرجل اخللفية ت�سمى ب�سلة حبوب الطلع
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األجنحة

•زوجني من الأجنحة الغ�شائية
•اجلناح الأمامي �أكرب من اجلناح اخللفي ويت�شابك معه

-1ت .البطن:

يت�ألف بطن النحلة العاملة من  8حلقات:
  7حلقات ظاهرة حلقة غري ظاهرة هي احللقة الأوىل و ت�صل بني ال�صدر و البطن�إن لون احللقة الثالثة �أي الثانية الظاهرة ي�ساعد على التعرف على �ساللة
النحل
يحتوي بطن النحلة على:

�صورة رقم  - 28الأجنحة

 غدة “نازانوف” و هي الغدة امل�س�ؤولة عن �إفراز الرائحة:تتمو�ضع بني احللقة ال�ساد�سة و احللقة ال�سابعة
 غدد ال�شمع � 4أزواج :تفرز ال�شمع ال�سائل ،و يت�صلب عند مالم�ستهللهواء
 �آلة الل�سعتنف�صل �آلة الل�سع عن ج�سم العاملة عندما تل�سع وتدافع عن خليتها.
تتحور �آلة و�ضع البي�ض لدى العاملة �إىل �آلة ل�سع .وتقع �آلة الل�سع يف جتويف
يقع يف نهاية البطن .وتتكون �آلة الل�سع من غدتني واحدة قلوية وواحدة
حم�ضية ت�صب �إفرازاتهما يف �إنتفاخ الغمد الذي ي�ؤلف �إمتداداً طوي ً
ال نحو
الأ�سفل يرتبط به �إىل اجلانبني �إمتدادان رحميان تنت�رش على جزئها ال�سفلي
جمموعة من الأ�سنان تتجه �إىل الأعلى تظل مغرو�سة يف اجللد عند الل�سع لذا
ف�إن العاملة متوت بعد الل�سع بالنزف الداخلي لأن �آلة ل�سعها تظل عالقة يف
ج�سم املل�سوع.
�أما امللكة فتتميّز ب�آلة ل�سع مق ّو�سة قلي ً
ال و ال ت�ستعملها �إال �ضد غريها من
امللكات و ال يت�سبب ذلك مبوتها.
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�صورة رقم  - 29بطن النحلة

�صورة رقم � - 30صفائح ال�شمع
املفرز من غدد ال�شمع

�صورة رقم � - 31آلة الل�سع وغدة ال�سم

�صورة رقم � - 32آلة
الل�سع عالقة يف اجللد

 2-IIIأجهزة الجسم
-2أ .الجهاز الهضمي

يت�ألف اجلهاز اله�ضمي من:
 معدة الع�سل �أو حوي�صلة الع�سل :لتخزين الرحيق القون�صة :م�صفاة تنفتح �أو تغلق على املعدة الو�سطىت�سمح مبرور الغذاء له�ضمه.
 الأمعاء الو�سطى :له�ضم الغذاء الذي تتناولهالعاملة.
 �أنابيب ملبيجي جتر الأو�ساخ �إىل خارج الأمعاءالو�سطى.
 الأمعاء اخللفية :امت�صا�ص الأغذية امله�ضومة القادمةمن املعدة الو�سطى ثم دفع الف�ضالت �إىل امل�ستقيم.
 امل�ستقيم :حيث تبقى الأو�ساخ �أحيانا لعدة �أ�شهرحتى تتمكن العامالت من الطريان لأجل التربز عند
حت�سن الظروف اجلوية .امل�ستقيم مزود بغدة بطانة
امل�ستقيم ت�ساعد على تنظيم التوازن املائي ،ذلك
بنزع الرطوبة الزائدة من املواد املطروحة وتعيده
�إىل ال�سائل احليوي للح�رشة.

�صورة رقم  - 33اجلهاز اله�ضمي

-2ب .الجهاز التنفسي

يت�ألف من الق�صبات الهوائية التي تتفرع داخل ج�سم
النحلة وتنفتح على � 7أزواج من الفتحات التنف�سية
البطنية وعلى � 3أزواج من الفتحات التنف�سية ال�صدرية
ذكرت �سابقا حيث تت�صل من الداخل ب�أكيا�س هوائية
داخلية كبرية احلجم حتتل ثلث ج�سم النحلة تقريباً
وتزداد ن�سبة هذا احلجم �أثناء الطريان ليمكنها من
الطريان �أ�رسع .الأكيا�س الهوائية على �إت�صال بداخل
ج�سم النحلة بالأع�ضاء الداخلية وعلى �إت�صال بخارج
ج�سم النحلة بوا�سطة الق�صبات الهوائية.

�صورة رقم - 34اجلهاز التنف�سي
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�صورة رقم - 35اجلهاز الدوري ،اجلهاز اله�ضمي ،اجلهاز الع�صبي

-2ت .الجهاز الدوري

يت�ألف جهاز الدوران عند العاملة من قلب يت�ألف من �ستة حجرات قلبية يقع يف جهة الظهر من �أوائل احللقات البطنية الذي ير�سل ال�سائل احليوي
املغذي �إىل ر�أ�س العاملة .دم النحلة �أو ال�سائل احليوي له لون خفيف غري مميز غري قابل لتخرث ،غني باملغنيزيوم لي�س له كرويات حمر .يرجع �إىل
البطن بعد املرور على جميع الأع�ضاء.

-2ث .الجهاز التناسلي:
 الأع�ضاء التنا�سلية لدى العاملةتعترب العاملة �أنثى �إال �أن جهازها التنا�سلي غري كامل التكوين ب�سبب نوع الغذاء وب�سبب املادة التي تفرزها امللكة .هذه املادة متنع منو املباي�ض عند
العاملة .لدى العاملة مبي�ضني �ضامرين ميتد منهما قناتان ناقلتان تتحدان يف قناة جامعة ت�صب يف املهبل الذي يت�صل ب�آلة و�ضع البي�ض.
الجهاز التناسلي للملكة

اجلهاز التنا�سلي للملكة يت�ألف من:
مبي�ضني يحتوي كل منهما على عدد من القنوات املبي�ضية تزداد تبعا لعمر امللكة وكثافة تغذيتها.
ت�صب كل قناة مبي�ضية يف قناة جامعة وظيفتها �أن جتمع بي�ض كل مبي�ض وتدفعها �إىل القناة النهائية التي تنتفخ م�ؤلفة مهبل امللكة.
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يت�صل املهبل هذا بالقابلة املنوية التي تقوم بتلقيح البي�ض النازل
من قناتي املبي�ض �إىل جتويف القناة اجلامعة الرئي�سية.
ثم تغلف البي�ضة بق�رشتها اخلارجية بوا�سطة الغدد امل�ساعدة،
ثم تدفع هذه البي�ضة عرب �آلة و�ضع البي�ض لت�ستقر يف العيون
ال�سدا�سية.
الجهاز التناسلي للذكر

يت�ألف اجلهاز التنا�سلي للذكر من ق�سمني:
اخل�صية وما يتبعها:
اخل�صية :وهي كتلة حمببة ذات �شكل عنقودي.
 غدد الهالم الوعاء الناقل :وهو عبارة عن �أنبوبة دقيقة ت�صدر عناخل�صية وتفتح يف نهايتها لتكون احلو�صلة املنوية.
 القناة القاذفة :تتكون من اجتماع الوعاءين الناقلني وتنفتحبني زوائد �آلة ال�سفاد.

�صورة رقم - 36اجلهاز التنا�سلي للملكة الكاذبة
�أو العاملة

�صورة رقم - 37جهاز امللكة
التنا�سلي

آلة السفاد:

تت�ألف �آلة ال�سفاد من زوجني من الزوائد:

 الزوج الأول ي�ؤلف بروزين لهما نهاية مدببة ومنحنية هماالقلمان اللقاحني
 الزوج الثاين يتكون ع�ضو ال�سفاد من �إلتحام هاتني الزائدتنيالق�ضيب وهو قناة مرور ال�سائل اللقاحي �إىل امللكة �أثناء عملية
التلقيح.

�صورة رقم - 38ع�ضو الذكر التنا�سلي

�صورة رقم - 39جهاز
الذكر التنا�سلي

�صورة رقم  - 40عملية التزاوج
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 -IVأمراض النحل
 1-IVأمراض الحضنة
أ .مرض التعفن األميركي أو المرض الخبيث

American Foulbrood

 هو �أخطر الأمرا�ض التي ت�صيب احل�ضنة على الإطالق. مر�ض معدي جدا ومميت ي�سبب �أ�رضار فادحة يف املناحل وقد يق�ضي عليهاخالل �سنتني �إىل ثالث �سنوات من بدء الإ�صابة .يف بع�ض البلدان ال بد من
التبليغ عن الإ�صابة به �إىل املراجع املخت�صة ب�سبب القانون.
 العامل امل�سبب بكترييا ت�سمى . Bacillus larvae عندما تكون الظروف الطبيعية غري منا�سبة لنمو البكترييا ت�أخذ هذه الأخرية�شكل بذور �أبواغ  Sporesاملقاومة جدا� .إن �إ�صابة الريقة تتم عرب التغذية
بع�سل ملوث بالبكترييا من قبل النحالت املر�ضعات.
 تبقى هذه الأبواغ يف الع�سل �أعواما عديدة وتتحمل حرارة مائة درجةملدة ثماين �ساعات� .أما يف املاء ال�ساخن فتموت بعد �ساعتني بدرجة حرارة
 90درجة مئوية ،وحوايل ال�ساعة بحرارة  95درجة مئوية وحوايل ربع �ساعة
بحرارة مائة درجة مئوية .الفورمالني بن�سبة  %20-5ي�ؤثر بعد � 30-6ساعة
باملقابل.
أعراض المرض

�صورة رقم  - 41يرقة م�صابة بالتعفن الأمريكي

�صورة رقم � - 42شكل احل�ضنة امل�صابة بالتعفن الأمريكي

 توزيع غري منتظم للح�ضنة. انخفا�ض يف �أغطية النخاريب وحتولها �إىل لون غامق مع ظهور ثقوب �أحيانا. الريقات امل�صابة يتحول لونها �إىل �أ�صفر باهت ثم بني فاحت ثم بني غامق. الريقة امليتة ت�صبح كتلة لزجة ومطاطية� ,إذا ما �سحبت بعود كربيت �شكلت خيطا رفيعا لزجا بني اللون يطول لغاية �5-4سم .هذا اخليط عندانقطاعه يعود �إىل النخروب.
 جفاف الريقة امليتة فت�صبح ق�رشة قا�سية وملت�صقة بجدار النخروب .و�إذا ما و�ضعت يف املاء ا�ستعادت لزوجيتها وتعود مطاطية.18

 انبعاث رائحة قوية ت�شبه الغراء �أو ال�سمك الفا�سد ب�سبب تعفن الريقات امليتة داخل النخاريب.مالحظة :الرائحة ممكن �أن تكون ب�سبب الفاروا �أي�ضا ,الذي يقتل الريقات فتتعفن داخل النخاريب
نتيجة لذلك.
انتقال العدوى:

داخل اخللية
 تغذية الريقات بع�سل ملوث من قبل النحل احلا�ضن. الريقة امل�صابة تلوث النحل الذي يحاول تنظيف العني ال�سدا�سية بعد موت الريقة. ثم هذا النحل يلوث الع�سل القريب من احل�ضنة ثم تنتقل الإ�صابة من الع�سل �إىل الريقات.من خلية �إىل �أخري
 تغذية النحل على ع�سل ملوث باملر�ض الغزو بني اخلاليا �رشود العامالت�صورة رقم  - 43الفح�ص بوا�سطة عود الكربيت
 ا�ستعمال النحال لأدوات �أو قفازات ملوثة نقل �إطارات من خاليا م�صابة �إىل خاليا �سليمة ا�ستعمال �صندوق ملوث. ذكر بع�ض العلماء انه ال بد من خم�سني مليون من الأبواغ داخل ليرت من املحلول ال�سكري لإ�صابة اخللية .لذلك �إن الع�سل الذي يحتوى علىكميات قليلة من الأبواغ ال يعترب من �أ�سباب العدوى.
 �إن الطوائف التي تنظف منها العامالت الريقات امل�صابة ب�شكل �رسيع تعترب طوائف مقاومة للمر�ض. يف اخللية امل�صابة تنخف�ض �أعداد العامالت ب�شكل كبري ثم تفنى هذه اخللية بطريق الغزو مما يت�سبب بنقل العدوى �إىل اخلاليا واملناحل املجاورة. �إن بكترييا  Bacillus larvaeحتوي على عامل م�ضاد حيوي فعال على بكترييا �( Bacillus alveiأحد العوامل امل�سببة ملر�ض التعفنالأوروبي) لهذا ال�سبب من النادر جدا وجود مر�ضي احل�ضنة يف �آن واحد داخل اخللية الواحدة.
الوقاية

 ال ت�ستعمل ع�سل �أجنبي (�أي ع�سل من خارج املنحل �أو ع�سل جمهول الهوية) �إذا وجد املر�ض يف املنحل تعقم الأدوات امل�ستعملة جيدا (ميكن غ�سلها مباء اجلافيل بن�سبة ليرت لكل ع�رشين ليرت ماء)العالج

العالج يكون بامل�ضادات احليوية.
 �إن للم�ضادات احليوية ت�أثري على منو البكترييا �أو حتى الق�ضاء عليها �أحيانا على �رشط �أن يكون ا�ستعمالها يف فرتة حياة البكترييا .لكن هذهامل�ضادات احليوية لي�س لها ت�أثري على الأبواغ �أي على احلالة املقاومة للبكترييا.
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 �إن البكترييا امل�سببة للح�ضنة الأمريكية ت�أخذ �شكل بذور �أبواغ يف الفرتات عندما تكون العوامل الطبيعية غري منا�سبة لنموها �أي فرتة انعدام احل�ضنة يف�آخر اخلريف وال�شتاء .ف�إذا ال ي�سمح ب�إعطاء �أي م�ضاد حيوي لهذه البكترييا عند انعدام احل�ضنة لأن هذه الأخرية وحدها حتتوي على البكترييا احلية.
يف هذه احلالة ال يكون للدواء �أي ت�أثري على بذور الأبواغ املوجودة يف الريقات امليتة �أو يف ق�شور بقاياها امللت�صقة بالعيون ال�سدا�سية.
 �إن العالج الناق�ص �سواء مبدة العالج �أو بكمية املادة الفعالة ميكن �إن ي�ؤدي �إىل ن�شوء نوع جديد من البكترييا املقاوم لي�س فقط للم�ضاد احليويامل�ستعمل بل لغريه �أي�ضا� .إن فهم كيفية املعاجلة ي�ؤدي �إىل نتائج باهرة على �رشط احرتام فرتة املعاجلة ,كمية الدواء ,عدد املعاجلات وتوزيع �أوقاتها.
 �إن جتاوز كمية امل�ضاد احليوي املو�صوفة ي�ؤدي �إىل تر�سبات منه يف الع�سل. �إن فعالية امل�ضادات الفعالة تت�ضاءل ب�رسعة يف املحاليل ,لذلك ال ين�صح بخلط املحلول ال�سكري مع الدواء �إال يوم املعاجلة. ال بد من معاجلة جميع قفران املنحل وقائياً ب�سبب احتمال وقوع انتقال املر�ض عن طريق الغزو و ال�رشود لدى التخل�ص من البكترييا املوجودة يف اخللية ترتك امل�ضادات احليوية مكانا �سهال لدخول الفطريات (التي ت�سبب تكل�س احل�ضنة) .لذلك الين�صح باملعاجلة �إال عند احلاجة ,لأن املعاجلة الوقائية لي�س لها دور يذك ،وهي غري فعالة وخطرة.
 لدى التحقق من الإ�صابة ،على املربي �إن يتدخل مبا�رشة وان ال ي�ؤخر ذلك بتاتا. املعاجلة با�ستعمال الأوك�سيترتا�سيكلني بن�سبة ن�صف غرام مادة فعالة للخلية الواحدة على ثالثة مراحل بفا�صل �أ�سبوع ,تخلط هذه الكمية مناملادة الفعالة يف ليرت من املحلول ال�سكري بن�سبة  %50للخاليا القوية باجلي�ش� .أما للخاليا ال�ضعيفة فتخلط هذه الكمية مع ن�صف ليرت من املحلول
ال�سكري تباعا عند �إعطائها للنحل على مرحلتني.
عمليا

اخلاليا امل�صابة مبر�ض التعفن الأمريكي تنق�سم �إىل �أربعة حاالت:
خاليا �شبه �سليمة �أو م�صابة ب�شكل طفيف (ح�ضنة م�صابة اقل من ع�رشة باملائة معاجلة بالدواء
املخلوط باملحلول ال�سكري باخلريف �أو عند نهاية ال�شتاء على �رشط وجود عدة �أقرا�ص ح�ضنة).
معاجلة بالدواء املخلوط مع ال�سكر تعفريا �أثناء فرتة الفي�ض
خاليا م�صابة ب�شكل متو�سط (احل�ضنة امل�صابة بني  )%25-10تدمري جميع �إطارات احل�ضنة باحلرق،
و املعاجلة باملحلول ال�سكري مع الدواء.
خاليا م�صابة ب�شكل قوي ( احل�ضنة امل�صابة �أكرث من  %30حتتوي على جي�ش �ضعيف).
 �إعدام الطائفة:ليال عندما يرجع كل جي�ش النحل �إىل اخللية� ,إقفاله ب�شكل حمكم ويفرغ بداخله كوب من البنزين
حتى يختنق النحل .ثم حرق النحل امليت وكل �أقرا�ص ال�شمع والع�سل والف�ضالت يف حفرة عمقها
ن�صف مرت ثم ردمها� .إذا كان ال�صندوق قدميا متهرئا يحرق مع الإطارات� .إذا كان ال�صندوق ما
زال جديدا �صاحلا تنظفه جيدا ثم يغم�س يف برميل يحتوي على ماء اجلافيل (ليرت لكل  20ليرت ماء)
ملدة �ساعتني تقريبا ثم يغ�سل جيدا باملاء وين�شف وميرر عليه �شعلة نار.
مالحظة :االحتياط من م�س ماء اجلافيل لأنه يحرق الب�رشة.
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�صورة رقم  - 44حرق الإطارات املل ّوثة

خاليا م�صابة ب�شكل قوي (�أكرث من  %30من احل�ضنة) م�صابة لكن حتتوي على جي�ش قوي (راجع ال�ص َور).
 ا�ستعمال طريقة نقل النحل على دفعتني مع عزل احل�ضنة امل�صابة. نقل النحل من اخللية امل�صابة �إىل اخللية اجلديدة بوا�سطة هز الإطارات. ليال يقفل بوا�سطة �شبك تو�ضع يف مكان بارد ن�سبيا ملدة � 48ساعة من دون �إن تعطى �شيئا. اخذ الرباويز امللوثة من اخللية امل�صابة �إىل احلرق وبعدها تدفن يف الرتاب (ب�شكل �أن ال ي�صل �إليها النحل حتى ال تنتقل �إليها العدوى). تعقيم اخللية امل�صابة. ثم �إعادة نقل النحل �إىل اخللية املعقمة. -البدء باملعاجلة كما ذكر يف احلاالت ال�سابقة.

�صورة رقم  - 45ر�سم بياين خلطة التعامل مع قفري م�صاب بالتعفّن الأمريكي
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ب .مرض التعفن األوروبي European Foulbrood

 �أقل عدوى وخطورة من التعفن الأمريكي. البكترييا Bacillus pluton مرافق ب�أنواع �أخرى من البكرتيا منها:Bacterium eurydice - Streptrococcus apis - Bacillus alvei
أعراض المرض:

 عدم انتظام البي�ض ووجود نخاريب غري خمتومة حتتوي على يرقات ميتة. �إ�صابة متقدمة :ح�ضنة غري منتظمة مع وجود نخاريب خمتومة وغري خمتومة. تغري و�ضعية الريقة امل�صابة داخل النخروب (فتلتف على نف�سها /تنقلب على ظهرها). البكترييا  -معدة الريقة  -الغذاء  -يتكاثر ب�رسعة – قتل الريقة خالل ثالثة �أياميف البداية:
 لون الريقة ببقعة �صفراء قرب الر�أ�س تتو�سع على طول ظهر الريقة ت�صبح كلها �صفراء فاحتة اللون تتحول �إىل اللون الأ�صفر الغامق موت الريقة (قبل ختم النخروب بعك�س مر�ض التعفن الأمريكي) عادة ال يق�ضي على اخللية ولكن يتناق�ص عدد الطائفة ب�شكل كبري. متوت الريقة و ي�صبح اللون بني (ي�شبه امل�صابة مبر�ض التعفن الأمريكي). تتحلل الريقة امليتة ت�صبح رخوة غري مطاطية (بعك�س مر�ض التعفن الأمريكي). عندما جتف الريقة امليتة: البقايا على �شكل ق�شور ال تلت�صق بقاع النخروب ميكن �إزالتها من قبل النحل ب�سهولة (�إ�صابة غري �شديدة).ممكن انبعاث رائحة كريهة �شديدة (حام�ضة كرائحة اخلل �أو متعفنة) ت�شبه رائحة التعفن
الأمريكي.

�صورة رقم - 46ح�ضنة م�صابة بالتعفّن الأوروبي

�صورة رقم - 47يرقة م�صابة بالتعفّن الأوروبي

 عادة احل�ضنة امل�صابة مبر�ض التعفن الأوروبي متوت قبل �أن يختم عليها ,لكن �أحيانا الريقة ال متت�ص البكترييا �إال يف اليوم الرابع من حياتهاالريقية وال متوت �إال بعد اخلتم عليها .ففي هذه احلالة الريقات امل�صابة مبر�ض التعفن الأوروبي ي�صابون ب�شكل ثانوي من بكترييا يطلق عليها
 Bacillus alveiمما يت�سبب لهم بالون البني .ي�صدر عنها رائحة قوية كرائحة ال�سمك املتعفن� .إن بكترييا  Bacillus plutonال
تتحول �إىل بذور ابواغ لكنها تبقى على الأقرا�ص ثم تدخل �إىل الريقة عرب التغذية امللوثة.
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انتقال العدوى:

داخل اخللية
 العامالت املر�ضعات هن اللواتي ينقلن البكترييا �إىل الريقات �أثناء تغذيتها.من خلية �إىل �أخرى
عرب الع�سل امللوث:
الغزو� -رشود النحل  -املعدات امللوثة
حتى الآن مل يتو�صل العلماء �إىل معرفة كيفية انتقال العدوى من خلية �إىل �أخرى.
 �سبب الإ�صابة ممكن �أن يكون: امللكات�صورة رقم - 48ح�ضنة غري منتظمة
 عدم توفر حبوب الطلع بالكميات املطلوبة �ضعف اخلاليا ظروف انت�شار املر�ض له دور �أكرب من العامل امل�سبب نف�سه (�أي البكترييا) البع�ض يعترب �أن امل�سبب موجود يف جميع اخلاليا (حتى تلك ال�سليمة ظاهريا) ويتطور�إذا توفرت ظروف م�ؤاتية له.
 تختلف خطورة هذا املر�ض من �سنة �إىل �أخرى ومن منطقة �إىل �أخرى. عادة تق�سيم الطائفة (التف�سيخ اال�صطناعي) يزيد من عورا�ض املر�ض. غالباً �ضم اخلاليا امل�صابة �إىل خاليا �سليمة ي�ؤدي �إىل تراجع يف ظهور املر�ض. لكن ال يعني �أن �ضعف الطوائف �أو نق�ص يف الغذاء هو ال�سبب الوحيد للإ�صابة بهذا�صورة رقم - 49يرقات وح�ضنة م�صابة
املر�ض (مثل على ذلك  - 1954فرن�سا).
 تزيد ن�سبة الإ�صابة بهذا املر�ض يف �أول بداية الربيع (عندما يكون توفر حبوب اللقاحقليال) .حالة منطقة هييار (فرن�سا) التي حت�صل احياناً مرة كل ثالث �سنوات .عند تقدم الربيع تزول عوار�ض هذا املر�ض.
 تدخل املربي بو�ضع حماليل �سكرية للنحل يف هذه الفرتات حتث امللكة على زيادة و�ضع البي�ض �أي الزيادة يف تربية احل�ضنة .ي�ؤدي �إىل زيادة يفا�ستهالك حبوب الطلع مما ي�ساعد على ظهور املر�ض.
المعالجة:

 تبديل امللكات �أو �إعطاء النحل التغذية ال يكفي. املعاجلة ،و هي بطريقتني:ن�صف غرام مادة فعالة 20 +غ �سكر
تعفري النحل املوجود على الأقرا�ص و يف النحلية
يكرر العالج ثالث مرات بفا�صل �أ�سبوع كل مرة
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�أو
ن�صف غرام مادة فعالة  +ليرت حملول �سكري %50
ليرت على دفعتني يقدم لكل قفري عند العالج
ويكرر العالج ثالث مرات بفا�صل �أ�سبوع كل مرة
(املهم �أن ي�ستهلك النحل الدواء خالل � 24ساعة و�إال فقد الدواء من فعاليته)
الوقاية

-

الأ�ساليب امل�ستعملة مع مر�ض التعفن الأمريكي .
تبديل امللكة امل�سنة مبلكات فتية مما ي�سمح:
�إعطاء اخللية ملكة �أجود
�إعطاء النحل حوايل ع�رشة �أيام ما بني امللكة القدمية و اجلديدة لأجل التخل�ص
من الريقات امل�صابة.

�صورة رقم - 50يرقات م�صابة بالتك ّل�س

ت .مرض تكلس الحضنة

مر�ض لي�س خطريا وقليل العدوى ن�سبيا� .سبب هذا املر�ض فطر ( ِ �أ�سكو�سفريا
�أبي�س) .ي�صيب احل�ضنة عن طريق التغذية .تقوى الإ�صابة يف الطوائف �ضعيفة
اجلي�ش و ذات الرطوبة العالية.
عند بداية الإ�صابة تظهر الريقات على ال�شكل التايل:
عوار�ض الإ�صابة:
ح�ضنة غري منتظمة ذات �أعمار خمتلفة.
تفقد الريقات ملعانها فت�صبح بي�ضاء اللون ثم ر�صا�صية.
الريقة امليتة تت�صلب وت�صبح كالطب�شور ذات لون �أبي�ض ،و �أحيانا ذات لون
�أ�سود.
تقوم العامالت بتنظيف اخللية منها

�صورة رقم - 51مراحل تط ّور املر�ض

�صورة رقم - 52ح�ضنة غري منتظمة نتيجة التك ّل�س
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إنتقال العدوى:

 نقل الأقرا�ص امل�صابة ظاهرة ال�رشود والغزوالوقاية:

-

جتنب تق�سيم اخلاليا بحيث ت�صبح �ضعيفة
�ضم الطوائف ال�ضعيفة �إىل بع�ضها قبل ف�صل ال�شتاء
املنا�سبة بني عدد الإطارات يف الطائفة و قوة جي�ش النحل
و�ضع اخلاليا يف مكان م�شم�س وبعيد عن الرطوبة
�إقفال الثقوب ( �إن وجدت) يف اخللية متنع الرطوبة

العالج:

�صورة رقم - 53عامالت حا�ضنة فوق احل�ضنة

ال ين�صح بعالج معني.
�إتالف الأقرا�ص يف الطوائف امل�صابة ب�شكل قوي
مالحظة �إن اال�ستعمال الع�شوائي للم�ضادات احليوية ي�ساعد على ن�ش�ؤ املر�ض

ث .مرض تحجر الحضنة
التحجر

مر�ض قليل الإنت�شار .ي�سببه فطر ي�صيب
احل�ضنة.
عوار�ض هذا املر�ض �شبيهة بالتكل�س و لكن
الريقة امليتة مييل لونها �إىل الأخ�رض و تبقى
ملت�صقة بالنخروب .
العالج

ال يوجد عالج معني .
الوقاية

الوقاية مطابقة ملر�ض تكل�س اخل�ضنة .

بالتحجر
�صورة رقم - 54يرقات م�صابة
ّ
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ج .مرض تكيس الحضنة
مر�ض خفيف العدوى و غري خطري
ي�سبب هذا املر�ض فريو�س ي�صيب احل�ضنة املختومة
يظهر عادة �أول الربيع ويختفي عندما يكرث الإزهار
العوارض:

ظهور ثقوب يف �أغطية النخاريب حيث الريقات امل�صابة (ر�أ�سها �إىل الأعلى)
الريقات امل�صابة لونها �أ�صفر ثم ت�صبح بنية اللون� .أما الر�أ�س لونه غامق.
ج�سم الريقة امليتة يتحلل و ي�صبح �سائل ثم يجف� .أما الغالف اخلارجي فيبقى متكامال على �شكل
كي�س.
الكي�س ي�صبح لونه �أ�سود وال يلت�صق .تقوم العامالت ب�إزالته ورميه ب�سهولة.

�صورة رقم  - 55يرقات ميّتة

العالج:

ال يوجد له عالج

�صورة رقم  - 56يرقة م�صابة بالتكيّ�س

 2-IVأمراض النحل البالغ
النوزيما
من الأمرا�ض ال�سارية التي ت�صيب خاليا النحل و تت�سبب مبوت الطائفة كاملة.
مسبب المرض:

�صورة رقم - 57طفيلي النوزميا

كائن حي طفيلي وحيد اخللية ي�سمى نوزميا �أبي�س ,ال يرى بالعني املجردة ويعي�ش داخل �أن�سجة
غ�شاء الأمعاء الو�سطى للنحل البالغ .ال ي�صيب احل�ضنة باملرة .يتكاثر ب�رسعة (� 5أيام) داخل املعدة
وينتقل من خالل الأبواغ .الأبواغ �شديدة املقاومة للعوامل اخلارجية ,فهي تتحمل حرارة 60
درجة ملدة  10دقائق .تبقى الأبواغ� :سنتني يف براز النحل� ,أربعة �أ�شهر يف الع�سل� ,سبعني يوما يف
الرتاب و �ستة �أيام يف جثث النحل.
انتقال العدوى

تنتقل الأبواغ من خالل الغذاء واملاء امللوث �إىل الأمعاء الو�سطى للنحلة ,حتى ت�صل �إىل الطالئية
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�صورة رقم  - 58طفيليّات النوزميا تظهر يف
الك�شف املجهري

املبطنة جلدار املعدة مما ي�ؤدي �إيل متزيق جدار املعدة .متتلئ القناة اله�ضمية بال�سوائل والإفرازات.
فينتج عن ذلك �إ�سهال مع طرح ال �إرادي للرباز امللوث فت�صبح املعدة لدى النحلة امل�صابة منتفخة
بي�ضاء وتختفي االختناقات .بينما تكون معدة النحلة ال�سليمة بنية �صفراء مائلة لالخ�رضار ذات
االختناقات الظاهرة.
أعراض المرض

-

عند بداية الإ�صابة انتفاخ بطن النحلة ب�سبب الإم�ساك.
هيجان غري طبيعي للنحل خالل ف�صل ال�شتاء (بداية الإ�صابة)
نحل يقع على الأر�ض قرب اخللية
نحل يزحف و يرجتف مع عدم القدرة على الطريان ,الأرجل �شبه م�شلولة.
�إ�سهال �شديد يف �أكرث الأحيان.
تلوث جدران القفري ,الأقرا�ص بالرباز.
يالحظ �أن �أرجل النحل امليت م�ضمومة حتت البطن والأجنحة متباعدة

عوار�ض �أمرا�ض النوزميا ت�شبه �إىل حد كبري �أعرا�ض الأمرا�ض التالية:
�أكاريوز ,فاروا� ,شلل ,مر�ض �أيار ,املر�ض الأ�سود ,الإ�سهال.
من �أجل ت�شخي�ص املر�ض ال بد من القيام بفح�ص جمهري ملعدة النحلة �أو الرباز الكت�شاف وجود
الأبواغ.

�صورة رقم - 59ر�سم لطفيلي النوزميا و�أع�ضائه
الداخلية

�صورة رقم - 60عامالت تنظف ال�شمع

الوقاية

عدم ا�سترياد نحل �أو ملكات غري مرفقة ب�شهادات �صحية.
�إمداد النحل باملاء النقي.
عدم االعتماد على مياه الربك وامل�ستنقعات خ�صو�صا يف املناطق امل�صابة و ردمها �أو نقل اخلاليا.
عدم �إ�ستعمال عدة �أو قفازات �أو خاليا �أو �أقرا�ص ملوثة.

�صورة رقم - 61عاملة جتمع الرحيق

العالج

فيوميدال ب املادة الفعالة فوماجيلني .الدواء الوحيد الفعال لعالج هذا املر�ض .عند اكت�شاف
الإ�صابة ال بد من معاجلة جميع خاليا املنحل من دون ا�ستثناء  4مرات بفا�صل �أ�سبوع.
العبوة حتتوي على  500ملغ مادة فعالة كافية لعالج  20خلية �أ�سبوعيا
يتم تذويب حمتوى العبوة بع�رشة �أ�ضعاف حجمها من املاء الفاتر بعد غليه ,ي�ضاف هذا املزيج �إىل 20
ليرت من املحلول ال�سكري (  1ماء � 1 :سكر) املعد م�سبقا .يقدم لرت واحد لكل خلية يف الأ�سبوع.

�صورة رقم �- 62أمعاء النحلة امل�صابة بالنوزميا
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هذا الدواء ال ي�ؤثر على الأبواغ فال ي�ست�أ�صل املر�ض نهائيا �إال بعد � 2أو � 3سنوات من العالج� .إذا ا�ستعمل هذا الدواء خالل جني الرحيق ال
يقطف الع�سل لبقاء �آثار من الدواء فيه.
تعقيم العدة

حام�ض اخلل  .%80يو�ضع 200مل خللية فارغة �أو طبقة التي حتتوي على الأقرا�ص ملدة � 10 - 8أيام.
ال ي�ؤذي حبوب الطلع �أو الع�سل .يتم تهوئة الأقرا�ص ال�شمعية قبل �إعادتها �إىل النحل.
الأدوات وثياب النحال تو�ضع يف املاء املغلي لفرتة تزيد عن  10دقائق.

 3-IVالطفيليات
أ .فاروا النحل
اكتشاف الفاروا

يعترب فاروا النحل من اخطر �آفات النحل لأنه ي�صيب كل �أفراد الطائفة واحل�ضنة
ويق�ضي على الطائفة بل واملنحل �إذا ترك بدون مكافحة ومل ي�سيطر عليه.
اكت�شف عنكبوت الفاروا العامل ادوارد جاكوب�سون Jacobson
عام  1904يف �إندوني�سيا يف جافا على نوع من النحل يدعى
 Apis ceranaاكت�شف يف لبنان لأول مرة يف بلدة الزرارية يف
اجلنوب عام � .1979أما فتكه باملناحل فكان على �أ�شده عام 1986
حيث ق�ضى على حوايل  %50من املناحل اللبنانية.
الشكل الخارجي للفاروا

�صورة رقم- 63عنكبوت الفاروا من ناحية الر�أ�س حتت املجهر الإلكرتوين

ت�شبه قمل النحل لكن ميكن متييزها بالأمور التالية:
لها �أربعة �أزواج من الأرجل كبقية العناكب بينما للقمل ثالث
تتميز �أنثى الفاروا ب�سريها اجلانبي ك�رسطان البحر بينما ي�سري القمل �إىل
الأمام ,وجودها يف ح�ضنة النحل خالفا لقمل النحل
�صورة رقم- 64الفاروا من ناحية البطن حتت املجهر ال�ضوئي
الأنثى بي�ضاوية ال�شكل ميكن م�شاهدتها بالعني املجردة ،لونها بني على
�أحمر .لها فم ثاقب وما�ص
الذكر ميوت عند خروج العاملة من النخروب .لذا ال ن�شاهده على �أفراد الطائفة .الذكر لونه بني فاحت مييل �إىل الأبي�ض ,الذكر بعد اكتماله يتغذى
على الأو�ساخ وال يتطفل على ج�سم الريقة مبا�رشة. .
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تطفل أنثى الفاروا على النحلة

تنتقل �أنثى الفاروا من على �أقرا�ص ال�شمع لتتطفل على العاملة فتن�ساب بني طبقتني من حلقات
بطن النحلة فتمت�ص منه كمية  0.1ميكروليرت من ال�سائل احليوي كل �ساعتني تقريبا
 تعي�ش الأنثى مدة ترتاوح بني ال�شهر وال�شهرين يف الربيع وال�صيف ومن الأربعة �إىل ال�ستةيف ال�شتاء.
 ت�ستمر حوايل � 7أيام بعيدا عن م�ضيفها �أي داخل قفري فارغ (بدون نحل) تعي�ش �أنثى الفاروا خارج اخللية من ب�ضع �ساعات �إىل � 9أيام بدون غذاء (ح�سب احلرارةوالرطوبة) وبدرجة  48وما فوق متوت.
 احلرارة الف�ضلى فهي  31-29درجة.ت�سري الفاروا مبعدل 2.1ملم يف الثانية وتكت�شف م�ضيفها على بعد �سنتمرت واحد .وتخ�شى
النور على الرغم من عدم وجود �أعني لها .وهي �شديدة احل�سا�سية للتيارات الهوائية.

�صورة رقم- 65الفاروا تخرج من النّخاريب عند فق�س احل�ضنة

دورة حياة الفاروا:

يرقة« ،عذراء» ،بالغة � 8أيام
ثم تتلقح من ذكر الفاروا
وبعد خروجها من النخروب الذي ولدت فيه مت�ضي �أنثى الفاروا � 5أيام لتن�ضج وت�صبح قادرة
على الدخول من جديد �إىل النخاريب لو�ضع البي�ض.
 13يوم دورة حياتها = � 5أيام لتبلغ ن�ضجها � 8 +أنثى فاروا ملقحة
�إن دورة حياة الفاروا اق�رص من دورة حياة العاملة ( 21يوما) �أو الذكر ( 24يوما) مما يف�رس
�رسعة تزايد �أعداد الفاروا داخل اخللية.
مالحظة ،الفاروا ال تتكاثر يف ال�شتاء مع اختفاء احل�ضنة ,لأن الفاروا الأنثى ال تتلقح من الفاروا
الذكر �إال داخل نخاريب احل�ضنة املختومة ,بل تبقى متعلقة على ج�سم النحلة
أضرار الفاروا:

يعد �رضر الفاروا كبريا على النحل للأ�سباب التالية:
يهاجم كل �أفراد طائفة النحل يف كافة مراحل تطورها ونادراً امللكات ،حتقن «دم النحلة» �أو
ال�سائل احليوي للنحلة مبواد م�ضادة للتخرث يف �أثناء امت�صا�صها له.
ي�ؤثر �سلبا على عمر العاملة ووزنها و�إنتاجيتها لل�شمع ومقاومتها للأمرا�ض.
بع�ض يرقات النحل متوت يف النخاريب ب�سبب تطفل الفاروا عليها� .أما النحلة امل�صابة التي
تنجو من املوت تخرج �ضعيفة وم�شوهة الأجنحة والأرجل والبطن �أو �صغرية ال تقوى على

�صورة رقم- 66فاروا على اخلادرة

�صورة رقم�- 67إ�صابة فاروا �شديدة ،تظهر الفروا على
النحل البالغ

�صورة رقم- 68فاروا على يرقات وخادرات ذكور
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احلركة �أو الطريان وتكون ع�صبية ومتوترة ب�سبب حماولتها للتخل�ص من الفاروا.
يقلل الفاعلية اجلن�سية للذكور وامللكات.
�أما اجلروح التي حتدثها الفاروا يف ج�سم النحلة يف كل �أطوارها ت�شكل مدخال لكثري من الأمرا�ض
البكتريية ك�أمرا�ض التعفن �أو الفريو�سيـة مثل APV Acute Paralysis Virusالتي
ت�صيب الدماغ ويفقد النحل معرفة التوجه.
عوارض اإلصابة:

املرحلة الأوىل (بداية الإ�صابة) :
ال تظهر الفاروا على النحل الن �أعداد الطفيل خاللها قليلة بل توجد فقط على احل�ضنة
املرحلة الثانية:
تظهر الفاروا على العامالت وعلى الذكور (يظهر النحل الزاحف).
املرحلة الثالثة:
 تت�ضاعف �أعداد النحل الزاحف وامل�شوه ظهور �أعداد كبرية من النحل على الع�شب �أمام اخللية غري قادر على الطريان تتميز احل�ضنة امل�صابة بوجود ثقوب �صغرية يف و�سط �أغطيتها ال�شمعية ظهور رائحة كريهة ناجتة عن اهرتاء احل�ضنة تذكرنا ب�أمرا�ض التعفنانتقال العدوى من خلية إلى أخرى:

�صورة رقم- 69الفاروا مع الريقة داخل النخروب

�صورة رقم- 70فاروا بالغة وغري مكتملة على ذكر

طبيعيا
 الذكور تنتقل من خلية �إىل �أخرى وحتى من منحل �إىل �آخر �رشود العامالت �إىل خاليا جماورة ظاهرة الغزو هجر النحل لقفرانه لأ�سباب عدة ظاهرة التطريد�صورة رقم�- 71أجنحة م�ش ّوهة ب�سبب �إ�صابة بالفاروا
ب�سبب املربني
 �إن تدخل املربي غالبا ما ي�ؤدي �إىل انتقال العدوى ب�شكل اكرب و�أ�رسع!! انتقال الفاروا ب�سبب ع ّدة املربي (كالعتلة) �أو ثياب النحال لأن الفاروا ت�ستطيع �أن تعي�شب�ضعة �أيام من غري �أن تتطفل على النحل
 الك�شف الطويل على اخلاليا مما ي�سبب ظاهرتي ال�رشود والغزو بني اخلاليا نقل الإطارات بني اخلاليا خ�صو�صا التي حتتوي على ح�ضنة خمتومة�صورة رقم- 72ح�ضنة غري منتظمة مع ثقوب يف �أغطية النّخاريب
 �إن�شاء طرود جديدة30

 نقل اخلاليا �إىل املراعي املختلفة ا�سترياد �أو ت�صدير طرود �أو ملكات نحلتشخيص المرض:

تتم يف بداية الإ�صابة عندما تكون العوار�ض ما زالت خمفية .لتقدير مدى الإ�صابة:
 افتح �أغطية نخاريب ح�ضنة الذكور با�ستعمال امللقط �أو �شوكة الذكور ،اخرج العذارىوانظر �إذا ما كانت حتتوي على الفاروا �أم ال.
عند نهاية ال�صيف �أو يف اخلريف تو�ضع قطعة من احلديد �أو الكرتون �أو البال�ستك مدهونة
بالفازلني مثال ،متلأ �أر�ضية بيت الرتبية حتت الإطارات وتكون مغطاة مبنخل 3مم .الفاروا التي
متوت تقع وتعرب املنخل وتلت�صق بالفازلني وال ي�ستطيع النحل �أن ينظفها� .أما الفاروا احلية التي
ت�سقط بفعل عملية تنظيف النحلة لنف�سها تبقى ملت�صقة وال ت�ستطيع ال�صعود لت�صيب النحل
من جديد .بعد ب�ضعة �أيام تخرج هذه القطعة من احلديد ونعد ما ت�ساقط عليها من الفاروا
للك�شف على الإ�صابة ملعرفة مدى �أهميتها.
ت�ؤخذ عينة من النحل امل�سن من � 200إىل  500نحلة وتعر�ض للموت بوا�سطة ثاين اوك�سيد
الكربون  Co2ثم تو�ضع يف وعاء يحتوي على الكحول (البع�ض ي�ستعمل املاء ال�ساخن
مع دواء للتنظيف) ويخ�ض املزيج مدة خم�س دقائق يطفو النحل خاللها على �سطح الكحول
�أما الفاروا ففي قعر الوعاء .يرفع النحل ويح�صى عدده كما يتم �إح�صاء الفاروا ،وبطريقة
القاعدة الثالثية ميكننا معرفة قوة الإ�صابة:
عدد الفاروا ×  = 100ن�سبة الإ�صابة
عدد النحل
�إذا كانت ن�سبة الإ�صابة اقل من  %5خلية م�صابة ب�شكل خفيف
�إذا كانت ن�سبة الإ�صابة  %10 - %5خلية يف خطر ،املعاجلة فورا
�إذا كانت ن�سبة الإ�صابة  %30-%20التدخل فورا ،معاجلة الفاروا وقتل كل احل�ضنة.
�إذا كانت الن�سبة تتجاوز الـ  ، %30فهذا يعني ان طريقة معاجلة غري كافية.

�صورة رقم�- 73إزالة ح�ضنة الذكور للك�شف على الفاروا

�صورة رقم�- 74إزالة الورق املق ّوى املدهون بالفازلني

الوقاية:

حاليا ال ن�ستطيع الكالم عن وقاية فعالة ملنع الإ�صابة لأن املر�ض منت�رش يف كل مكان.
طرق مكافحة:

تعترب مكافحة الفاروا من املهام ال�صعبة يف عمل املربي ل�سببني:
 -تزامن حياة الطفيل مع وجود احل�ضنة.

�صورة رقم- 75الفاروا املت�ساقطة
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 قدرة هذا الطفيل على البقاء واكت�ساب املناعة �ضد املواد امل�ستعملة .تقت�رص املكافحة على �إبقاء الفاروا حتت ال�سيطرة ولي�س الق�ضاء عليه كليا لعدم التمكن من ذلك.
ومن �أهم الطرق التي ا�ستخدمت:
الطريقة احلرارية:
ا�ستخدمت هذه الطريقة يف رو�سيا وذلك برفع درجة حرارة اخللية من الداخل �إىل 48-46
درجة مئوية ملدة  13-10دقيقة حيث ميوت الفاروا ،لكن النحل ميوت على درجة حرارة قريبة
جدا ( 50درجة مئوية) وخوفا من عدم التمكن من �ضبط احلرارة متاما ،وملا تتطلبه هذه الطريقة من �صورة رقم- 76و�ضع اللوحة اللتقاط الفاروا
جتهيزات ووقت وجهد ،وعدم فعالية كبرية �أعر�ض عن ا�ستخدامها.
املت�ساقط
الطريقة الفيزيائية:
تعتمد هذه الطريقة على القب�ض على الطفيل عند تعر�ضه لل�سقوط على قاعدة اخللية التي تزيد مبنخل يحتوي على لوحة مطلية مبادة يلت�صق عليها
الفاروا (فازلني ،زيوت) ...وال ت�ستخدم هذه الطريقة كو�سيلة يف املكافحة بقدر ما ت�ستخدم للك�شف عن الإ�صابة ومدى �أهميتها.
العالج الكيميائي
لقد جنبت املكافحة باملواد الكيمائية املناحل خ�سائر فادحة وحافظت على حالة �صحية جيدة للطوائف وقد جرب عدد كبري من مبيدات العناكب
على الفاروا واثبت الكثري منها فاعليته .هنالك �صعوبات تعرت�ض مربي النجل عند ا�ستعمال العالج الكيميائي� ,أهمها:
ن�ش�أت املناعة لدى الفاروا على بع�ض الأدوية ،ومبا �أن الدرا�سات �أثبتت انه لي�س بالإمكان جتنب ن�شوءها فال بد على مربي النحل �أن يعمل على
ت�أخريها من خالل:
 احرتام التعليمات املرفقة بالدواء ب�ش�أن الكمية وطريقة اال�ستعمال. املداورة بني الأدوية . عدم االعتماد على دواء واحد لعدة معاجلات. تنظيم مكافحة الفاروا جماعيا يف كل املنطقة �أو يف نف�س الوقت حتى ال ينتقل املر�ض من منحل مل يعالج �أو ت�أخر �إىل �آخر مت العالج فيه بنجاح االنتباه �إىل ن�سبة املادة الفعالة يف الدواء التجاري وتعديل الكميةمن املعلوم ان الفاروا تتكاثر على احل�ضنة بعد ختمها بالغطاء ال�شمعي الذي يحول دون و�صول املواد الكيمائية امل�ستعملة للق�ضاء عليها ،لذا
املطلوب انتقاء موعد املكافحة يف الفرتات التي تتدنى �أو تنعدم فيها ن�سبة احل�ضنة .هذا يختلف باختالف املناطق ،فعلى ارتفاع 700م وما فوق
تتوقف امللكة عن و�ضع البي�ض يف ف�صل ال�شتاء.
�أما امل�شكلة التي نواجهها فهي على ال�سواحل حيث ال تتوقف امللكات عن و�ضع البي�ض �أو تتوقف لفرتة ب�سيطة.
أبيستان أوكالرتان (فلوفالينات) )Apistan - Klartan (Fluvalinate -

 الأبي�ستان هو �رشائح بال�ستيكية مع ّدة خ�صي�صاً لال�ستعمال داخل القفري عن طريقاملالم�سة .غري م�رضّ بالإن�سان �أو النحل ،ال يرتك �أثر يف الع�سل ولكن يلوث ال�شمع.
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ف ّعال جداً ،ولكن قد ي�ؤ ّدي �إىل ظهور مناعة لدى الفاروا �إذا �أ�سيئ ا�ستعماله .ميكن ا�ستعماله مع وجود ح�ضنة ومع حرارة خارجية ال تقلّ عن 10
درجات.
�رشيحتني لكل فقري تو�ضع عامودياً (الأوىل بني الرواز  3و ،4والثانية بني الربواز( 7و )8ترتك ال�رشائح مل ّدة � 8 - 6أ�سابيع .العالج يتّم يف اخلريف
بعد �آخر جنى
ف ّعال �ضد الأكاريوز وقمل النحل.
كالرتان (� )٪24أو مافديك هي مبيدات زراعية حتتوي على مادة الفلوفالينات.النحالني يلج�أ �إىل حت�ضيزات حرفية م�ؤلفة من �رشحات خ�شبية مبللة بهذه املواد .وهذه الطريقة رخي�صة ن�سبياً ولكنها قد ت�ؤ ّدي �إىل ظهور مناعة
بع�ض ّ
ميت�ص �أو يحرر الدواء بكمية متفاوتة ح�سب نوعيته.
لدى الفاروا �ضد مادة الفلوفالينات ،وترك تر�سبات يف الع�سل بالإ�ضافة �إىل �أ ّن اخل�شب ّ
بيريزين

مركبّات جهازية
متت�ص د ّم النحلة.
�أدوية فعالة ،قاتلة للفاروا برتكيز معينّ وغري م�رضّة بالنحل .تُ ّ
ر�ش بني الأقرا�ص فيتغذى عليها النحل وي�صل �أىل الفاروا عندما ّ
برييزين (كومافو�س) Perizen (Coumaphos ) -
ي�ؤ ّدي �إىل موت بع�ض النحل �أثناء العالج ،لذلك يجب االلتزام بالتعليمات املرفقة بالدواء .من املمكن �أن يل ّوث ال�شمع (ال ميكن �إنتاج ع�سل
ب�شهده).
يتم تخزينه.
ي�ستعمل البرييزين من دون ح�ضنة ومن دون تغذية النحل حتى ال ّ
يتم العالج قبل � 8 - 6أ�سابيع من بدء مو�سم الع�سل.
ّ
وير�ش اخلليط مبا�رشة على النحل والأقرا�ص .يعاد العالج مرة
متزج ملل واحد من البرييزين ( 32ملغ مادة ف ّعالة) يف  50غرام ماء لكلّ قفري
ّ
ثانية بعد � 7أيام.
ا�ستعمال املواد الطبيعية
أسيد فورميك

مواد طبيعية
�أ�سيد فورميك �أو حام�ض النملي Acide Formique -
ي�ستطيع الق�ضاء على الفاروا وهي داخل النخاريب املختومة .لكنه ي�ؤذي النحل �إذا ارتفعت احلرارة .وكذلك الإن�سان �إذا مل ي�أخذ االحتياطات
الالزمة .يعمل على درجة حرارة خارجية ترتاوح بني  24 - 18درجة.
ت�ضيف  30ملل �أ�سيد فورميك (� )٪85أو  42ملل �أ�سيد فورميك (� )٪60أىل �إ�سفنجة تو�ضع
على ورقة نايلون فوق الأقرا�ص�( .إذا كانت احلرارة عالية تو�ضع م�سا ًء وترفع �صباحاً) .يعاد
العالج  5مرات كل � 7 - 4أيام ح�سب �شدة املر�ض.
اجلهاز اخلا�ص ()Applicateur
يو�ضع  90ملل �أ�سيد فورميك ( )٪60يف اجلهاز وهو عبارة عن علبة بال�ستيكية تثبّت على
�صورة رقم- 77اجلهاز اخلا�ص ()Applicateur
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�إطار فارغ يو�ضع بني �آخر قر�صني داخل القفري مل ّدة � 10أيام .يعاد العالج مرة ثانية
بفا�صل  25يوم.
أسيد أوكزاليك Achde Oxalique -

موجود طبيعياً يف الع�سل ،ال ي�ؤذي النحل �أو الإن�سان ،ولكن يجب االمتناع عن
يتم العالج دون ح�ضنة يف ال�شتاء.
ّ
تن�شق بخارهّ .
ت�ضيف  100غرام �أ�سيد �أوكزاليك (بودرة) �إىل خليط م�ؤلف من ليرت ماء
وكيلوغرام �سكر حم�ضرّ �سابقاً .ت�ستعمل حقنة �سعة  50ملل من املزيج لكلّ خلية
قوية حيث يو ّزع كخطوط على �أعلى الإطارات اخل�شبية .يعاد العالج بعد 15
يوماً.

�صورة رقم�- 80- 79- 78إ�ستعمال الأ�سيد �أوكزاليك

أبيغارد

الدواء هو على هيئة جل.
املادة الفعالة هي التيمول.
يو�ضع قر�ص الأبيغارد مبا�رشة فوق ع�ش احل�ضنة مع ا�ستعمال الغطاء الداخلي.
يعمل بوا�سطة التبخري واملالم�سة.
ت�ستبدل الأقرا�ص بعد �أ�سبوعني.
التيمول هو من مكونات الع�سل الطبيعي من امل�صادر النباتية.
تر�سبات  0.1جزء يف املليون يف اخلاليا املعاجلة ب�شكل �سليم.
احلد الأق�صى امل�سموح به هو  2جزء يف املليون.
ال ي�ستعمل عند ارتفاع احلرارة لأنه ي�صبح �ساما“ للنحل.
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�صورة رقم�- 81إبيغارد

يفقد الكثري من فعاليته عند انخفا�ض درجات احلرارة.
أبياليف فار

كل ظرف يحتوي على قر�صني.
مركب من �أربع زيوت نباتية وهي:
املنتول
التيمول
الكافور
�ألكينا
يق�سم القر�ص �إىل �أربعة �أجزاء تو�ضع فوق الأقرا�ص التي حتتوي على ع�ش احل�ضنة ملدة
�سبعة �أيام.
يعاد العالج ثالث �إىل �أربعة مرات.
ين�صح با�ستعماله على درجة حرارة ترتاوح بني  20-18درجة.

�صورة رقم�- 82أبياليف فار

تيمول

تيمول ،منتول� ،أوكاليبتول ،كافور Timol, Mentol, Eucaliptol, Camphre
مواد طبيعية غري م�رضّة بالنحل .توجد حبوب جاهزة لال�ستعمال ( .)Api life varتو�ضع فوق الإطارات يف ف�صل ال�صيف� ،أو ميكن اللجوء
قبل مو�سم جني الع�سل �إىل الطريقة التالية:
ّ
لكلّ
لكلّ
برواز مغطى
قفري قوي �أو ن�صفهم للقفري ال�ضعيف (حوايل ن�صف غرام خليط
 2.5غرام تيمول مطحون  2.5+غرام �سكر بودرة
تر�ش امل�سحوق على النحل والرباويز .يعاد العالج  4مرات كل � 7أيام.
بالنحل)ّ .
العالج البيولوجي

ال ميكن اعتباره عالج كامل ،ولكن ي�ساعد على احل ّد من عدد الفاروا داخل القفري.
تف�ضل احل�ضنة الذكور ،ميكن ا�ستغالل هذه النقطة للتخ ّل�ص منها.
مبا �أ ّن الفاروا ّ
يق�سم �إىل ثالثة �أق�سام عرب مقاطع خ�شبية مع �أ�سا�س �شمع
ت�ستعمل �إطار خ�شبي عادي ّ
(الأف�ضل ا�ستعمال �شمع ذكور �إن وجد).
يو�ضع الإطار بني �آخر قر�ص يحتوي على ح�ضنة و�أول قر�ص يحتوي على خمزون حيث
تقوم العامالت ببناء � 3أقرا�ص �صغرية حتتوي على نخاريب ذكور.
بعد �أ�سبوعني تزيل اجلزء الذي يحتوي على �أكرب عدد من النخاريب املختومة وبعد
�أ�سبوع �آخر يزال الق�سم الثاين ّثم بعد �أ�سبوع يزال الق�سم الثالث .ت�ستمر بهذه العملية
حتى و�ضع املعا�سل.

�صورة رقم- 83م�صيدة الذكور ملكافحة الفاروا
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ب .األكاريوز
�أكاريوز ي�صنف من بني الأمرا�ض الأربعة الأكرث وبائية للنحل �:أكاريوز – نوزميا – مر�ضي التعفن الأمريكي و الأوروبي
 مر�ض معدي ي�صيب النحل البالغ .مسبب المرض

 طفيلي ميكرو�سكوبي ال يرى بالعني املجردة يعي�ش يف اجلهاز التنف�سي للنحلة يقوم بثقب الق�صبات الهوائية و يتغذى من ال�سائل احليوي للنحلة. ي�ستطيع الطفيلي الدخول �إىل الق�صبات الهوائية خالل الأيام الت�سعة الأوىل التي تتبع خروج العاملة من النخروب .التكاثر

 يتكاثر الطفيلي يف الق�صبات الهوائية. ت�ستغرق عملية تكاثر الطفيلي حوايل ثالثة �أ�سابيع.األضرار

�إذا بلغت �أعداد الطفيلي �أعدادا كبرية ن�سبيا هنا ي�ؤدي �إىل ازدحام الق�صبات الهوائية للعاملة مما ي�ؤدي �إىل نق�ص يف الأوك�سجني لدى النحلة.
بعد تكاثر الطفيلي ملرتني متتاليتني ت�صل �أعداد الطفيلي �إىل �إحداث الأ�رضار املذكورة �سابقا.
خالل ال�شتاء و الربيع يقوم الطفيل باخلروج من الق�صبات الهوائية للعاملة الكبرية يف ال�سن لالنتقال �إىل قاعدة الأجنحة لدى العامالت ال�صغريات
يف ال�سن للتكاثر
 ثم تلج�أ �إىل �إحداث جروح بليغة يف املفا�صل التي هي مت�صلة بالأجنحة مما ي�سبب: اختالل يف التن�سيق �أو التوا�صل يف حركة النحلة تتوقف العاملة عن الطريان. يختلف �شكل النحلة ال�سليمة عن النحلة امل�صابة  ,فعادة تكون الأجنحة مت�صلة لأجل الطريان ,بينما تكون �أجنحة النحلة امل�صابة غري مت�صلةبل متباعدة عن بع�ضها وت�أخذ �شكل حرف ال .K
الظروف الجوية والبيئية التي تسبب اشتداد وطأة هذا المرض

خالل فرتات الربيع وال�صيف يكون عمر العاملة ق�صريا ن�سبيا �أي �أقل من �ستة �أ�سابيع .متوت العاملة قبل �أن يتمكن الأكاريوز الطفيلي من �إنهاء
دورة تكاثره ملرة ثانية .لذلك ال تكون �أعرا�ض هذا املر�ض ظاهرة للمربي.
خالل ال�شتاء يكون عمر العاملة طويال فتعي�ش �إىل ب�ضعة �أ�شهر .يف نهاية اخلريف لدى �إ�صابة بع�ض العامالت بالطفيلي ال تكون ظاهرة للمربي.
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يتكاثر هذا الطفيلي خالل فرتة ال�شتاء بعيدا عن عني املربي .يف نهاية ال�شتاء ن�صف العامالت يف الطائفة تكون م�صابة بالطفيلي مما ي�ؤدي �إىل موت
الطائفة كاملة .ت�شتد وط�أة الإ�صابة يف البلدان التي يكون �شتا�ؤها طويال .يكون خطر هذا املر�ض �أقل يف البلدان حيث ي�سمح الطق�س بتكاثر
النحل يف ال�شتاء وبالتايل �إحالل عامالت فتية بدل امل�صابة منها .ميكن �أن ي�صيب الطفيلي امللكات.
أألضرار التي تحدثها في طائفة النحل

وجود نحل يزحف �أمام اخللية وهو غري قادر على الطريان .ومبا �أن النحل يتربز عادة خالل الطريان يجد النحل نف�سه غري قادر على التربز ,فيبقى
بطن النحلة منفوخا (�أي يف �أغلب الأحيان �إال �إذا �أ�صيب ب�إ�سهال).
متوت العاملة ب�سبب الأمور التالية:
 الكميات الكبرية من ال�سائل احليوي التي امت�صها الطفيلي من الق�صبات الهوائية الت�سمم من �إفرازات الطفيلي حالة اختناق ب�سبب الإقفال التام للق�صبات الهوائيةعوار�ض �أمرا�ض الأكاريوز ت�شبه �إىل حد كبري �أعرا�ض الأمرا�ض التالية:
النوزميا ,فاروا� ,شلل ,مر�ض �أيار ,املر�ض الأ�سود ,الإ�سهال.
من �أجل ت�شخي�ص املر�ض ال بد من القيام بفح�ص خمربي ميكرو�سكوبي للت�أكد من وجود الطفيل.
يف حال عدم وجود فح�ص خمربي ميكرو�سكوبي ميكن الت�أكد من وجود املر�ض عرب الطريقة التالية:
يف�صل ر�أ�س النحلة ثم يق�ص ال�صدر عند قاعدة الأجنحة حتى تظهر الق�صبات الهوائية.
يف حالة النحلة ال�سليمة يكون لون الق�صبات الهوائية ف�ضي �شفاف �أو �أبي�ض المع.
يف حالة النحلة امل�صابة يكون لون الق�صبات الهوائية باهت مع بقع �سوداء �أو برونزية.
انتقال المرض

-

�ضم طوائف نحل م�صابة �إىل طوائف �سليمة
االحتكاك املبا�رش بني نحلة م�صابة و�أخرى �سليمة
ظاهرة الغزو و ظاهرة ال�رشود
جتارة النحل بني البلدان املكافحة

العالج

�صورة رقم - 84عنكبوت الأكاريوز داخل
ق�صبات هوائية للنحلة

فولبك�س ف �أ (بروموبروبيالت)
عندما يعود النحل �إىل القفري م�ساء ,يتم �إغالق كل الفتحات جيدا ,تعلق �رشيحة بخيط معدين داخل القفري بني الأقرا�ص .ت�شعل ال�رشيحة ثم تطفئ
النار للح�صول على الدخان,ملدة �ساعة ثم تفتح القفري.
يتم العالج  8مرات بفا�صل �أ�سبوع يف اخلريف �أو الربيع ثم يعاد العالج بكامله يف ربيع ال�سنة املقبلة .
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 -Vإدارة المناحل
-Vأ.حركة طائفة النحل في الفصول األربعة:
 - 1الخريف.

جي�ش النحل الذي هو من مواليد ف�صل اخلريف يتمكن من �إجتياز ف�صل ال�شتاء.
يقوم النحل بتخزين حبوب الطلع و الرحيق لأجل ف�صل ال�شتاء.

 - 2الشتاء.

متتنع امللكات عن و�ضع البي�ض.
ترتاجع طوائف النحل عموما” يف ال�شتاء.
الطوائف اللتي ال تتمكن من �إجتياز هذا الف�صل القا�سي يكون م�صريها الفناء.
النحل يحافظ على حرارة الطائفة وخ�صو�صا” احل�ضنة (�إذا وجدت).
عند �إ�شتداد الربد يقوم النحل بالتجمع على هيئة عنقود وي�ستهلك الع�سل لأجل توليد احلرارة.
متوت بع�ض احل�ضنة ب�سبب الربد.

 - 3الربيع.

تن�شط امللكات يف و�ضع البي�ض.
جتني العامالت الرحيق وحبوب الطلع لتغذية احل�ضنة.
تتزايد �أعداد النحل يف الطائفة.
جتني الرحيق وتخزينه و�إن�ضاجه ع�س ً
ال يف الأقرا�ص.
عند �شعور النحل بالإحتقان يبد�أ ببناء البيوت امللكية لأجل التح�ضري للتطريد.

 - 4الصيف.

يزداد �إ�ستهالك النحل يف هذا الف�صل.
يقوم النحل بجلب كميات �أكرب من املاء لأجل تربيد جو اخللية وتهوئتها ب�شكل جيد.
يدافع النحل عن خليته من الدبور.

-Vب .الكمية المطلوبة من الغذاء لحياة الطائفة
يف معدل رحلة الطريان الواحدة جتمع العاملة حوايل:
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 15ملغ من غبار الطلع �أو العكرب 30ملغ من الرحيق �أو املاءيف املعدل جتمع طائفة النحل �سنوياً حوايل:
 40كلغ من غبار الطلع 120كلغ من الرحيق 25ليرت من املاء 100غرام من املادة العلكيةكثري من الرحيق وغبار الطلع ي�ستهلك يف فرتة الربيع وال�صيف عندما تكون تربية احل�ضنة يف �أوجها.
لرتبية عاملة واحدة يحتاج �إىل 130ملغ من غبار الطلع .ف�إذا خلية تعدادها  30000نحلة حتتاج �إىل 40كلغ تقريبا.
بالن�سبة للرحيق ت�ستهلك الطائفة حوايل 70كلغ لرتبية احل�ضنة ولإبقائها دافئة ولتمويل عملية اخلروج جللب الرحيق .يبقى حوايل  50كلغ من
الرحيق حتول �إىل حوايل 20كلغ من الع�سل.
الطائفة تخزن الع�سل الغني بالطاقة لأجل املرور يف ال�شتاء القا�سي .ي�شكل النحل عنقوداً متما�سكاً يف ال�شتاء ويولد احلرارة حتى تبقى 10
درجات مئوية حرارة النحل يف اجلهة اخلارجية من العنقود .يولد النحل هذه احلرارة با�ستعمال ع�ضالت الطريان .هذه احلرارة حتى يولدها
النحل يف البلدان الباردة يحتاج �إىل حوايل كيلو غرام من الع�سل �أ�سبوعيا!

-Vت .بناء الجيش قبل موسم الفيض القصير
تغذية طوائف النحل

عادة يرتك مربي النحل خمزون كاف للطوائف.
�إن �إختالف الظروف اجلوية قد ي�ضطر املربي �إىل التدخل لتغذية الطوائف.

أسباب التغذية:

-

بناء اجلي�ش قبل ف�صل الربيع.
�إنخفا�ض خمزون الطائفة قبل ف�صل ال�شتاء.
جوع طوائف النحل.
م�ساعدة الطوائف اجلديدة �أو الطرود.

أنواع التغذية:
 تغذية رحيقية. -تغذية بروتينية.
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أنواع الغذايات
-

غذاية املرطبان
غذاية الظهر
غذاية الإطار
غذاية ال�صحن

الفرق في اإلنتاجية بين الطوائف القوية و الطوائف الضعيفة
عدد النحل العام عدد النحل ن�سبة النحل الن�سبة املئوية عدد النحل كمية الع�سل
املنتجة كلغ
احلا�ضن  %للنحل ال�سارح ال�سارح
احلا�ضن
يف الطائفة
11.25 3150
%21
%79 11.850
15000
30.6 11700
%39
%61 18.300
30000
69.3 45000
%75
%25 15000
60000
-

كل نحلة حا�ضنة ترعى يرقة واحدة يف الطائفة التي تعدادها  15000نحلة.
كل نحلة حا�ضنة ترعى يرقة واحدة تقريبا يف الطائفة التي تعدادها  30000نحلة.
كل نحلة حا�ضنة ترعى يرقتان تقريبا يف الطائفة التي تعدادها  60000نحلة.
كل نحلة �سارحة تنتج  3.5غرام ع�سل يف الطائفة التي تعدادها  15000نحلة.
كل نحلة �سارحة تنتج  2.6غرام ع�سل يف الطائفة التي تعدادها  30000نحلة.
كل نحلة �سارحة تنتج  1.54غرام ع�سل يف الطائفة التي تعدادها  60000نحلة.

مالحظة :كمية الع�سل املذكورة يف اجلدول اعاله هي جمموع ما جتنيه الطائفة �سنوياً و لي�س ما
يقطفه املربي.

-Vث .نظام وضع الخاليا
تو�ضع اخلاليا على قواعد حديدية على هيئة متيل اخللية فيها �إىل الأمام قلي ً
ال وذلك لأمرين :ل�سهولة
التخل�ص من ماء املطر �أو من الرطوبة �إذا تكثفت داخل اخللية فيجد املاء طريقه �إىل اخلارج بي�رس
ولت�سهيل خروج الهواء البارد ومنع خروج الهواء الدافئ.

موقع الخلية:

 يف ال�شتاء يف ال�صيف40

أهمية حسن توزيع الخاليا

 كيفية توزيع اخلاليا. -عدد الطوائف يف املنحل.

من املهم جداً �أن تكون امل�سافة بني اخلاليا وبني ال�صفوف متباعدة ن�سبياً لأجل الأ�سباب التالية:
 �سهولة العمل بالن�سبة للمربي يف �أثناء الك�شف على الطوائف. زيادة الإنتاجية. تخفيف من وط�أة ظاهرة ال�رشود. تفادي ظاهرة الغزو. -يخفف من �رشا�سة النحل.

الشروط التي ينبغي مراعاتها عند إنشاء المناحل التجارية:

-

�سهولة الو�صول جلميع اخلاليا يف جميع �أحوال الطق�س للمربي و�آلياته
وجود م�ساحة مهيئة تكفي ل�سهولة ولأمان حركة املربي داخل املنحل
بعد املنحل عن هبوب الرياح .و�إذا تعذر ذلك يهي�أ املوقع م�سبقا بعمل م�صدات الريح كاجلدران �أو الألواح اخل�شبية
احلماية من ال�شم�س احلارة يف ال�صيف
وجود م�صدر للمياه النقية القريبة ي�ستطيع �أن ي�ستفيد النحل منها (�أو ت�أمينها من املربي)
احلماية قدر الإمكان من خطر احلرائق
احلماية من �سيول املياه التي ميكن �أن تت�رسب �إىل اخلاليا
احلماية من هجمات الإعتداء �أو الأذى الغري متعمد من بع�ض احليوانات
احلماية من عبث الب�رش �أو ال�رسقة
الأخذ بعني الإعتبار عدم �إزعاج �أو �إيذاء النحل للب�رش �أو البهائم التي يقتنوها
و�ضع املنحل يف �أ�سفل نقطة يف املرعى
القرب من املرعى
عدد اخلاليا يف املنحل نف�سه واملنطقة املجاورة له
قرب امل�سافة بالن�سبة للمربي �شخ�صياً
خ�صوبة املرعى.

-Vج.ظاهرةالتطريدالطبيعيوتأثيرهاالمباشرعلىإنتاجيةخليةالنحل
تعريف ظاهرة التطريد:

كل من الطائفة الأم والطرد اجلديد.
�سلوكية وغريزة طبيعية لتكاثر طوائف النحل عندما تكون الظروف الطبيعية مالئمة حلياة ٍ
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ظواهر التطريد الطبيعي:
-

ظهور ك�ؤو�س ملكية
كرثة ح�ضنة الذكور
امتناع امللكة عن و�ضع البي�ض
حركة امللكة غري عادية و�رسيعة
ازدحام اخللية بالنحل
امتالء العيون ال�سدا�سية باحل�ضنة وحبوب اللقاح والع�سل

أسباب التطريد الطبيعي:
-

عمر امللكة
ازدحام اخللية و�ضيق املكان
جتمع النحل احلا�ضن من غري عمل يقوم به
ّ
العوامل اجلوية
خاليا النحل حتت �أ�شعة ال�شم�س املبا�رشة
�ساللة النحل
عدد �أفراد الطائفة
الظروف املناخية

�صورة رقم - 86طرد من النحل على غ�صن �شجرة

أضرار التطريد الطبيعي

تدهور يف �ساللة النحل (نحل هجني)
امتناع امللكة عن و�ضع البي�ض
�ضياع وقت النحل يف تربية ح�ضنة ذكور
خ�سارة الطائفة جزء من جي�شها اخلارج منها
خ�سارة الطائفة من خمزونها من الع�سل
خ�سارة الطائفة من كميات الرحيق
وحبوب اللقاح التي كانت �سوف جتنيها
�ضعف الطوائف التي طردت
احتمال �ضياع الطرود

إجراءات لمنع التطريد:

عند الك�شف على اخلاليا :قبل الربيع �ضم اخلاليا ال�ضعيفة يف املنحل ال�صغري والعمل على جتان�س اخلاليا يف املنحل الكبري .عندما يغطي النحل 10
�إطارات� ،إ�ضافة الطبقة العا�سلة مع ت�شكيل الإطارات .عندما يغطي النحل � 20إطار ،حجز امللكة يف بيت الرتبية مع اختيار الرباويز يف الطبقة العا�سلة.
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 -VIتربية الملكات
طبيعي ًا النحل يربي ملكات في ثالث حاالت:
حالة الطوارئ
حالة الإبدال
حالة التطريد الطبيعي

�أف�ضل وقت لرتبية امللكات هو �أثناء مو�سم البي�ض �أي عند قيام النحل بالتح�ضريات للتطريد الطبيعي.

لماذا نربي ملكات؟

لإبدال امللكات
لعدم قدرة النحل على ذلك يف فرتات معيّنة
النحل ال مييز بني اخلاليا ذات املوا�صفات اجليدة وغريها
عندما يقوم النحل برتبية ملكات طبيعياً يرتجم بخ�سارة جزئية من �إنتاج الع�سل.

قواعد وشروط تربية الملكة

البي�ض الذي ينتج عنه عامالت = البي�ض ينتج عنه ملكات �إىل اليوم الثالث
الطائفة اليتيمة تربي ملكات ب�شكل �أح�سن كلما تزايد �أعداد النحل احلا�ضن فيها
امللكات العذراوات تعزل عن بع�ضها البع�ض
أمر �أ�سا�سي للنجاح
ا�ستقرار امللكة العذراء يف الطائفة � ُ
�إن فر�ص جناح تربية امللكات هي �أكرب يف فرتات الرتبية الطبيعية

 1-VIالخطوات العملية
حت�ضري بيوت امللكات اال�صطناعية
 بيوت بال�ستيكية -بيوت �شمعية

�صورة رقم - 87امللكة حماطة بالعامالت
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و�ضع هذه البيوت يف طوائف نحل عادية ملدة �24ساعة
�أخذ برواز ح�ضنة �شابة
 �إزالة النحل بالفر�شاة يلف بقطعة قما�ش رطبةيكون التطعيم بالريقات من يرقات �صغرية فتيّة

نتائج التطعيم بيرقات كبيرة:
-

انخفا�ض يف جودة امللكة
تت�ضاءل كمية البي�ض ن�سبياً
حجم القابلة املنوية ا�صغر
عدد فروع املباي�ض اقل

شروط غرفة التطعيم:

�أف�ضل حرارة للغرفة هي  35درجة مئوية (ال تنخف�ض عن 24درجة مئوية)
رطوبة %50
نور كايف �أو �إ�ضاءة

أنواع التطعيم:

 التطعيم النا�شف التطعيم با�ستعمال املاء املقطر التطعيم با�ستعمال املاء املقطر مع غذاء ملكي (ماء مقطر -%40غذاء ملكي )%60 -التطعيم با�ستعمال غذاء ملكي

أنواع إبر التطعيم في العالم:
�إبرة التطعيم املبا�رشة امل�ستقيمة
�إبرة التطعيم املعكوفة
�إبرة التطعيم ال�صينية
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�صورة رقم - 88برج ملكي على ك�أ�س
بال�ستيكي

 2-VIطرق إيجاد اليرقات
بطريقة الك�شف العادي
( 100 – 50ملكة)

السلبيات:

متعبة
قد ننتخب يرقات ب�أعمار متفاوتة
لي�ست طريقة منا�سبة لإنتاج جتاري للملكات

الطريقة التجارية:

حتجز امللكة على �إطار

السلبيات :قد تتأخر الملكة حتى تبيض.

طريقة وضع البراويز:

يو�ضع برواز يف �أقرب مو�ضع �إىل الإطار الذي تبي�ض فيه امللكة.

أسباب قبول أو عدم قبول اليرقات

على ح�سب موا�صفات قفري البداية من حيث:
 اجلي�ش الظروف البيئية واجلوية عدم وجود يرقات �صغرية يف طائفة البداية با�ستثناء الريقات املطعمةالبيوت امللكية ال�شمعية من حيث:
 �صفاء ال�شمع (من الربافني مثال) حجم البيوت امللكية ال�شمعية امل�صنعة �سماكة البيوت امللكية ال�شمعية امل�صنعة (�إذا زادت ال�سماكة من الداخل ال تنجح العملية) حرارة البيوت امللكية ال�شمعية امل�صنعة (بع�ض املربني ي�ضعونها يف طوائف حتى ت�صري حرارتها مثل حرارة الطائفة45

البيوت امللكية البال�ستيكية من حيث و�ضعها يف قفري البداية بيوم قبل ا�ستعمالها للتطعيم حتى يت�آلف النحل مع رائحتها لأجل جناح العملية
التطعيم نف�سه
�رشوط غرفة التطعيم من حيث احلرارة والرطوبة خ�صو�صا يف املناطق ال�صحراوية.

 3-VIقفران البداية:
قفير مقفل في مكان مظلم
 م�شبك (دخول الهواء �إىل النحل) نحل حا�ضن من عدة خاليا ويزاد خليطرائحة
 بدون ملكة تقفل جيدامربد بحرارة
 تو�ضع يف غرفة مظلمة �أو مكان ّ22-15درجة
 كل �36-24ساعة ممكن و�ضع بيوت ملكيةجديدة.

اإليجابيات:
اال�ستفادة ملدة �أ�سبوع �أو ع�رشة �أيام
بعد ثالث �ساعات على �إخراج الريقات امل ّطعمة
ميكن �إدخال فوج جديد من الريقات امل ّطعمة.

السلبيات:
تتلف عامالت كثرية يف الغرفة املظلمة ،التحكم
باحلرارة يكلف م�صاريف �إ�ضافية.
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�صورة رقم - 89توزيع الإطارات داخل قفري
البداية

�صورة رقم - 90توزيع الإطارات داخل قفري
البداية ()2

 4-VIأنواع أخرى من قفران البداية
قفير بدون ملكة:

انتخاب قفري قوي
امللكة واحل�ضنة ال�شابة فتية ترتك فيعود �إليه العامالت ال�سارحات

تطعيم( )1بعد � 36-24ساعة �إخراج  45بيت ملكي ننتظر �ساعتني �أو ثالث �ساعات.
تطعيم( )2ميكن ا�ستعمال هذه اخلاليا حتى  15يوما ثم بعد ذلك تبد�أ العامالت بو�ضع البي�ض

قفير مع ملكة

نحل قوي يغطي ع�رشين برواز
الطابق ال�سفلي :ملكة ـ يرقات �شابة ـ ع�سل
حاجز ملكي
الطابق العلوي :يرقات م�سنة ـ حبوب لقاح ـ �شمع ممطوط
تو�ضع بيوت امللكة املطعمة فوق احلاجز بني �إطارات حبوب
اللقاح ،النحل احلا�ضن يف هذه اخللية يلج�أ �إىل تغذية الريقات
امل�سنة واىل تخزين الع�سل يف الطبقة العا�سلة.

 5-VIقفران النهاية

�صورة رقم� - 91إطار يحتوي على ك�ؤو�س امللكات وتظهر الريقات املقبولة وقد بنى
النحل برجاً فوق الك�أ�س

بدون ملكة

بعد � 6ساعات على �شعور النحل باليتم يو�ضع برواز تطعيم الريقات الذي يزال من خاليا البداية
ين�صح �أن ال نزيد عن  20بيت ملكي يف قفري � 10إطارات ع�سل
ترتك البيوت امللكية فيها ملدة � 3أيام يف حال وجود .Incubator
�أو ترتك ملدة � 10أيام يف حال عدم ا�ستعمال .Incubator

قفران نهاية بوجود ملكة

طائفة قوية
و�ضع الريقات املطعمة خلف حاجز امللكة مع وجود ح�ضنة مفتوحة لتجذب النحل احلا�ضن ومن اجلهة الأخرى
�إعطاء خاليا قفران النهاية جمعية �شابة.
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تبقى فيها البيوت امللكة فرتة � 10أيام.
عند ن�ضوج بيوت امللكات ،حماية بيوت امللكات
بعد � 3أيام على بقاء بيوت ملكات يف قفران النهاية
�إما �أن ترتكها ملدة �ستة �أيام �إ�ضافية �أو ننقلها �إىل
. Incubator
عادة يو�ضع حاجز ملكة على مدخل قفران النهاية
لأجل �أن ال تدخل ملكة عذراء �إليه.

طائفة البداية والنهاية

 نحل يغطي � 10إطارات نحل بدون ملكة نحل بدون ح�ضنة بعد �24-6ساعة ،ندخل �إليها بيوت امللكة املطعمةبالريقات.
يختلف وقت �إقفال العامالت للبيت امللكي من طائفة
�إىل �أخرى ح�سب:
�صورة رقم - 92توزيع الإطارات داخل قفري
�ساللة النحل
نهاية بدون ملكة
كمية الرحيق وحبوب اللقاح يف القفري
كمية الغذاء امللكي امل�ستفاد منها يف الأيام الثالثة الأوىل
مثل :يف �ساللة النحل الإيرانية يختم عليها يف ن�صف اليوم العا�رش.

�صورة رقم - 93توزيع الإطارات داخل قفري
نهاية بوجود ملكة

 Incubator 6-VIأو الحاضنة
بعد الإقفال على بيوت امللكات ننقل هذه البيوت �إىل  Incubatorهذه الآلة تتميز بدرجة رطوبة وحرارة مطابقة لقفري النحل(35-34درجة
ورطوبة  )%50ت�ستعمل عادة يف املخترب.

قفران الـ Incubator

ممكن �أن ي�ستعمل املربي قفران الـ  Incubatorوهي خاليا حتتوي على:
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طوائف جي�ش قوي
بدون ملكة(�أو مع وجود ملكة وحاجز)
بعد �أن يختم على البيت امللكي يف طوائف النهاية.
تنقل بيوت امللكات �إىل قفران الـ  Incubatorملدة 6-5ايام مع و�ضع �أقفا�ص على
بيوت امللكات.

 7-VIقفران التزاوج

�صورة رقم� - 94أبراج امللكات املختومة تنقل �إىل احلا�ضنة

 قفران �صغرية �أو �ضعيفة �شمع ممطوط مع ع�سل وحبوب لقاح بدون ملكة وال بي�ض وال ح�ضنة �شابة تو�ضع بني هذه اخلاليا معامل ظاهرة العيان �إدخال بيت ملكي يف اجلزء العلوي بني �إطارين بالقرب من احل�ضنة املختومة بعد � 6ساعاتعلى �إن�شاء هذه الطوائف
 تغذية الطائفة حملول �سكر %60-40 خروج امللكة من بيتها بلوغها ون�ضجها اجلن�سي بعد 5-4ايام -بد�أها بو�ضع البي�ض ثم املربي يراقب النحل الذي ينتج عن بي�ض امللكة.

 8-VIتسجيل مواصفات تربية الملكة
رقم اخللية
تاريخ التطعيم
عدد الريقات املقبولة
عدد بيوت امللكات التي �أغلقت
تاريخ نقل بيوت امللكات اىل قفران التزاوج
مالحظات
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 9-VIكيفية تحضير الغذاء الملكي ألجل تطعيم اليرقات
ت�أخذ ملكة قفري قوي مع بروازين يغطيهما النحل وتو�ضع يف قفري �آخر.
القفري املتبقي بدون ملكة بعد �72-48ساعة يبد�أ ظهور بيوت ملكية ب�شكل طبيعي يف اليوم الثالث
ن�أتي بزجاجة لونها غامق وجنمع فيها الغذاء امللكي
تو�ضع الزجاجة يف الثالجة(الغذاء امللكي يف�سد ب�رسعة)
عند التطعيم ن�أخذ الغذاء امللكي ونخلطه بن�سبة  50-50غداء ملكي ـــ ماء مقطر لأجل تطعيم الريقات.
التطعيم املزدوج Double grafting
�صورة رقم - 96قفران التزاوج
 التطعيم الأول مثل ما ذكرنا �سابقاًّ
 بعد �24ساعة ن�أخذ هذه الريقات املطعمة ونلقيها خارج القفران من غري �أن ن�أخذ �شيئاً من الغذاء امللكي ثم نطعم بريقات �صغرية جداً مت التدقيقفيها ب�شكل اكرب ون�ضعها فوق الغذاء امللكي الذي و�ضع لأجل الفوج الأول من الريقات.
 -متابعة تربية امللكة كما هو مذكور

 10-VIأهمية تربية الذكور في تربية الملكة
( )12-7ذكور يلقحون امللكة عادة
موا�صفات جينية للنحل امللكة الأم %50
بني الآباء املتعددون %50
ذكر
بي�ضة ــ خروج من عني �سدا�سية ــ 24يوم
بلوغ الن�ضج اجلن�سي 14-10يوم
 38يوم ليكون جاهز للتزاوج

ملكة
بي�ضة ــ خروجها من بيت امللكة ــ 16يوم
بلوغ الن�ضج اجلن�سي �6-3أيام

الفرق
� 8أيام
� 8-7أيام

 24يوم لتكون جاهزة للتزاوج
�صورة رقم - 97الفرق بني الوقت الالزم لن�ضج كل من امللكة والذكر

لكل ملكة ننتجها املطلوب ت�أمني من  100-40ذكر (نبد�أ بالتح�ضري يف تربية الذكور قبل �شهر ون�صف من تزويج امللكة).
عادة يف برامج ال�سالالت يح�صلون على نتائج جيدة يف �أول الربامج ولكن التحدي هو احلفاظ على هذا التح�سن.
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الطرق التي يمكن أن يلجأ إليها المربون للحفاظ على النحل المنتخب
 تلقيح امللكات يف الهواء الطلق يف منطقة تعج بالقفران املنتقاة لأجل تربية ذكور ذات موا�صفات مرغوبة جلب امللكات لأجل التلقيح يف الهواء الطلق يف منطقة معزولة كاجلزر ال يوجد فيها نحل بري ا�ستعمال التلقيح اال�صطناعي لأجل التحكم بعملية التلقيح ب�شكل كاملميكن ان تتم برامج االنتخاب على �أ�سا�س:
 املوا�صفات اخلارجية كاللون واحلجم �سلوكية وطبائع النحل كالتطريد وهدوء العامالت مرجع االنتخابمالحظة :ين�صح املربي قبل ال�رشوع برتبية امللكات بح�سن اختيار الطوائف التي �سوف يعتمد عليها يف تربية امللكة ويف تربية الذكور �أي�ضا.

مواصفات الطائفة التي يأخذ منها يرقات التطعيم:
عمر العامالت
قوة جمع الرحيق
هدوء العامالت
�إنتاج ال�شمع
امليل للتطريد
املقاومة للأمرا�ض
مت�ضية ال�شتاء
درجة جتان�س العامالت
امليل للغزو لدى العامالت

 11-VIالتغذية ألجل تربية الملكة
تغذية رحيقية

كل الطوائف البداية والنهاية والـ  Incubatorوقفران التزاوج نلج�أ �إىل تغذية النحل تغذية رحيقية  %40من ال�سكر و %60من املاء

تغذية بروتينية

املكونات:
 �سكر �صويا بودرة � 4أجزاء51

 خمرية جزء واحد حليب قليل الد�سم جزء واحد ع�سل بدون �أمرا�ض � 5أجزاء ماءميكن اال�ستعا�ضة عن الع�سل مبحلول � 2سكر ،واحد ماء.
طريقة التح�ضري:
 يو�ضع ال�سكر بودرة ( 11جزء) و ال�صويا املطحونة منزوعة الد�سم ( 14جزء) ,اخلمرية (جزء واحد) و احلليب قليل الد�سم (جزء واحد). ميزج اخلليط اجلاف باليد جيّدا لي�صبح متجان�سا ,ثم ير�ش عليه املاء على مراحل باليد و يفرك حتى يت�رشب املاء دون �أن ي�صبح مائعا. يرتك املزيج ملدة ثالثة �أيام ليتخمر على �أن يق ّلب باليد كل يوم. بعد �أن يتخمر املزيج يعجن بالع�سل �أو ال�سكر البودرة ح�سب احلاجة .اذا كان املزيج مائعا ي�ضاف اليه ال�سكر البودرة ,و اذا كان �شديدا وجافاي�ضاف اليه الع�سل.
 -بعد ذلك ي�ؤخذ من العجني قطع �صغرية مت ّد على �شكل دوائر م�س ّطحة .

 12-VIأنواع النحل الموجودة على األراضي اللبنانية وطرق إدخال الملكات
أنواع النحل الموجودة على األراضي اللبنانية

 -1النحل البلدي أو النحل السوري
هو ابن بيئتنا ومت�أقلم معها ب�شكل جيد ،من مميزاته:
 عمله منتظم على الإطارات قدرته على مت�ضية ال�شتاء يف طوائف �صغرية مع تغذية قليلة�شح تقلل �أو تتوقف امللكة عن و�ضع البي�ض نهائيا مما ي�سمح لهذه الطوائف البقاء حية
 جتاوب امللكة مبا�رشة مع التغريات يف املرعى ف�إذا �أ�صابه ّمن دون تدخل مربي النحل
 -قليل الإ�صابة ن�سبيا مبر�ض تكل�س احل�ضنة  Chalk Broodمقارنة مع النحل الإيطايل مثال.

مساوئ النحل السوري:

ال�رشا�سة ،يعترب النحل ال�سوري من �أ�رش�س ال�سالالت مما يجعل عمل مربي النحل به يف املناحل الكبرية التجارية �صعبا ومكلفا لأنه ال بد من ارتداء
البدلة الواقية من قناع وثياب وقفازات طوال الوقت يف �أثناء احلر وحتت �أ�شعة ال�شم�س .وال بد من وجود عامل يعاون مربي النحل فيدخن له
با�ستمرار على اخلاليا حتى يتمكن املربي من القيام بعمله ب�شكل جيد .لذلك ال بد من �أيجاد �أماكن للمناحل بعيدة ن�سبيا عن البيوت ل�سالمة النا�س
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وللتمكن من القيام ب�أعمال املنحل ونظرا ل�ضيق م�ساحة امللكية الفردية يف لبنان بات هذا الأمر ي�شكل مع�ضلة ال ي�ستهان بها يف القرى.
�إنتاجه �أو مردوده قليل ن�سبيا مقارن ًة مع ال�سالالت العاملية .النحلة ال�سورية حجمها ا�صغر من النحلة الأجنبية من تلك ال�سالالت .معدة الع�سل
�أو  Honey Cropعند النحل الأجنبي اكرب منها يف النحل ال�سوري مما يجعل �رسوح العاملة من �ساللة �أجنبية �أكرث فعالية من �رسوح العاملة
البلدية .ل�سان العاملة البلدية اق�رص من عند العاملة الأجنبية .مثال ،طول الل�سان عند العاملة البلدية يقدر كمتو�سط بحوايل 5.845مم� ،أما عند
النحل الكارنيويل فهو يرتاوح ما بني  6.4و 6.8مم .باال�ضافة �إىل و�صول عوامل كثرية جتعل �إنتاجية النحل البلدي اقل بكثري من �إنتاجية النحل
من ال�سالالت العاملية ،وال ي�سعنا �إن نذكرها كلها يف هذا التقرير.

ميله الشديد للتطريد.

التطريد هو �سلوكية وغريزة طبيعية لتكاثر طوائف النحل عندما تكون الظروف البيئية مالئمة حلياة كل من الطائفة الأم والطرد اجلديد.
وهي من �أهم امل�شاكل التي يواجهها مربو النحل� .إن العامالت تقوم ببناء بيوتا ملكية ب�أعداد كبرية على الأقرا�ص وتقوم بتغذية الريقات فيها بالغذاء
امللكي ،ثم تقوم ب�إغالق هذه البيوت .وهذه البيوت ت�أخذ جهدا كبريا من النحل وال ي�ستفيد املربي من هذا اجلهد ب�شيء( .ن�شري هنا �أن كل بيت
ملكي ي�ستنزف طاقة  300عاملة حا�ضنة ،فان النحل ال�سوري يبني بيوت ملكات على مراحل يف كل مرحلة قد ت�صل �إىل  20بيت ملكي يف
الإطار الواحد!
ملاذا نطرح امليل للتطريد على �أنها من اكرب امل�شاكل عند مربي النحل؟
الن مربي النحل يعلم �إن اخلاليا اجليدة التي تعطي مردودا كبريا من الع�سل هي الطوائف التي حتتوي على جي�ش كبري.
و�أما النحل ال�سوري فما �أن يقوى اجلي�ش حتى يبد�أ يف عملية بناء بيوت امللكات لأجل التطريد ...فعندها يلج�أ املربي �إىل الك�شف امل�ستمر على
اخلاليا لإزالة بيوت امللكات (وهو عمل م�ضني و�شاق وي�ستغرق وقتا طويال� ،إذ ال بد من الك�شف على جميع الإطارات بدون ا�ستثناء) ،و�إذا
مل يقم املربي بذلك فان النحل �سوف يطرد ويخرج على هيئة طرود على الأ�شجار القريبة من املنحل مما يعني �ضياع مو�سم الع�سل على املربي
وخ�سارة الطرود �إن مل يكن قادرا على التقاطها.
ومن م�ساوئ التطريد امتناع امللكة عن و�ضع البي�ض
ب�سبب امتالء العيون ال�سدا�سية بالع�سل وحبوب اللقاح
واحل�ضنة مما ي�ؤثر �سلبا على عمل اخللية وبالتايل على �إنتاج
الع�سل .ذلك انه لو تدخل املربي و�أزال بيوت امللكات
بعد ب�ضعة �أيام تكون اخللية قد توقفت عن التقدم الفعلي
ومبا �إن هذا الأمر يتكرر يف �ساللة النحل ال�سوري امليال
للتطريد ب�شدة فانه يطرح مع�ضلة كبرية .و�أما عن �أ�رضار
التطريد التي مل تذكر بعد فهي:
 تدهور �ساللة النحل ب�سبب انعزال ال�صفات الوراثية،خا�صة �إذا كانت الطائفة متتلك ملكة نحل هجني.
 اخل�سارة ب�أعداد النحل من جراء خروج النحل من�صورة رقم - 98عامالت حتر�س مدخل القفري
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الطائفة ب�شكل طرود .ذلك الن جي�ش النحل ينق�سم على عدة طرود .وقد يخرج من اخللية الواحدة �ستة �أو �سبعة طرود مما يعني �أن �ضعف الطائفة
املتبقية ال ي�سمح لها بجني الع�سل.وليعلم �إن الطرد قد يخرج �أثناء �ساعات طويلة يف النهار وال يعلم �أين يحط فهو كالقنبلة املوقوتة التي ال يعلم
متى تنفجر و�أين تنفجر� .إن خروج الطرد ب�شكل مفاجئ واحتمال نزوله على الأ�شجار العالية �أو يف �أماكن ي�صعب التقاطه فيها ي�سبب ملربي النحل
م�شكلة كبرية� .أ�ضف �إىل ذلك ان الطرد قد يحط يف �أماكن ال تكون ظاهرة للعني مما ي�ؤدي �إىل خ�سارته .في�ضطر املربي املبتدئ �أو اخلبري يف حال �إن
ت�أخر يف الك�شف على النحل �إىل القيام يوميا ودوريا بجولة حول النحل للتفتي�ش على الطرود يف دائرة يكون قطرها 700مرت على الأقل!!
 خ�سارة الطائفة التي �ستطرد من خمزونها الع�سلي ومن خمزون حبوب اللقاح لأجل التح�ضري للتطريد. خ�سارة الطائفة من كميات حبوب اللقاح والرحيق التي كان متوقعا �إن يجنيها لوال التح�ضريات للتطريد و عملية التطريد .فالطائفة بعد التطريدهي طائفة �ضعيفة من جهة عدد العامالت واملخزون وال فائدة منها وال يعتمد عليها يف جني �أي حم�صول .ف�إذا مربي النحل ال ي�ستفيد �إال من اخلاليا
ذات تعداد اجلي�ش الكبري جلني الع�سل وهذا يتعاك�س مع ال�ساللة امليالة للتطريد مثل �ساللتنا البلدية� ،إذ �إن هذه ال�سالالت ما �إن يقوى اجلي�ش حتى
تبد�أ يف تربية بيوت امللكات ،مما ي�ستدعي الك�شف ا�سبوعياً اثناء فرتات الفي�ض ملنعها من التطريد.
جمعه الكثري للمادة العلكية �أو العكرب .مما يجعل الإطارات تلت�صق ببع�ضها ب�شكل متني مما ي�ص ّعب عمل مربي النحل خ�صو�صا عند انتهاء ف�صل
ال�شتاء وال يكون الطق�س دافئا بعد� ،أ�ضف �إىل ذلك �إن مربي النحل يبذل جهدا كبريا ووقتا ثمينا يف تنظيف اخللية من املادة العلكية لت�سهيل العمل
فيها.
عدم نقاء ال�ساللة مما يبعدها عن االنت�شار العاملي ويقلل من �أهميتها ،ذلك انه يذكر يف املراجع �إن النحل ال�سوري ينق�سم �إىل �صنفني :النحل
ال�سيفاين والنحل الغنّامي.
عدم ثباته على الأقرا�ص وع�صبيته ،فالنحل ال�سوري عند رفع الأقرا�ص �أثناء الك�شف يطري مما ي�صعب عمل مربي النحل وي�شكل �أذى �إن كانت
املناحل يف مناطق م�أهولة بال�سكان.
حالته ال�صحية املتدنية ن�سبة لغريه من ال�سالالت حيث ي�صاب ب�أمرا�ض التعفن �أكرث من النحل الأجنبي ،كالتعفن الريقي الأمريكي والأوروبي

النحل األجنبي:
النحل الإيطايل
النحل الكارنيويل
النحل الكوكازي

�صورة رقم - 99نحلة من ال�ساللة الكارنيولية

تختلف موا�صفات هذه ال�سالالت من النحل عن بع�ضها البع�ض .فمثال النحل الإيطايل تبي�ض ملكاته مبكرا �أكرث من النحل الكارنيويل والكوكازي
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والكارباثي .بينما يعد النحل الكارنيويل �أكرث هدوءا من كل ال�سالالت الأخرى.
النحل الكارنيويل �رسيع التكيف ويتحمل درجة حرارة مرتفعة ن�سبيا ومي�ضي ال�شتاء بطوائف �صغرية مما ال ي�ضطر املربي �إىل التدخل يف حال ال�شح
يف املرعى بعك�س النحل الإيطايل الذي ال تتجاوب ملكاته مع التغريات يف املرعى .يعد النحل الكارنيويل من ان�سب ال�سالالت لإنتاج الع�سل
ب�شهده لبيا�ض لون ال�شمع الذي يغطي �أقرا�صه ولرتكه م�سافة بني الع�سل والغطاء الداخلي .ولكن النحل الكارنيويل �أكرث ميال للتطريد من النحل
الإيطايل وهما اقل ميال للتطريد بكثري من النحل البلدي.
نكتفي بذكر النحل االيطايل.

النحل االيطالي
ميزاته:

هادئ جدا :يعترب النحل الإيطايل من �أكرث ال�سالالت هدوءا يف العامل مما مي�سح ملربي النحل الك�شف على اخلاليا بدون بدلة �أو قفازات �أو حتى
قناع للوجه (هذا لي�س من�صوحا للمربي ،على الأقل فليلب�س قناع الوجه .)...ميكن و�ضعه قرب املنازل بدون �أن يت�سبب ب�أي �إزعاج للجريان �أو
للمارة.
وافر الإنتاج :النحل الإيطايل يت�صف ب�أنه ذو �إنتاجية عالية يعطي من �ضعفي �إىل ثالثة �أ�ضعاف �إنتاج النحل البلدي حتت نف�س الظروف والإدارة
ال�صحيحة للمنحل ،وهذا �سببه �إن العامالت الإيطاليات يت�صفن:
 باخلرطوم الطويل الذي ي�سمح لهن بامت�صا�ص الرحيق من قاع الأزهار بفعالية �أكرث من النحل ال�سوري. بكرب حجم معدة الع�سل ،مما يجعل مردود الرحيق من طريان النحلة االيطالية الواحدة �أعلى منه من النحلة ال�سورية.االبا�ضة املبكرة :تتميز امللكات االيطاليات ب�أنها تبي�ض مبكرا ن�سبة لغريها من ال�سالالت �سواء �أجنبية كانت �أم ال�ساللة املحلية ،فعند الك�شف يف
�أوائل �شهر �شباط على اخلاليا االيطالية ،جند الإطارات ملأى بالبي�ض والريقات واحل�ضنة املختومة .هذا ي�سمح ب�إعداد جي�شا كبرياً من النحل يف
وقت مبكر مما ينعك�س �إيجابا ب�شكل مبا�رش على �إنتاجية هذه اخلاليا من الع�سل .بينما تكون اخلاليا البلدية يف �شهر �شباط مل تبد�أ يف و�ضع البي�ض
ما مل يزل الطق�س باردا.
ثباته على الأقرا�ص :النحل الإيطايل ثابت جدا على الأقرا�ص مما يجعل الك�شف عليه يف غاية ال�سهولة ،للت�أكيد على هذا الكالم ال بد من ا�ستعمال
فر�شاة النحل عند قطاف الع�سل للتخل�ص من النحل املوجود على الإطارات بعك�س النحل البلدي حيث انه يكفي �أن يهز املربي الإطار فيطري
النحل عنه فورا .وي�ستطيع املربي �إن يوفر جهدا كبريا ووقتا ثمينا �أثناء الك�شف على اخلاليا الإيطالية باملقارنة مع النحل البلدي .وميكن للمربي
�إن يك�شف بنف�سه على اخلاليا من دون اال�ستعانة بعامل الن هذه ال�ساللة يكفي �إن يدخن على الطائفة بقليل من الدخان وحتى بدون تدخني �أحيانا
�أثناء فرتات الفي�ض.
قليل امليل للتطريد :حيث �إن هذا النحل ال يبد�أ يف بناء الك�ؤو�س امللكية �إال بعد �أن ي�صل تعداد اجلي�ش �إىل عدد كبري جدا (بينما يبد�أ النحل البلدي
عادة يف بناءها عندما ي�صل تعداد اجلي�ش �إىل ن�صف تعداد اجلي�ش الإيطايل) .النحل االيطايل يبني بيوت ملكات ب�أعداد اقل بكثري من النحل البلدي.
وهذا الأمر ينعك�س �إيجابيا على عمل املربي حيث �أن هذه ال�ساللة تعمل لوقت كبري على بناء اجلي�ش وتو�سيع ع�ش احل�ضنة ثم يف وقت مت�أخر
باملقارنة مع ال�ساللة البلدية تبد�أ يف بناء البيوت امللكية .فعندئذ يتدخل املربي ويزيل هذه البيوت القليلة العدد ن�سبيا فال يتطلب ذلك كما يف النحل
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البلدي جهدا كبريا وال وقتا ثمينا .وهذا امليل القليل للتطريد ينعك�س �إيجابا على �إنتاجية خاليا النحل الن النحل فيها ال ي�ضيع طاقته ووقته يف بناء
بيوت ملكات كثرية العدد وتغذية الريقات فيها وال تتوقف امللكة فيها مرارا عن و�ضع البي�ض حت�ضريا للتطريد بل يبقى النحل م�شغوال بالأعمال
التي تهم مربي النحل بالدرجة الأوىل.
قلة اجلمع للمادة العلكية �أو الربوبولي�س بالن�سبة ل�ساللة النحل ال�سوري (ولي�س �صحيحا كما تذكر بع�ض املراجع انه كثري اجلمع للمادة العلكية)...
مما ي�سهل عمل مربي النحل الن رفع الإطارات يكون �سهال وال ي�ضطر املربي �إن ينظف جوانب اخللية ،والإطارات من هذه املادة بعك�س النحل
ال�سوري حيث ي�ضيع وقت وجهد كبريين للمربي يف هذا الأمر (خ�صو�صا عند انتهاء ف�صل ال�شتاء)...
ينظف خليته و�أقرا�صه جيدا :النحل الإيطايل يعتني بتنظيف خالياه جيدا مما ي�ضفي عليها الن�شاط وقلة الإ�صابة بالأمرا�ض .ويذكر يف هذا املجال
�أن النحل الإيطايل يعترب �أكرث نحل يف الدنيا مقاومة ملر�ض التعفن الأمريكي.
منظم العمل على الإطارات
ر�ؤية امللكة والتقاطها �سهل جدا .مبا �أن لون امللكة يف ال�ساللة الإيطالية (لون احمر) يختلف عن العامالت ميكن عند البحث عليها ر�ؤيتها �أو
مالحظتها ب�رسعة وب�سهولة بعك�س النحل البلدي حيث ي�صعب ر�ؤية امللكة بني العامالت ب�سبب التقارب اللوين بينهما .الإيطالية ب�سبب هدوء
النحل يف اخلاليا ميكن للمربي �أن يعمل بدون قفازات فيلتقط امللكة ب�سهولة بعك�س النحل ال�سوري حيث ال ي�ستغنى عن البدلة الكاملة ف�ضال
عن القفازات ب�سبب �رشا�سة النحل مما ال ي�سمح بالتقاط امللكة بوا�سطة اليد .وهذا الأمر ينعك�س �إيجابا جدا على عمليات تربية امللكات ،من ثم
و�ضعها يف خاليا التلقيح ومن ثم و�ضعها يف �أقفا�ص البنتون للبيع التجاري.
مساوئ النحل اإليطالي

عدم ت�أقلمه مع التغريات يف املرعى :تتميز ملكات النحل الإيطايل بكرثة و�ضع البي�ض حتى يف حال �شح املرعى مما يتطلب تدخل املربي بو�ضع
الغذاء للنحل و�إال هلكت الطوائف .وهذه تعترب �إحدى اكرب امل�شاكل التي تواجه مربي النحل يف حال �شح املرعى.
حاجة النحل الإيطايل �إىل مراعي خ�صبة با�ستمرار كما ذكرنا �أن ملكات النحل االيطايل ت�ضع البي�ض بغزارة بغ�ض النظر عن و�ضع املرعى فال بد من
نقل الطوائف �إىل املراعي املختلفة بح�سب �أوقات ال�سنة حتى تكون عملية الرتبية اقت�صادية و�إال ا�ضطر املربي �إىل التدخل لفرتات طويلة مما يرتتب
عليه �أعباء مالية كبرية وجهد ال ي�ستهان به (ن�شري هنا �أن حتى املناحل التجارية الكبرية من ال�ساللة البلدية ال بد من نقلها �إىل املراعي املختلفة �أي�ضا
حتى تعطي �إنتاجا من الع�سل و�إال �إن تركت يف مكان ثابت فبعد جفاف املرعى يف هذه املنطقة ت�أقلمت هذه اخلاليا مع ال�شح فال ي�ضطر املربي �أن
يتدخل ولكنه ال ي�ستفيد منها ب�شيء قط).
حاجة النحل الإيطايل �إىل املكافحة املكثفة للفاروا :مبا �أن الفاروا تتكاثر على احل�ضنة ومبا �أن النحل الإيطايل يتميز باحل�ضنة املبكرة ن�سبيا يف �آخر
ال�شتاء وتبقى احل�ضنة فيه لآخر اخلريف لوقت مت�أخر ن�سبيا فان فر�ص �إ�صابة النحل الإيطايل بالفاروا �أعلى منه من النحل البلدي فال بد من املعاجلة
املكثفة له.
�إ�صابته مبر�ض تكل�س احل�ضنة  Chalk Broodبن�سبة �أعلى من ال�ساللة البلدية.
من املالحظ �أن النحل االيطايل ي�صاب مبر�ض تكل�س احل�ضنة بن�سبة �أعلى من النحل البلدي وهو مر�ض فطري غري خطري يكرث ظهوره يف بداية
الربيع وعند حلول اخلريف .وتقل الإ�صابة به كلما تقدم احلر .والعادة جتري بعدم معاجلة اخلاليا امل�صابة به ،بل عندما يكرث عدد النحل داخل
اخللية تنظف الطائفة نف�سها منه.
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 13-VIإدخال ملكات من سالالت أجنبية على النحل
فليعلم بان �إدخال امللكات امللقحات على خاليا النحل �أمر يتطلب دقة وفن ومهارة وخربة وعلم طويل بالنحل.
�إدخال امللكات الأجنبية على طوائف نحل فيه نوعني:
 �إدخال امللكات الأجنبية على طوائف نحل �أجنبي من ال�سالالت العاملية �إدخال امللكات الأجنبية على طوائف نحل بلديتكون فيه ن�سبة النجاح عالية جدا ،الن النحل الأجنبي من هذه ال�سالالت يتقبل ملكات من �سالالت �أخرى بن�سب عالية طاملا �أن �رشوط الإدخال
�صحيحة.
�إدخال امللكات الأجنبية على طوائف نحل بلدي هي عملية �صعبة ومعقدة وحمفوفة باخلطر على درجة عالية .ذلك الن النحل البلدي ال يقبل
ملكات من �سالالت خمتلفة عنه �إال ب�صعوبة.
يف كلتا احلالتني ،ال بد قبل �إدخال امللكات امللقحات من ت�شكيل “خاليا �صغرية” �إذا �صح التعبري حتى تدخل امللكات عليها .ت�شكل هذه اخلاليا
من:
 �إطار فيه ح�ضنة خمتومة �إطار يحتوي على ع�سل وعلى حبوب اللقاح �إطار فارغ ممطوط نحل يغطي ثالثة اطارت ب�شكل كامل من دون ملكة (يتم ذلك بهز النحل ثالثة �إطارات نحل م�ساء من خلية عامرة) ون�شري هنا �أن وجود ملكةداخل هذه اخلاليا ي�ؤدي �إىل ف�شل عملية �إدخال امللكات الأجنبيات حتما.
وليعلم �إن هذه امللكات امللقحات الأجنبيات تو�ضع مع العامالت املرافقات لها يف �أقفا�ص خ�شبية فارغة؛ ي�سمى القف�ص قف�ص البنتون Benton
وهو م�شبك ب�شبك حديدي من جهته العليا و�أما على اجلهتني اجلانبيتني ففي اجلهة الأوىل فتحة القف�ص مقفولة بفلني و�أما اجلهة الثانية فتحتوي على
الكاندي (الطعام للعامالت) وهي مقفولة �أي�ضا بفلني.

إدخال على طوائف النحل من السالالت الهادئة األجنبية
فهو عملية �سهلة جدا ،بعد ت�شكيل هذه «اخلاليا ال�صغرية» �أو النوية  Noyauالتي ذكرناها من قبل ،يدخل مربي النحل مبا�رشة قف�ص البنتون
ويثبته بني اطارين .وليحتاط �أن ي�ضع الكاندي جلهة فوق (وهذا �أمر مهم لأنه لو ماتت بع�ض العامالت وكان الكاندي جلهة حتت قد ال ت�ستطيع
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العامالت الباقيات الو�صول �إىل الكاندي) ويكون جهة ال�شبك يف الفراغ بني الإطارين حتى يتم االت�صال بني امللكة وبني النحل يف اخللية .ثم يف
نهاية اليوم التايل يك�شف على النوية ف�إذا كان هناك من بيوت ملكية ،يزيلها وينتظر يوماً �آخر .فان مل يجد بيوت ملكات ،يفتح على القف�ص من
جهة الكاندي ،وتبد�أ العامالت داخل اخللية ب�أكله حتى تفتح طريق للملكة للخروج من القف�ص والدخول �إىل خليتها اجلديدة حتى تقوم مبهمتها
وهي و�ضع البي�ض .ويف لبنان ،من �شدة هدوء النحل الإيطايل وقبوله ال�رسيع للملكات ،يف كثري من احلاالت كنا ن�شكل النوية ثم نفتح القف�ص
مبا�رشة من جهة الكاندي �أي نزيل الفلني الذي يغطي الكاندي (من غري انتظار لنك�شف على الرباويز لنزيل بيوت امللكات) وكانت ن�سبة النجاح
فيها عالية جدا.

هناك عدة طرق في إدخال الملكة األجنبية على طوائف النحل البلدي منها:
 - 1الطريقة العادية

بعد ت�شكيل النوية يتم �إدخال قف�ص البنتون عليها .ثم يبد�أ مربي النحل بالك�شف دوريا على براويز اخللية حتى يزيل بيوت امللكات التي �سوف
يربيها النحل البلدي حكما .في�ستمر يف �إزالة هذه البيوت ملدة �ستة �أيام .بعد �أ�سبوع �أو يف اليوم ال�سابع �إذا كان النحل املوجود على �شبك قف�ص
البنتون بح�سب الظاهر ال يت�رصف بعدائية تفتح على القف�ص من جهة الكاندي فت�أكل العامالت الكاندي وتفتح الطريق للملكة للدخول على
اخللية .كيف يعلم املربي �أن النحل ال يت�رصف مع امللكة بطريقة عدائية؟ يقوم املربي بالنفخ على النحل املحيط بالقف�ص ف�إذا �أبدى هذا النحل
عداوة ورفع م�ؤخرة البطن وابرز �آلة الل�سع فهذا يعني �أن النحل مل يقبل امللكة فال بد من تركها �أ�سرية يف القف�ص فرتة �أطول .وعندما يبد�أ النحل
ببناء م�سطح �شمعي على القف�ص املوجودة فيها امللكة ،فهذا ي�ؤ�رش اىل �شيئني :الأوىل قبول امللكة والثانية �إن النحل �شعر فعليا �إن املو�سم يف حت�سن
وتقدم.
�أما ر�أيي يف هذه الطريقة �إنها حتتوي على ن�سبة عالية جدا من اخلطر وقد متوت ملكات كثرية� .أوال ،ال بد من العلم �أن نحل اخللية ينق�سم �إىل
نحل �سارح  Forager Beesواىل نحل داخل اخللية  . House Beesفالنحل ال�سارح هو الذي يجلب الرحيق واملاء وغبار الطلع
والعكرب �إىل اخللية يتميز بالعدائية ال�شديدة للملكات الأجنبيات .و�أما النحل الذي يقوم بالأعمال الداخلية للخلية كتنظيفها وتغذية الريقات فيها،
�أي النحل الفتي ال�صغري يف ال�سن ال يظهر عداوة للملكة الأجنبية بل يقبلها .وخلية النحل حتتوي على الآالف من العامالت فلنقل يف هذه احلالة
حوايل  10.000عاملة.
في�أتي املربي الذي ي�ستعمل هذه الطريقة فينفخ على القف�ص (يو�ضع دائما قرب الرباويز التي فيها ح�ضنة) فتكون بع�ض العامالت ال�صغرية يف ال�سن
موجودة على القف�ص على ات�صال مع النحل املرافق داخل القف�ص فال تظهر عدائية جتاه امللكة ،فيظن املربي �أن امللكة قد قبلت فيفتح على القف�ص
فتقتل امللكة ملاذا؟ لأنه حتى يف اخلاليا التي ترف�ض امللكة ب�شكل قاطع والتي يكون النحل فيها قد قام برتبية بيوت ملكات بديلة جند �أن بع�ض النحل
احلا�ضن يكون موجودا على القف�ص ويقوم باالت�صال بالنحل املوجود داخل القف�ص .وليعلم انه كلما و�ضعت امللكة امللقحة بي�ضا يف وقت �أ�رسع
وبغزارة �أكرث ،كلما زاد ذلك يف فر�ص قبولها ،وكلما ت�أخرت امللكة يف و�ضع البي�ض كلما زاد ذلك من فر�ص رف�ضها �أي قتلها .فامللكة التي
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و�ضعت يف قف�ص يف بلد املن�ش�أ ثم جهزت لل�سفر ثم و�صلت �إىل لبنان �إىل املطار ثم �إىل مربي النحل �صار لها فرتة مل ت�ضع البي�ض .ثم حني يفتح عليها
املربي قد تت�أخر يف و�ضع البي�ض مما يعر�ضها للقتل من النحل البلدي ،ملاذا؟
النحل البلدي ي�ستثار ب�سهولة ،ودرجة �إثارته تختلف من �ساللة �إىل �أخرى .ف�إذا هاجمت عاملة �أو عاملتني امللكة يتطور الأمر ب�رسعة وتتجمع
العامالت وتلتف حول امللكة اجلديدة ،يف اغلب احلاالت ي�ؤدي ذلك �إىل قتلها .على �سبيل املثال هذه اال�ستثارة قد حت�صل ب�سبب الك�شف على
اخللية من املربي!!
فعندما يك�شف مربي النحل لالطمئنان على امللكة الأجنبية ت�ستثار العامالت فتهاجم بع�ضهن امللكة فيتطور الأمر فتقتل امللكة!!
لذلك ال نن�صح ب�إكثار الك�شف على طوائف النحل البلدي التي �أدخلت عليها ملكات �أجنبيات.
 - 2طريقة إدخال الملكة بواسطة الشبك

�إذا كان املربي ي�ستعمل النوية ال�صغرية ذات الأعداد القليلة من النحل ي�ستعمل ال�شبك .وهو �شبك حديدي له جهة مقفلة بفلني ميكن غرزه
بال�شمع ،فيمنع دخول النحل وي�سمح االت�صال بوا�سطة الرائحة .ي�ؤتى بامللكة امللقحة وتو�ضع على الإطار حيث احل�ضنة املختومة التي هي على
و�شك الفق�س ،وهناك طريقتني �إما ب�إدخال بع�ض النحل الفتي معها (مع الت�أكد انه قبلها وال يهاجمها) ،و�إما امللكة مبفردها...
ملاذا قلنا النوية ال�صغرية؟ لأنه لو كانت كبرية وعدد النحل فيها كبري ل�صار احتمال كبري بان يثقب النحل ال�شمع من اجلهة اخللفية للإطار املثبت
بال�شبك عليه فيدخل على امللكة فيقتلها ،وهذا االحتمال بعيد جدا يف النوية التي ال يكون تعداد جي�شها كبري.
يف هذه الطريقة يلج�أ مربي النحل �إىل الك�شف الدوري لإزالة بيوت امللكات من الإطارات� ،أثناء هذا الوقت يكون قد فق�س عدد كبري من
العامالت داخل ال�شبك و�صار هناك �أماكن كثرية حتى ت�ضع امللكة البي�ض فيها ثم هذا النحل الذي فق�س بد�أ يكرب يف ال�سن ويغذي امللكة بالهالم
امللكي فعندها تن�شط امللكة وتبي�ض بغزارة اكرب وتبد�أ رائحتها باالنت�شار يف اخللية ب�شكل اكرب.
عندما ي�شعر املربي ب�أنه قد حان الوقت الن يفتح الفلينة (على الأقل بعد �أ�سبوع) ،عندها تكون امللكة قد و�ضعت عددا ال ب�أ�س به من البيو�ض،
ويكون النحل احلا�ضن الذي ينقل رائحتها �إىل باقي اخللية قد كرث يفتح الفلينة ويرتك اخللية وال يفتح عليها باملرة �إال بعد �أ�سبوع �آخر .فالذي يح�صل
�إن النحل يدخل �إىل داخل جهة ال�شبك ثم بعد فرتة يخرج امللكة معه لتنتقل وت�ضع البي�ض يف الأماكن املنا�سبة على باقي الإطارات.
وبع�ض املربني يف�ضل �إدخال امللكة مع مرافقاتها داخل ال�شبك حتى ال تنتظر امللكة خروج العامالت من العيون ال�سدا�سية ثم لتكرب هذه العامالت
وتن�شط الغدد الر�أ�سية لديها لتبد�أ فتزود امللكة بالغذاء امللكي .يف كثري من الأحيان هذه الطريقة �أي�ضا ناجحة ولكن الطريقة الأوىل �أف�ضل الن
العادة يف الإدخال هو با�ستعمال نحل مرافق للملكة من �ساللة �أجنبية وهذا النحل يختلف ب�سلوكيته عن النحل ال�سوري مما قد يت�سبب مبقتلها.
و�إما �أن ا�ستعمل نحل مرافق لها من ال�ساللة ال�سورية فهذه العملية تنطوي على خطر كبري ،لأنه ال بد من مراقبة هذا النحل الذي يدخل مع امللكة
فان هاجمت واحدة منهن امللكة وت�سببت بعدائية لها ت�صبح فر�ص قبول امللكة �ضعيفة وبالتايل بقا�ؤها حية �ضئيلة جدا.
59

 - 3طريقة القفص الخشبي لإلطار

وهو قف�ص كبري ينزل �إطار النحل بداخله وله فتحة مقفلة بفلينة .نقوم باختيار برواز ح�ضنة على و�شك الفق�س من دون نحل و يتم �إدخاله يف
القف�ص ثم يتم �إدخال امللكة امللقحة و يقفل القف�ص ويو�ضع داخل القفري .فيقوم النحل باخلروج من العيون ال�سدا�سية مع العلم ب�أن هذا النحل
احلا�ضن لي�س له عدائية جتاه امللكة .فتبد�أ امللكة بو�ضع البي�ض يف العيون ال�سدا�سية التي فرغت و يقوم النحل احلا�ضن بن�رش رائحتها داخل القفري.
يقوم املربي بالك�شف على الطائفة للت�أكد من عدم وجود بيوت ملكات .يف حال عدم وجودها و يظهر له قبول النحل للملكة يقوم بفتح الفلينة.
عندها تخرج امللكة من قف�ص الإطار �إىل باقي الطائفة و تكون فر�ص قبولها عالية جدا� .أما يف حال وجد املربي بيوت ملكات فيقوم بت�شطيبها وال
يفتح الفلينة للإطار �إال بعد ب�ضعة �أيام بحيث ال يكون للنحل �أي فر�صة لوجود يرقات �صغرية ي�ستطيع �أن يربي منها ملكات.
 - 4الطريقة المتبعة حاليا الستبدال طوائف النحل لدى النحالين:

�إن الطريقة القدمية املتبعة من النحالني ال�ستبدال طوائف املنحل ولي�س لرتبية امللكات ت�ستدعي ت�أليف طوائف �صغرية من طوائف التزاوج ومن
ثم طوائف جتديد املنحل وتغذيتها وترحيلها من اجلرد �إىل ال�ساحل وا�ستكمال تغذيتها على ال�ساحل حتى ي�صل تعداد اجلي�ش فيها �إىل تغطية ثمانية
�إطارات على الأقل .ثم يلج�أ �إىل التخل�ص من الطوائف ال�ضعيفة و�ضمها �إىل طوائف جتديد املنحل بوا�سطة ال�ضم التدريجي للإطارات ثم ال�ضم
با�ستعمال اجلريدة .هذه الطريقة تنطوي على عدة �سلبيات:
�إ�ضاعة وقت وجهد النحل “الإ�ضايف” يف الطوائف ال�صغرية التي قام اخلبري ب�إن�شائها لتجديد طوائف املنحل .هذه الطوائف ميكن اخت�صارها
بطوائف التزاوج بدل طوائف ي�صل تعداد اجلي�ش فيها ليغطي ثمانية �إطارات .فالعدد الذي يكفي من النحل لطوائف التزاوج هو �إطار من النحل
كحد �أق�صى هو املطلوب ا�ستعماله فقط.
الزيادة يف التكاليف يف تغذية النحل بالإ�ضافة ل�رصف وقت وجهد املعاون يف �إعداد تغذية كبرية ن�سبياً وتقدمي وجبات كبرية ن�سبياً برفقة اخلبري
لهذه الطوائف بينما كان باال�ستطاعة �إعداد وجبات �صغرية لطوائف تزاوج.
الزيادة يف التكاليف ب�سبب ترحيل طوائف جتديد املنحل على مرحلتني من اجلرد �إىل ال�ساحل حتى تقوى ن�سبياً.
زيادة ال�رصف يف وقت وجهد اخلبري للك�شف على طوائف جتديد املنحل.
 - 5الخطة المقترحة الستبدال ملكات المنحل

�إن املطلوب ا�ستبدال امللكات امل�سنة ب�شكل دوري �ضمن طوائف �إنتاج الع�سل لكن ب�رشط �إبقاء جي�ش النحل جمموعاً فيها بعك�س الطريقة املتبعة
من النحالني حالياً املذكورة �سابقاً .معناه ال ي�ستفيد النحال حاليا من جي�ش النحل اجلاهز املجموع يف طوائف �إنتاج الع�سل بل يتكلف على �إعداد
جي�ش جديد يف طوائف جتديد املنحل .فاملطلوب نقل امللكات من طوائف التزاوج وو�ضعها على �إطارات ح�ضنة على و�شك اخلروج مع ا�ستعمال
قف�ص للإطار و�إدخال امللكات امللقحات على طوائف �إنتاج الع�سل بال�شكل العلمي املذكور.
60

