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ِحيم ْحَمن الرَّ ِب�ْسِم اهلِل الرَّ

َباِل ُبُيوًتا َوِمَن  َواأَْوَحى َربَُّك اإَِل النَّْحِل اأَِن اتَِّخِذي ِمَن اجْلِ

َجِر َوِمَّا َيْعِر�ُسوَن      ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفا�ْسُلِكي  ال�سَّ

َتِلٌف اأَْلَواُنُه ِفيِه  �ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها �رَشَاٌب خُمْ

ُروَن َفاٌء ِللنَّا�ِس اإِنَّ يِف َذِلَك لآََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ �سِ

]�سورة الّنحل:الآيتان 68 ـ 69[



�
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تقدمي

اإّن موؤ�س�سة اإيڤل لل�سناعة والتجارة العامة )عامل النحل( اللبنانية تقوم بت�سنيع جميع 

اأنواع اأدوية عالجات اأمرا�س النحل وفيتامينات وم�ستلزمات تربية النحل.

اإنتاج �سناعة لبنانية  وهي تاأ�س�ست �سنة 1990م وتعمل ب�سدق واإخال�س على 

متازة تتنا�سب مع مناخ لبنان والدول العربية واخلليجية احلارة التي حتتاج اإل �سناعة 

ميزة للموا�سفات واملعايري اخلا�سة برتكيب الأدوية لعالجات النحل.

وتلقت موؤ�س�ستنا ترحيبًا وثقة من اأغلبية الوزارات الزارعية ومراكز بحوث النحل 

يف لبنان والدول العربية واخلليجية، ومت ذلك عرب املختربات ومراكز البحوث التي 

على  الق�ساء  متازة يف  نتائج  اأعطت  والتي  الدول.  تلك  منتجاتنا يف  على  اأجريت 

اأمرا�س النحل و�ساهمت يف حت�سني الإنتاج، وتكاثر اأجيال النحل ال�سليم املنتج. ما 

�سمح ملوؤ�س�ستتنا بت�سجيل منتجاتها ماركة م�سجلة يف هذه الدول.

اإن منتجات موؤ�س�سة اإيڤل اللبنانية تر�سل اإل الدول التالية:

الإمارات العربية املتحدة جمهورية م�رش العربية 

دولة الكويت اجلمهورية العربية ال�سورية 

اجلمهورية اليمنية اململكة الأردنية 

�سلطنة عمان  اجلمهورية العراقية

                          اململكة العربية ال�سعودية
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النحل  تربية  قطاع  يف  منتجاتنا  اأثبتتها  التي  اجليدة  النتائج  على  ثقة  دليل  وهي 

واإنتاج الع�سل.

اإنَّ موؤ�س�ستنا ت�سكر زبائنها الكرام، وجميع العاملني يف قطاع تربية النحل على 

ما اأبدوه من تعاون وتوا�سل معها من حيث ال�ست�سارات واملراجعات التي �ساهمت 

وت�ساهم يف اإيجاد احللول لأمرا�س النحل وم�ساكله وعالجاته.

مالحظة: اإذ نعلم زبائننا الكرام

اإننا يف اإ�ستمرار املتابعة الدائمة عن الأمرا�س التي تطراأ على طوائف 

الدول  يخ�س  ما  يف  له  العالجات  و�سناعة  اأ�سبابه  ومتابعة  النحل 

العربية واخلليجية.

عبد القادر الق�سار ـ اإيفونا فا�سووف�سكا

اخلرباء يف تربية واأمرا�س النحل وعالجاته
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مقدمة

ال يف الدول العربية واخلليجية واجلمهورية اليمنية عزيزي النحَّ

اإنَّ لكل بلد نحاًل اأ�سياًل ونوعيات جيدة خا�سة به، وهذا النحل البلدي يعي�س �سمن 

مناخ معني وبيئة ومراعٍ  خا�سة به، وعنده املناعة من الأمرا�س، وهو يعترب اأف�سل من اأي 

نحل غريب م�ستورد من اخلارج.

اإّن �ساللت النحل ال�سنجابي والأفريقي والهندي املوجودة يف بالدكم هي من اأذكى 

اأنَّ تلك الأنواع تعمل على  اأنواع النحل، واأكرثه حتماًل للبيئة ال�سحراوية واجلبلية، كما 

جني الع�سل حتى يف �ساعات الظهر والتي هي �سديدة احلرارة، ويختبىء النحل امل�ستورد 

داخل اخلاليا يف احلر ال�سديد.

اإنَّ �ساللت النحل امل�ستوردة مثل )الكرنيويل والإيطايل والقوقازي( لديه الكثري من 

الأمرا�س ويكون �رش�س مع املناحل املجاورة بالإ�سافة اأنَّه ي�رشق اخلاليا القريبة منه والبعيدة. 

الني يف العامل العربي اأن يهتموا �ساللت نحلهم البلدية الأ�سيلة  اإنَّنا نتمنا من الأخوة النحَّ

لأنَّها قليلة الأمرا�س، وانتاجها من الع�سل املمتاز لذلك يجب معرفة اأ�سول التعامل معها 

يف اأ�سلوب تربيتها ومعاجلة اأمرا�سها بالعالجات الالزمة عند احلاجة.

وما نَودُّ اأن يعلمه الأخوة النحالني عن اأمرا�س النحل فاإنَّها تت�سع دائرتها وتنتقل من 

دولة اإل اأخرى وذلك �سببه ا�سترياد النحل من اخلارج ومن دون معرفة نقل اأمرا�س معينة، 

و�سعوبة تاأقلم النحل اجلديد امل�ستورد وخ�سو�سًا مع الظروف املحلية. وهذا ما يوؤدي اإل 

انت�سار اأمرا�س غريبة ت�سيبه والنحل البلدي الأ�سيل معًا.

اإنَّنا من موقعنا كموؤ�س�سة اإيڤل تعنى باأمرا�س النحل وعالجاته نتوّجه اإل مربي النحل واملهتمني 
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به اأن يعلموننا عن اأي اإ�سابة غريبة حت�سل للنحل. ونحن على ا�ستعداد لإ�سداء الن�سيحة والإر�ساد 

لكي يتمكن الأخوة النحالون من اإنتاج اأجيال جيدة من النحل البلدي ال�سليم والأ�سيل. وجلعله 

يحمل مناعة كافية من الأمرا�س وذلك لكل بلد ح�سب ظروفه ومناخه اخلا�س.

عزيزي النحال

اإنَّ لرتبية النحل خ�سو�سية يف التعامل معها وذلك وفقًا لكل بلد وح�سب النحل املوجود 

فيه بالن�سبة لبيئته اخلا�سة، ومناخه وحرارته ومراعيه. كما اأن لهذا النحل �سلوك وميزات 

خا�سة ح�سب الدولة املوجود فيها. ونحن كموؤ�س�سة اإيڤل اللبنانية )عامل النحل( نتمنى اأن 

يكون قطاع النحل هو القطاع املنتج اقت�ساديًا وبيئيًا لكافة الأ�سقاء يف الوطن العربي.

اإمنا احلا�سل الآن اإنَّ اأمرا�س النحل تت�سع دائرتها من دولة اإل دولة وذلك يعود لعدة 

اأ�سباب اأهمها:

- عدم التوعية الكاملة ملا ي�سببه ا�سترياد النحل من اخلارج واإن كان من�ساأها 

عربي اأو غربي وذلك يعود اإل الطمع للربح ال�رشيع والكبري.

جهة  من  كانت  اإن  البع�س  بع�سها  عن  كثرياً  تختلف  النحل  طوائف  اإنَّ   -

النوعية اأو احلجم اأو الإنتاج.

- اإن املناعة من الأمرا�س يلزمها الكثري من العالجات والتغذية لتكون طوائف 

نحل �سليمة ومنتجة للع�سل.

- اإن مقاومة النحل لالأمرا�س التي ت�سادفها يف فرتة حياتها هي التي �سببت 

حتى الآن اإل اإ�سابات الكثري من املناحل يف اأكرثية الدول العربية وخا�سة 

اإل  �سببه  يعود  قبل وهذا  لديهم من  باأمرا�س مل تكن معروفة  منها  اخلليجية 

بنقل  �سبب  ما  البيئة اجلديدة هذا  امل�ستورد من اخلارج. وتاأقلمه مع  النحل 

الأمرا�س للنحل.

- لذلك نن�سح ومن دون اأي غاية مادية اأو معنوية اأن يكون ترابطنا مع جميع 

الني  امل�سوؤولني عن قطاعات النحل يف الدول العربية وخا�سة مع نقابة النحَّ

النحل  و�سع  بتقومي  يقوموا  اأن  الهواة  وحتى  املجال  هذا  يف  وامل�ستثمرين 

واإنتاجه ومعرفة اأمرا�سه التي تتزايد يوم بعد يوم وما كان عليه من قبل عدة 

�سنوات.
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- �سوف جند اأنَّ اأهم امل�ساكل والأمرا�س التي نواجهها هي طوائف النحل امل�ستوردة 

من اخلارج.

للتعاون يف  للم�ساهمة وامل�ساعدة  اأمت ال�ستعداد  - لذلك نن�سح ونحن على 

كل م�رشوع يقوم على تاأهيل اأف�سل اأنواع النحل البلدي لكل دولة. وذلك 

لإيجاد نحل عنده املناعة الكاملة من كافة الأمرا�س ومنتج للع�سل اأكرث من 

غريه ويكون هذا النحل معتمد لكل دولة ح�سب ما ينا�سبها، وللحفاظ على 

طوائف النحل ال�سليم يجب توفري الأدوية امل�سا�سة لالأمرا�س العديدة التي 

ي�ساب بها النحل هذه الأيام.
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موا�صفات ومميزات النحل اليمني

ح�رشة الأخوة القيمني وامل�سوؤولني عن الرثوة النحلية يف اجلمهورية اليمنية والأخوة 

امل�سوؤولني يف الدول اخلليجية اإذ نقدم لكم بهذا التقرير عن بع�س التجارب التي قامت بها 

موؤ�س�سة اإيڤل اللبنانية )عامل النحل( عن النحل اليمني.

اليمني  اأن النحل  النحلية يف بلدكم نفيدكم  اأجل تطور الرثوة  اأولً: مل�سلحتكم ومن 

نحل جبار ذو نوعية خا�سة وقدرة عالية على حتمل البيئة ال�سحراوية احلارة والباردة منها 

وعنده املناعة الكافية من الأمرا�س التي حتاول النيل منه، وللحفاظ على تلك الرثوة النحلية 

وعلى اأ�سا�س �سليم وليكون النحل دائمًا ب�سحة جيدة يجب املحافظة على قوته الغذائية 

التي حتفظه من اأي نق�س من املواد التي تتاألف منها تركيبة ج�سده.

ثانيًا: نفيدكم عن موا�سفات النحل اليمني مقارنًة بالنحل القوقازي والنحل الكرنيويل 

والنحل اليطايل املوجود يف جميع الدول العربية.

اإنَّ موا�سفات قيا�س النحل اليمني هي:

1- يبلغ حجم قيا�س امللكة والذكر 4،7 ملم تقريبًا وقيا�س حجم العامالت 3،7 ملم تقريبًا.

ال  للذهاب  كلم  ال 9  بني 8  ما  ترتاوح  الطريان  عند  ذاكرة  له  اليمني  النحل  اإن   -

املراعي والعودة منها.

ويبلغ قيا�س النحل املوجود يف الدول العربية واخلليجية فاإنَّ حجمه يرتاوح ما بني 

5،7 ال 5،8 ملم بالن�سبة حلجم العامالت و 6،7 ملم حلجم امللكة والذكور وله 

ذاكرة عند طريانه ت�سل اإل3 كلم فقط للذهاب ال املراعي، والعودة منها.

وهذه املقارنة توؤكد لك اأخي النحال عن اهمية النحل اليمني املوجود يف بالدكم.

2- اإن النحل اليمني يتحمل املناخ والبيئة ال�سحراوية وهو معتاد على حرارتها وعنده 
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املناعة الكافية ل�سد الأمرا�س ال�سائعة عند النحل املوجود يف الدول العربية كافة.

املوجودة  املوا�سفات  تلك  لديه  لي�س  واليطايل  والكرنيويل  القوقازي  النحل  اإن   -3

عند النحل اليمني من حيث املناخ والبيئة ال�سحراوية وحرارتها ولي�س عنده املناعة 

الكافية لرد ال�سابة لالأمرا�س اخلفيفة والعالية.

اإن النحل القوقازي عندما ت�ستد احلرارة قلياًل يختبىء داخل خالياه ول يخرج منها 

اإل بعد اأن تخف احلرارة وعندها يقوم ب�رشقة الع�سل وب�رشعة من اخلالية البلدية املجاورة.

لذلك جند اأن النحل اليمني له اأ�سلوبه اخلا�س يف جني الع�سل ومهما كانت حرارة اجلو 

اعتاد عليها، وكما نالحظ م�ساألة هامة  التي  ال�سحراوية واملناخية  البيئة  ابن  مرتفعة لأنه 

بالن�سبة للنحل اليمني فاإنه حني اخلروج ال املراعي يحمل معه املاء لي�سعه على الزهرة كي 

يرطبها ثم ميت�س رحيقها لنه يعلم طبيعة الأزهار املوجودة يف املراعي التي يذهب اليها، 

وكما نالحظ اإن النحل اليمني يعمل طوال اليوم يف حت�سيل الع�سل من ال�سباح ال امل�ساء 

لأنه معتاد على املناخ احلار والبيئة ال�سحراوية التي يعي�س فيها.

كيف متوت �كرث �مللكات �أثناء �لتز�وج وما هي �أ�سبابها

كما علمنا اأن قطر امللكة اخلا�س بالنحل اليمني يبلغ حجم ج�سمها 4،7 ملم، وحجم 

ج�سم ذكرها يف نف�س املقا�س لذلك عندما يتم التزاوج فيتم التلقيح ب�سكل طبيعي ولي�س 

هناك اأي م�سكلة يف ذلك.

امللكة  متوت  وعندما  الأحيان  بع�س  يف  اما 

طالبة  بالطريان  امللكة  تقوم  بعدما  التزاوج  اأثناء 

الذكر  يقوم  والأ�رشع  الأقوى  الذكر  من  الزواج 

من النوعيات الأخرى والذي تكلمنا عنه والذي 

يبلغ حجم ج�سمه 6،7 ملم و يزيد حجمه عنها 

بـ 50٪ تقريبًا وعند تلقيحها يقوم بخرق الأقنية 

املو�سولة بحي�سها فوراً وهذا ما ي�سبب موتها.

املبايّ�ض

قناة املبي�ض

 الغدة

القلوية  احلو�ض

املنوي

 خزان

ال�صم
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اخلاليا املنتجة للع�صل

اإنَّ اأهم اخلاليا املنتجة للع�سل اأ�سا�سها امللكة.

تبني لنا اأن اخلاليا غري املنتجة للع�سل اأو انتاجها قليل ا�سبابه امللكة والتي يالتحديد تكون �سغرية 

احلجم.

من هنا يجب ان نعطي هذا املو�سوع اأهمية كبرية وبذلك ميكننا اأن منيز اخللية املنتجة، لوجود 

ملكتها التي هي ذو احلجم الكبري والتي ت�ستطيع اأن تتزوج من 9 ال 17 ذكر بيوم واحد اأو يومني 

على الأكرث.

لذلك ت�ستطيع و�سع البي�س بكميات كبرية  وللعلم اإن الذكر القوقازي يعطي امللكة 1.2 ملغ مع 

العلم اأن كل1 ملغ ي�ساوي 140،000 الف بي�سة فبمعدل و�سطي يبلغ حوايل مليون ون�سف بي�سة، 

مع العلم ان حي�سها الكبري يت�سع حلوايل مليونان وخم�سمائة الف بي�سة.

قد  ال�سنة  نهاية  اآخر  حتى  وتكون  يوميًا  بي�سه   1800 بو�سع  تبداأ  الول  لل�سنة  بالن�سبة  مثاًل 

و�سعت 2400 بي�سة يوميًا وبال�سنة الثانية يكون انتاجها من 2400 بي�سة يوميًا ال 3000 بي�سة 

يوميًا وبال�سنة الثالثة تعود مثل ال�سنة الأول فاإنها ترتاجع باإنتاجها للبي�س فتبداأ بـ 2400 بي�سة ال 

امللكة ذات احلجم  ت�سعها  التي  البي�س  الكبرية من  الكميات  اأن  يوميًا ومن هنا جند  بي�سة   1800

الكبري. لذلك ن�سّدد على الأخوة النحالني النظر ال الناحية املهمة واليجابية والرتكيز على امللكات 

ذات احلجم الكبري لأنها كثرية البي�س والتفريخ والتكاثر امل�ستمر خالل موا�سم رعي النحل، وبالتايل 

للحفاظ على تلك امللكات والرعاية الدائمة لها عندها نالحظ النتاج الكبري للع�سل الذي �ست�سعه 

العامالت والتي هي كثرية العدد بوجود امللكات الكبرية.

اخلبري بامرا�س النحل وعالجاته

عبد القادر الق�سار



1�

(πëædG ⁄ÉY) áeÉ©dG IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d π#jEG á°ù°SDƒe

áYÉæ°üd »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¤hC’G

πëædG äÉæ«eÉà«"h äÉLÓY ™«ªL

á∏é°ùe ácQÉe

80297 

ميكوز

ملكافحة مر�ض التحجر

دلتـا

معقم للمياه وم�صاد 

للبكترييا
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ن�صائح واإر�صادات

اإىل مربي النحل

1 ـ تق�صيم اخللية ـ التكاثر ال�صناعي ـ اإنتاج امللكات:

املرحلة الأول: يجب تغذية النحل تغذية جيدة وذلك قبل بدء مو�سم الع�سل مبدة 

ترتاوح ما بني خم�سة وثالثون يومًا اإل خم�سة واأربعون يومًا ذلك من اأجل جتيي�س 

النحل وت�سبح اأعداده قابلة للق�سمة اإل خليتني.

وهذا  امللكي،  الغذاء  هي  ملكة  اإل  �سغالة  من  البي�سة  حتويل  الأوىل:   املادة   )1(

الهالم العجيب الذي يخرج من جبني النحل ال�سغري بالعمر، ويرتاوح عمر النحل 

اجلديد ما بني �سبعة اإل خم�سة ع�رش يومًا وبعدها تتوقف هذه الغدد وجتف متامًا عن 

اإنتاج الغذاء امللكي يف هذه املدة.

2 ـ تق�صيم اخللية اإىل ق�صمني بالطريقة التالية:

اأ ـ حت�سري خلية فارغة نظيفة بالقرب من خلية الأم املق�سود تق�سيمها ويوؤخذ منها 

بروازين من ح�سنة العيون ال�سدا�سية )خمتومة( وبراوزين ح�سنة العيون ال�سدا�سية فيها 

)مفتوحة( وبرواز ح�سنة البي�س يكون العمر فيها يوم واحد ويكون �سكل البي�سة 

واقفة ب�سكل عامودي)I(، اأو بعمر يومني تكون البي�سة مائلة قلياًل بهذا ال�سكل )/( 

لأنَّ هذا العمر هو القابل للتحويل من بي�سة �سغالة اإل ملكة. انظر ال�سكل رقم )1( 

�سفحة 16.
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الطريقة العالجية: تقوم بت�رشيح ال�سمع املال�سق للبي�سة متامًا ورميه خارجًا، ثم  ب ـ 

ال�سدا�سية وو�سع غذاء امللكي يف داخله.  العيون  نرتك جمال للنحل لكي يقوم بتطويل 

اأن تكون عليه  ال�سحيح الذي يجب  اإنتاج ملكات بحجم كبري وبالقيا�س  يتم  وهكذا 

امللكة؟. انظر ال�سكل رقم )2(

ومن ثم نقوم بت�رشيح ال�سمع اأو ما ي�سابهه ونرمي القطع التي تكون يف الأ�سفل 

اإل اخلارج.

بال�سكل  امللكية  البيوت  اأو  امللكات  ل حلمات  تطوِّ اأن  للعامالت  نرتك  وهكذا 

الطبيعي وكاملة املوا�سفات ون�سيف برواز اأو اإيطار اإل اخللية اجلديدة وو�سع اإيطار 

بال�سمع الأ�سا�سي ويكون مال�سق له من اأجل تغطيته. انظر ال�سكل رقم )3(

نقوم برتجيع اخللية )الأم( اإل اخللف مب�سافة مرت واحد وو�سع اخللية املق�سمة  ج ـ 

وكاأنها من اأجل التوازن لأعداد النحل بني اخلليتني لأن النحل املوجود يف املرعى 

عندما يعود يدخل اإل اخللية اجلديدة وعندما ناأخذ بهذه الإر�سادات نكون قد قمنا 

بتق�سيم النحل ب�سكله ال�سحيح.

اثنا ع�رش  اإل  �ستة  ملكة يف خالل  الأم وبدون  يتيم  اأنه  نف�سه  النحل  يعرف  د ـ 

�ساعة. عند ذلك يقوم بعملية و�سع الغذاء امللكي على البي�س القابل للتحول اإل ملكة 

النقاط تعني البي�س ال�سغري 

لعمر يوم اأو يومني

نقوم بت�رشيح ال�سمع 

ح�سب هذا ال�سكل اأو ما 

ي�سابه ورمي القطع التي 

تكون يف الأ�سفل خارجًا

بهذا ال�سكل نرتك للعامالت 

اأن تطول حلمات امللكات 

اأو البيوت امللكية بال�سكل 

الطبيعي كاملة املوا�سفات

ال�سكل رقم )3(ال�سكل رقم )2(ال�سكل رقم )1(
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فوراً، وبعد �سبعة اأو ثمانية اأيام يكون النحل قد قام بتحويل حلمات العيون ال�سدا�سية 

اإل حلمات ملكات.

تقتل  عذراوات  ملكات  عدة  تخرج  �سوف  التق�سيم  من  يومًا  ع�رش  ثالثة  وبعد 

اخللية من دون  الأقوى ولكي تكون ملكة واحدة داخل  تبقى  البع�س كي  بع�سها 

مناف�س.

مالحظة هامة جداً

اإذا مل يكن لدينا اإطار كامل بالبي�س اجلديد بعمر يوم واحد اأو يومني كما ذكرنا 

ميكننا اأن ناأخذ قطعة من البي�س اجلديد من اأي خلية اأخرى ون�سعها مع الإيطارات 

بعود  تعليقها  اآخر ويجب  ب�سكل  قلبها  اأخذت وعدم  كما  تو�سع  اأن  على  الأربعة 

خ�سبي �سغري اأو �سلك معدين على اإيطار ال�سمع الأ�سا�سي اأو ال�سمع امل�سغول؟ انظر 

ال�سورة.

و�سع هذه النقطة مع اليطارات الأربعة على  

اأن تو�سع كما اخذت وعدم قلبه ب�سكل اآخر

يجب تعليقها ب�سلك �سغري على ايطار �سمع 

الأ�سا�س اأو ال�سمع امل�سغول
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اأهم عوار�ض اختفاء النحل من اخللية

اإنَّ التغذية الكاملة باملحلول ال�سكري وملدة طويلة اأظهرت اإنَّ بع�س املناحل فيها 

ظاهرة غريبة عنا وجند اأنَّ امللكة قوية وت�سع البي�س بكميات وافرة اأما النحل البالغ 

الدم والنق�س  اإل فقر  البالغة« تكون قليلة جداً يف اخللية وذلك يعود  »والعامالت 

الكبري من مادة الربوتيني املوجودة يف دم النحل.

املراعى ول  اإل  النحل فتخرج من خليتها  الذاكرة عند  بفقدان  ي�سبب  وهذا ما 

ال عند اقتطاف الع�سل اأن يرتك  تعرف طريق العودة اإليها. ومن هنا يجب على النحَّ

كمية منه يف كل خلية، لأنَّ التغذية باملحلول ال�سكري والتي حتتوي على �سعرات 

واأحما�س  وفيتامينات  بروتينات  من  املوجودة  املجموعات  دون  فقط،  حرارية 

وغريها التي يحتويها الع�سل.

لتدارك هذا اخللل. يف تغذية النحل وللمحافظة على نحل �سليم ويكون قادراً على 

اإنتاج الع�سل يجب اإ�سافة حبوب اللقاح وبع�س الربوتينات مع املحلول ال�سكري.

كما اأنَّ التغذية بعجينة النكتابول التي حتتوي على جمموعات كافية من الربوتينات 

وحبوب اللقاح وغريها مفيدة جداً. وحلل تلك امل�سكلة نهائيًا مت ت�سنيع منتج جديد 

اإك�سرب�س الذي ي�ساعد على �سد احتياجات النحل من  وهو �سوبر بروتني وبروتني 

مادة الربوتني التي يفتقدها.

ال.. ملاذا �صوبر بروتني وبروتني اإك�صرب�ض؟ عزيزي النحَّ

اإنَّ التغذية بال�سكر ت�سبب نق�س كبري يف كمية الربوتني املوجودة يف دم النحل. ما 
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يوؤدى اإل عدم التوازن يف وظائفه والأ�سباب هي:

1ـ  فقدان الذاكرة عند النحل حني يذهب اإل املراعي ول يعود اإل اخلاليا فتنام على 

اأوراق ال�سجر وال�سخور وحميط املنحل.

2 ـ مهاجمة النحل للملكة وقتلها.

3 ـ الهروب من اخلاليا وعدم العودة وكاأنها مهاجرة للمنطقة املوجود فيها وغريها 

من املناطق.

وهذا ما يجعل اخللل غري طبيعي عند النحل. لذلك نن�سح با�ستعمال �سوبر بروتني 

وبروتني اإك�سرب�س لتعوي�س النحل عن بع�س الربوتينات التي تنق�سهم ولتكون البديل 

الأقرب اإل جمموعة الربوتينات املوجودة بالع�سل. والتي هي الغذاء الأ�سا�سي الأول 

له وللح�سنة ولكامل اأفراد اخللية. و�سوبر بروتني م�ستخرج من الزهور والأع�ساب 

الطبيعة 100٪ وميكن اإ�ستعماله على مدار ال�سنة.

طريقة ال�ستعمال:

غريه.  اأو  �سكري  حملول  مع  ماء  ليرت  لكل  بروتني  �سوبر  من  �س.�س.   5 ي�ساف 

وميكن ا�ستعماله مع املاء فقط على مدار ال�سنة. واأثناء جني الع�سل ي�ساف 3 �س.�س. 

لكل ليرت ماء.

الرتكيبة:

بروتينات كل�صيوم 

مواد دهنية �صوديوم 

فو�صفور حديد 

بوتا�صيوم كربيت 

مواد ن�صوية مغنيزمي 
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مالحظات عامة

اأ�سعة  ت�سلها  ل  والتي  املظللة  الأماكن  يف  النحل  خاليا  و�سع  ي�سح  ل  1 ـ  

ال�سم�س.

2 ـ اإن اأ�سعة ال�سم�س تعطي النحل ال�سحة وتكون املناعة كبرية ليوؤثر فيها، ومن 

الأمرا�س منها مر�س احل�سنة الأوروبي والإ�سهال التي ت�سيب النحل.

يجب اأن ل يبقى الع�سل فيه يف رطوبة عالية جداً لأن النحل ل ي�ستطيع اأن  3 ـ 

ي�سحبها بدون امل�ساعدة من حرارة ال�سم�س واأ�سعتها.

ومن دونها ي�سبح الع�سل برطوبة عالية قابل للتخمر والتلف يف وقت ق�سري 

جداً.

ولذلك اإن النحل الذي يخرج حديثًا من نخاريب ال�سمع يكون ج�سمه رطبًا 

ولكي يجف ج�سمه وجوانحه ووبره الذي يغطي ج�سمه فهو بحاجة ما�سة 

حلرارة ال�سم�س واأ�سعتها.

اإنَّ النحل املوجود يف الأماكن املظللة ل ينتج ربع كمية الع�سل كالتي ينتجها  4 ـ 

املنحل املعر�س لل�سم�س ولو لعدة �ساعات يف اليوم.

يجب و�سع خاليا النحل بعيدة عن الأماكن التي فيها جمرى هواء قوي لأنها  5 ـ 

الهواء فهي  والتربز يف  للخروج  النحل بحاجة  لأّن  نواحي،  ت�رشبه من عدة 

تطري 7 اأمتار يف الهواء للتربز فاإذا كان الهواء قويًا تف�سل عدم اخلروج خوفًا 

اإل  العودة  ت�سطيع  بعيدة حينها ل  اأماكن  ويرميها يف  الهواء  ي�سحبها  اأن  من 

اخللية.

ومن املالحظ اأننا ن�سع الأكل للنحل يف ف�سل ال�ستاء وجنده كما هو بعد عدة 

اأيام، وذلك �سببه اأنَّ النحل غري قادر للخروج والتربز ولهذا ال�سبب ل ي�ستطيع 

اأن ياأكل.

كمية  تنتج  ل  قوي  هواء  فيها جمرى  يوجد  اأماكن  املو�سوعة يف  اخلاليا  اإنَّ  6 ـ 
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عدد  تقلل  لذلك  والعودة.  باخلروج  �سعوبة  جتد  لأنها  بها،  لتتغذى  ع�سل 

اأدنى م�ستواه وترتاجع  اإل  ي�سل  الع�سل  اإنتاج  اأّن  اإي�سًا  رحالته، كما نالحظ 

اأكرث  اآخر  مكان  اإل  ويهرب  اخلاليا  تلك  برتك  النحل  ويبداأ  تدريجيًا  اخلاليا 

هدوءاً.

حلمة ملكية معاد بناوؤها بعد تيتم الأع�ساء وهي �سغرية احلجم لأنها تخرج من 

و�سط برواز ال�سمع لكن عندما يكون ال�سمع م�رشح �سوف تنتج ملكة كبرية وقابلة 

للزواج من عدد اأكرب من الذكور

اإنتاج ملكات بالطريقة ال�سناعية
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حت�صري النحل ملو�صم الع�صل

من اأجل اإنتاج ع�صل اأف�صل وتكاثر اأفراخ نحل قوي:

ال: عزيزي النحَّ

منه  حقك  وتاأخذ  حقه  وتعطيه  معه  نتعامل  اأن  يجب  به  خا�س  تعامل  للنحل 

بالكامل، وحقك هو حت�سيل اأف�سل النتائج القت�سادية من جهة كمية الع�سل وتوالد 

وتكاثر للنحل اجليد.

ملكة النحل:

ت�ستطيع الإح�سا�س بقدوم مو�سم  اأنَّها  اأ�سا�س اخللية  النحل وهي  اإنَّ طبيعة ملكة 

الع�سل قبل عدة اأيام من اأن يراها الإن�سان بع�رشة اأيام تقريبًا. لذلك ل ت�سع البي�س اإل 

بعد اأن يتم تاأمني خمزون من الع�سل الكايف لهذا البي�س اأو احل�سنة.

الني بتغذية النحل )بالع�سل( اأو البديل عنه من ناحية القيمة  اإننا نن�سح الأخوة النحَّ

املن�سط.  فيتامني  اإيڤل  على  وحتتوي  النكتابول  عجينة  يف  موجودة  والتي  الغذائية 

وب�سكل متوا�سل لعملية و�سع البي�س عند امللكة وذلك ملدة ترتاوح ما بني ع�رشون 

فيها  املوجود  واملنطقة  البلد  ح�سب  الع�سل  مو�سم  بدء  قبل  وذلك  يومًا  ثالثني  اإل 

املرعى. وبذلك تاأمن امللكة اأنَّ خمزون التموين موجود لديها للح�سنة اجلديدة عندها 

تقوم امللكة بو�سع البي�س بكل طاقاتها يوميًا من اأجل تكاثر اأعداد ال�سغالت التي 

تاأتي بالع�سل اإل اخللية و�سيكون الو�سع كالتايل:

بي�سة   2000 امللكة  تبي�س  هو:  العربية  الدول  يف  للملكة  الو�سطي  ل  املعدَّ اإن 
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يوميًا×30 يوم= 60000 نحلة �سغالة جديدة+35000 نحلة تقريبًا موجودة يف 

اخللية ي�سبح العدد 95000 نحلة تقريبًا، عندها يقوم النحل بتق�سيم نف�سه اإل طرد 

اجلديد  الفرخ  اأو  والطرد  مكانها،  يف  هي  كما  وجي�سها  الأم  امللكة  وتبقى  جديد 

الباقي  األف نحلة تقريبًا. والنحل  �سيرتاوح عدده ما بني 15000 وحتى35000 

الع�سل بكميات كبرية لأن عدد جي�س  �سيكون جاهزاً عند بدء مو�سم اجلني جلمع 

العامالت الكثري �سينتج كمية ع�سل وفرية.

قليل  ع�سل  اإنتاج  على  نح�سل  �سوف  قليل  باخللية  ال�سغالة  اأعداد  كانت  اإذا  اأما 

تاأخرنا على مو�سم  قد  التغذية من جديد وبذلك نكون  اأ�سلوب  اإل  فعندها ن�سطر 

تفتَّح  بانتظار  النحل  يكون  اأن  يجب  بل  النحل  تكاثر  ينتظر  ل  الزهر  لأنَّ  الع�سل. 

الزهرة. وجاهز جلمع الع�سل.

من اأجل العمل على حت�سني و�سع النحل من الناحية احل�سابية والعددية منها والقوة 

اجل�سدية يجب قبل بدء املو�سم ب�سهر تقريبًا اأن نقوم بعملية التغذية فهي تكون جمدية 

ملح�سول الع�سل وتاأمني تفريخ جيد قادر على ال�ستمرار يف التكاثر وجني الع�سل.

مالحظة هامة:

يف احلالة الطبيعية عندما تبداأ امللكة بو�سع البي�س من اأجل مو�سم الع�سل �سوف 

ي�سيع علينا اأكرث من ن�سف الإنتاج.

لأّن امللكة اإذا و�سعت البي�س بعد اإحدى وع�رشون يومًا �سوف تخرج ال�سغالت 

من ال�سمع ويلزمها مدة يومني اأو ثالثة اأيام لتجف اأجنحتها وتق�سى جوانحها لت�ستطيع 

الطريان. فاإنه �سوف ي�سيع علينا 25 يوم من عمر الزهور والتي تعقد اأزهارها فيما 

بني اأربعة اإل خم�سة اأيام فقط.

لذلك نن�سح بتجيي�س النحل قبل مو�سم بدء الع�سل من ثالثة اإل �ستة اأ�سابيع عندها 

ي�سبح عدد النحل كبرياً. )فالنحل الكثري يجني الع�سل الوفري(.
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امللكة الكاذبة
من اأين تاأتي امللكة الكاذبة؟

عند العمل بالنحل والك�سف عليه بطريقة خ�سنة ت�ساب امللكة ب�رشبة اأو مالم�سة 

اأو غريه( ت�سبح  اأو رجلها  اأع�سائها )اأجنحتها  باإحدى  اأ�سيبت  اإذا  اأو  قوية فتموت 

معاقة وتتوقف عن البي�س.

باأكل  بها  املحيطة  ال�سغالت  من  امللكي  بالغذاء  امللكة  تتغذى  اأن  الطبيعي  من 

الغذاء امللكي من جبني النحل املرافق لها، وعند موت امللكة احلقيقية تقوم العامالت 

املرافقة للملكة باأكل الغذاء امللكي من جبني بع�سها البع�س فتتحرك اأع�سائها التنا�سلية 

ويت�سخم ج�سمها حتى ت�سبح بحجم امللكة الطبيعية اأو اأقل بقليل، عند ذلك تقوم 

بو�سع البي�س غري امللقح طبعًا فتعطينا جياًل كاماًل من ذكور النحل. وت�ستمر بذلك 

حتى موت جميع ال�سغالت املوجودة باخللية والتي ل بديل جديد لها اإل الذكور 

وهكذا تنتهي اخللية.

احلل لهذه امل�صكلة بالطريقة التالية:

الطريقة الأوىل

يجب حت�سري قطعة خي�س اأو قما�س وو�سعها مقابل اخللية امل�سابة على بعد مرتين 

بالفر�ساة  النحل والإيطارات  فقط عن اخللية ومن ثم نقوم بتفريغ اخللية من جميع 

على قطعة اخلي�س ونعود بال�سندوق اأو اخللية الفارغة من النحل اإل مكانها الطبيعي 

وبذلك �سوف يعود جميع اأفراد اخللية اإل ال�سندوق ما عدا امللكات الكاذبة فهي لن 
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ت�ستطيع الطريان والعودة اإل اخللية لأن ج�سمها اأ�سبح اأثقل من اأن حتمله اأجنحتها 

ال�سغرية عند ذلك تتمكن من قتلها.

الطريقة الثانية

ميكن نقل اخللية امل�سابة ال مكان اآخر ويتم ابعادها 10 اأمتار تقريبًا وو�سع خلية 

امللكات  امل�سابة  اخللية  يف  وتبقى  الأ�سلي  مكانه  ال  النحل  فيعود  مكانها  جديدة 

الكاذبة

يجب على النّحال اأن يزّود اخللية امل�سابة بعدد من اإيطارات ح�سنة عيون �سدا�سية 

خمتومة ومفتوحة بدون نحل من خلية قوية بعد يوم واحد ويجب تزويد اخللية امل�سابة 

اأو حلمة خلية خمتومة والتي ت�سبح و�سيكة اخلروج في�ستقبلها النحل  مبلكة جديدة 

وي�ستمر يف دورة حياته.

حلمة امللكة الطبيعية
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منتوجات موؤ�ص�صة اإيڤل لل�صناعة والتجارة العامة )عامل النحل(

جميع عالجات وفيتامينات ولوازم النحل

ال�صنف ولزوم ا�صتعماله:

1ـ  �سوبر بروتني  هو احلل امل�ساعد للنحل على تعوي�س نق�س الربوتني والأحما�س 

وحبوب اللقاح عند جفاف املراعي الطبيعية

اأجل  للنحل من  ليرت، و100 �س.�س من�سط  ليرت، ن�سف  فيتامني عبوة  اإيڤل  ـ   2

التكاثر وم�ساعفة اإنتاج الع�سل.

3 ـ  اإيڤل نكتابول )عجينة كاندي( غذاًء للنحل مع فيتامينات وبروتينات 900 غرام.

4 ـ  الوادي نكتابول )عجينة كاندي( غذاء للنحل مع فيتامينات وبروتينات مع 

اإ�سافات من اأجل اأف�سل النتائج 900 غرام.

5 ـ  ڤاروا نكتابول: للق�ساء التام على الڤاروا وهو غذاء جيد للنحل ي�سبب العقم 

لذكر الڤاروا ومينع تكاثره  بالكامل.

الڤاروا  اأملنيوم 10 �رشائح بال�ستيكية ملكافحة عنكبوت  اإيڤل �ستان: باكيت  ـ   6

)القراد( املادة الفعالة )فلوفالنيت٪10( .

7 ـ  باي باي ڤاروا: 20 �رشيحة بال�ستيكية ملكافحة الڤاروا )القراد( املادة الفعالة 

اأميرتاز )زيوت طبيعية٪6،6(.

الڤاروا  عنكبوت  ملكافحة  بال�ستيكية  �رشائح  اأملنيوم، 10  باكيت  ڤار:  اأنتي  ـ   8

)القراد( املادة الفعالة )الأميرتاز٪3،3(.

الڤاروا  ملكافحة  بال�ستيكية  �رشائح   10 اأملنيوم  باكيت  اإك�سرتا:  ليف  اأبي  ـ    9

القراد املادة الفعالة )زيوت طبيعية٪10(.
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10 ـ جرنال: اإيطارات بال�ستيكية م�سننة لرتكيب ال�سمع الع�سلي 

11 ـ ترماي�سني اإيڤل باكيت اأملنيوم وزن 100 غرام �سايف م�ساد حيوي لأكرثية 

اأنواع ال�سموم الزراعية والإ�سهال الأ�سود والتعفن الأوروبي.

م�ساد  �سايف  غرام   100 وزن  اأملنيوم  باكيت  فيتامني  مع  ترماي�سني  نوي  ـ   12

حيوي جلميع اأنواع ال�سموم الزراعية والإ�سهال الأ�سود.

13 ـ بروتني اإك�سرب�س بودرة باكيت اأملنيوم وزن 500غ وباكت اأملنيوم 100غ هو 

احلل امل�ساعد للنحل على تعوي�س نق�س الربوتني والأحما�س وحبوب اللقاح.

14 ـ توباكو مهدىء للنحل، اأقرا�س دخانية مهدىء للنحل ال�رش�س العبوة 200 

الڤاروا  �سلل  على  ويعمل  دقائق   6 ملدة  للنحل  مهدىء  دخانية  كثافة  غرام. 

املوجودة على النحل والأمرا�س.

15 ـ كوبرا جاذب وقاتل اأعداء النحل )الديور الأحمر والدبور الأ�سفر والزلقط 

ذئب النحل وذبابة ال�سنوتانيا(.

16 ـ دلتا )اأنتي بكترييا(: معقم للمياه م�ساد للبكترييا وجميع اأنواع الفريو�سات 

ولعدم تخمر املحلول ال�سكري مغلف 100 غرام.

17 ـ كرمي اإيڤل جاذب لطرود النحل حتى عن بعد 2 كيلومرت العبوة 60 غرام 

موجود يف ثالث اأنواع بروائح خمتلفة.

18 ـ اآكارينا ملكافحة مر�س الأكارين )اأو ال�سقط(: 100 �س.�س بخاخ تكفي 

ـ60 خلية.

النيوزمييا )الإ�سهال الأ�سفر( عبوة 100  بـ 2: ملكافحة مر�س  ـ  فيوميدل   19

�س.�س.ـ  تكفي عالج 66 خلية وملدة ثالثة اأيام متوا�سلة،  وعبوة 19 �س.�س. 

تكفي عالج 12 خلية وملدة 3 اأيام متوا�سلة.

20 ـ ميكوز للتحجر يق�سي على مر�س التحجر، ي�ستعمل مع اإيڤل ڤيتامني ملدة 

ثالثة اأيام

21 ـ برادك�س لتخزين ال�سمع الع�سلي عبوة 100غ.
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الألب�صة والأك�ص�صوارات:

ـ  اأوفرهول كابو مبطن ل تخرقه عق�سة النحلة ول يقتل النحل.

ـ  اأوفرهول قما�س �سميك.

عتلة ـ اأوفرهول قما�س خفيف 

ملقط برواز ـ بنطلون كابو 

خاليا ـ بنطلون قما�س �سميك 

طبقة ثانية ـ بنطلون قما�س خفيف 

غطاء داخلي ـ جاكيت كابو 

�سحاب يرقات ـ جاكيت قما�س �سميك 

فر�ساة نحل �سناعي ـ جاكيت قما�س خفيف 

فر�ساة نحل طبيعي ـ قناع نّحال 

فرازة ع�سل يدوية ـ كفوف جلد طبيعي ب�سبك 

فرازة ع�سل كهربائية ـ كفوف جلد طبيعي 

باب خلية كبري ـ كفوف جلد �سناعي 

بكرة �رشيط ـ كفوف جلد �سناعي قما�س مزحلط 

منفخ بدون �سبك ـ منفخ ب�سبك 

ـ جميع لوازم تربية امللكات واإنتاج غذاء امللكة

ـ  �سمع ع�سلي قوالب

ـ  حبوب اللقاح

ـ  �سمع ع�سلي جاهز، اأقرا�س ماركة اأيكوفيت�س



�0

(πëædG ⁄ÉY) áeÉ©dG IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d π#jEG á°ù°SDƒe

áYÉæ°üd »Hô©dG ⁄É©dG ‘ ¤hC’G

πëædG äÉæ«eÉà«"h äÉLÓY ™«ªL

äÉLƒàæe



�1

م�ؤ�ص�صة اإيڤل لل�صناعة والتجارة العامة )عامل النحل(

�سورة تو�سح عمل اخللية لإنتاج الع�سل
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برادك�ض

لتخزين �صمع النحل

توباكو

مهـدئ لـلنحـــل
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اإيڤل نكتابول

عجينة كاندي غذاء للنحل مع ڤيتامينات وبروتينات
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جرنال

اإيطارات بال�صتيكية م�صننة لرتكيب ال�صمع الع�صلي
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باي باي ڤاروا

ملكافحة الڤاروا )القراد(
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الوادي نكتابول  )عجينة كاندي( غذاء للنحل مع فيتامينات وبروتينات

ڤاروا نكتابول  للق�صاء التام على الڤاروا وهو غذاء جيد للنحل 

ي�صبب العقم لذكر الڤاروا ومينع تكاثره بالكامل
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عنكبوت الڤاروا

اأو قراد النحل الداخلي

عنكبوت الڤاروا:

تتطفل اأنثى الڤاروا من الزهرة على النحل ومن ثم تنتقل اإل اخللية.

تبا�رش الأنثى يف و�سع البي�س بعد مرور ثمانية اإل ت�سعة اأيام من عمر يرقة النحل، 

وت�سع بي�سها خلف الريقات كي ل يطالها النحل وت�سحبها اإل خارج النخروب، 

وتكون البي�سة الأول اأنثى والثانية ذكر، وتليها من 6 اإل 8 بي�سات اإناث، ثم تخرج 

ة يف النخروب الآخر وهكذا دواليك. وتعيد الكرَّ

اإنَّ اأنثى الڤاروا هي اأكرب من الذكر، لونها اأحمر غامق مائل اإل البني والذكر اأ�سغر 

حجمًا ولونه اأبي�س مائل اإل ال�سفار.

تطور الڤاروا:

تختلف مدة تطور البي�سة باختالف نوعها، فالبي�سة امللّقحة تعطي اأنثى وتتطب 

البي�سة  اأما  اأيام لكتمال تطورها،  مدة 9 

تطوره  يتطلب  ذكراً  فتعطي  امللّقحة  غري 

باأنَّ  القول  وميكننا  ون�سف.  اأيام   7 مدة 

بينما  �ساعة   180 يتطلب  الذكر  تطور 

الأنثى 216 �ساعة، لذلك يظهر الذكر قبل 

ب�سعة �ساعات من ظهور الأنثى الأول.
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الڤاروا  عنكبوت  وي�ستطيع  حياته،  يف  مرات   4 الڤاروا  عنكبوت  يتكاثر  1 ـ 

العي�س بدون نحل حوايل 7 اأيام اإذا كانت احلرارة ترتاوح بني 25ـ 28 درجة 

خالل  متوت  ثم  فوق.  وما   46 حرارة  وبدرجة  65و70  بني  ما  والرطوبة 

ب�سعة �ساعات.

الثانية ويكت�سف م�سيفها )النحل( على  الڤاروا مبعدل 1.2 مليمرت يف  ت�سري   

�سديدة  وهي  لها،  اأعني  وجود  عدم  رغم  النور  وتخ�سى  واحد  �سنتمرت  بعد 

احل�سا�سية للتيارات الهوائية.

يتبني من الدرا�سات اأن مدة حياة الڤاروا ترتاوح ما بني ال�سهر والثالثة اأ�سهر  2 ـ 

ال�ستاء. وباإمكان ٪80  اأ�سهر يف  �ستة  اإل  ال�سيف، ومن خم�سة  ون�سف يف 

من عناكب الڤاروا الدخول اأربع مرات اإل بي�س النحل واإعطاء اأربعة اأجيال 

بفا�سل 14 يومًا بني اجليل الأول والثاين، بينما 20٪ من العناكب تعطي ثالثة 

اأجيال وبفا�سل 14 يومًا.

اإن مدة حياة عنكبوت الڤاروا من ثالثة اإل اأربعة اأ�سهر )يعي�س بدون ح�سنة  3 ـ 

نحل ويعي�س مع احل�سنة 150 يومًا(.

اأف�سل  وهو  اخلام�سة،  احللقة  يف  بطنها  من  النحلة  الڤاروا  عنكبوت  يل�سع  4 ـ 

مكان وا�سع لمت�سا�س الغذاء هو »دم النحلة«.

متت�س اأنثى عنكبوت الڤاروا من النحلة كمية 1 ميكروليرت من ال�سائل احليوي  5 ـ 

داخل  اأما  الواحدة.  النحلة  على  الڤاروا  عدد  ويختلف  قريبًا،  �ساعتني  كل 

نخاريب الذكور فيرتاوح بني 6 و8، وهذا البي�س ي�ستقر يف قعر النخروب اأو 

على جوانبه اأو على يرقات النحل.

يف كل نخروب يوجد اأم وعدة اإناث، وذكر واحد من عنكبوت الڤاروا.  6 ـ 
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اإل 10  اأ�سل 6  التكاثر من  اإناث قادرات على  اإل 4  الذكر من 3  ويتزوج 

اإناث وبعدها ميوت. ثم تعود الإناث امللقحة اإل و�سع البيو�س يف النخاريب 

الأخرى بنف�س طريقة الأم وهكذا يتم التكاثر.

يتم منو عنكبوت الڤاروا داخل النخاريب قبل خروج عامالت النحل بثالثة  7 ـ 

اأيام وقبل الذكر بخم�سة اأيام. وهكذا ي�ستطيع العي�س على امت�سا�س ال�سائل 

احليوي دم النحلة من يرقات النحل فتخرج بع�سها بدون اأجنحة وبدون اأرجل 

الأجنحة  ومتجعد  اجل�سم  م�سّوه  يخرج  الآخر  والبع�س  بقوة،  الإ�سابة  عند 

ولي�س له قدرة على احلياة اأبداً.

متت�س الڤاروا دم النحل فتخ�رش كمية الدم عند النحلة ما بني الـ30 و٪35  8 ـ 

اأكرب كمية من الربوتني لذلك نرى نحل مك�رش اجلوانح لعدم  وهكذا تخ�رش 

و�سول الدم ال الأجنحة، بذلك ي�سبح عند النحل فقر دم غري قابل للتعوي�س 

خالل فرتة حياتها الق�سرية.

النحلة  اأجنحة  النحلة وخا�سة  منها ج�سم  يتكون  التي  الأن�سجة  ت�سوه كل  9 ـ 

التي ت�سبح ق�سرية ومتجعدة وي�سبح طريانها مل�سافة ق�سرية كطريان النمل.

الغذاء امللكي عند العامالت وت�سبح هذه الغدد �سغرية  اإفراز  ـ ت�سمر غدد   10

جداً ل تفي با�ستمرار حياتها، وكل نحلة م�سابة بالأ�سا�س من عنكبوت الڤاروا 

ي�سبح عملها ناق�سًا يف جميع مهماتها.

11 ـ ت�سوه جهاز اإفرازات دهنيات النحل لتخزين الربوتني وهي دهنيات للدفاع 

عن نف�سها اأو للمناعة �سد املبيدات الزراعية وتقلبات املناخ من حار اإل بارد.

اأ�رشع من  اأجيال وهو  اأربعة  يتكاثر  اأن  بعد  اإل  الڤاروا  ـ ل ميوت عنكبوت   12

النحل.
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13 ـ ل ي�ستطيع عنكبوت الڤاروا العي�س على حرارة 46 درجة لذلك يجب اأن 

نعر�س خاليا النحل لل�سم�س اأطول مدة مكنة.

مدى اإ�صابة اخللية بعنكبوت الڤاروا:

15 ـ عدد الڤاروا×100= ن�سبة 

ذلك:  مثال  النحل  عدد  الإ�سابة. 

فتكون  نحلة   300 على  ڤاروا   15

ن�سبة الإ�سابة =٪5.

حتديد الإ�صابات والعالج:

يجب فح�س ح�سنة الذكور املختومة مبا�رشة اأو بعد و�سعها داخل الثالجة  1 ـ 

لتتجمد.

و�سع قعر ورقي اأو كرتون مدهون مبادة الفازلني حتت مدخل اخللية وبدون  2 ـ 

املوت  ب�سبب  تت�ساقط  التي  الڤاروا  فيلتقط جثث  الكيماوية،  املواد  ا�ستعمال 

الطبيعي، اأو ملراقبة فعلية لعالج الڤاروا.

الأدوية املنا�سبة للق�ساء على عنكبوت الڤاروا والتي ت�ستعمل يف اأكرثية دول  3 ـ 

الزيوت  اأو  الأميتزاز  اأو  فلوفالينت  التالية:  هي  الفعالة  باملواد  وُتعرف  العامل 

العطرية الطبيعية املركزة على عيار 99٪ واملمدة بالزيوت الطبيعية.
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العالجات من موؤ�ص�صة اإيڤل اللبنانية )عامل النحل(

ملكافحة عنكبوت الڤاروا )القراد(

1 ـ  اإيڤل �ستان، �رشائح بال�ستيكية م�سبعة مبادة الفلوفالينيت عيار 10٪ الباكيت 

حتتوي على 10 �رشائح بال�ستيكية.

2 ـ  اأنتي ڤار، �رشائح بال�ستيكية م�سبعة مبادة الإميرتاز عيار 3.3٪ الباكيت حتتوي 

على 10 �رشائح بال�ستيكية.

3 ـ  باي باي ڤاروا، �رشائح بال�ستيكية م�سبعة مبادة الإميرتاز عيار 6.6٪ الباكيت 

حتتوي على 20 �رشيحة بال�ستيكية.

4 ـ  اآبي ليف، �رشائح بال�ستيكية م�سبعة باأربع مواد زيوت طبيعية عطرية عيار 

الباكيت حتتوي على 10 �رشائح بال�ستيكية.

طريقة ال�ستعمال:

يجب و�سع �رشيحتني من اإيڤل �ستان البال�ستيكية امل�سبعة باملادة الفعالة فلوفاليت 

للخلية الواحدة، اأو �رشيحتني من اأنتي فار البال�ستيكية امل�سبعة باملادة الفعالة اإميرتاز، 

لكل خلية، اأو �رشيحتني باي باي ڤاروا امل�سبعة باملادة الفعالة اإمترياز، لكل خلية، اأو 

العطرية  الزيوت  من  مبجموعة  امل�سبعة  البال�ستيكية  اإك�سرتا  ليف  اأبي  من  �رشيحتني 

الطبيعية لكل خلية لنغ�سرتوث ما فوق 4 اإل 10 اإيطارات.
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املذكورة  الأدوية  من  لكل خلية  �رشيحة واحدة  )العود(  البلدية  للخالية  بالن�سبة 

النحل  اأعداد  لأن  اليمنية  واجلمهورية  اخلليج  لدول  وخا�سًة   )41 )�سفحة  �سابقًا 

املوجودة )بالعود( قليلة جداً.

اأ�سابيع، ثم يجب  تو�سع هذه ال�رشائح داخل اخللية ملدة ترتاوح ما بني 6 اإل 8 

�سحبها من اخلاليا ورميها بعيداً عن متناول الأطفال اأو دفنها يف الرتاب، على اأ�سا�س 

اأنَّ اخللية يوجد فيها من 8 اإل 10 براويز مليئة بالنحل، هذه تقتل عنكبوت الڤاروا 

باأكرث من 85٪، وهذا هو احلد الأق�سى عامليًا لهذه العالجات لأنه اإن زادت كمية 

املادة الفعالة ي�سبح خطراً �سديداً على بي�س النحل والريقات التي يبلغ عمرها من 1 

اإل 5 اأيام فتموت مع عنكبوت الڤاروا مئة باملائة ول يبقى من عنكبوت الڤاروا اإل 

املوجود داخل النخاريب املقفلة مع النحل.

ـ مالحظة هامة ملربي النحل:

للنحل مع اخلي�س فهو يعطي كثافة  باأقرا�س توباكو املهدىء  التدخني  مهم جداً 

املوجودة  الڤاروا  �سلل عناكب  النحل مدة 6 دقائق، ويعمل على  دخانية ويهدىء 

ا�ستعمال  بتاتًا  ي�رّش  ول  اخللية،  خارج  اإل  وينظفه  النحل  فياأتي  النخاريب،  خارج 

توباكو املهدىء طوال ال�سنة على النحل اأو على يرقاته يف نف�س الوقت.

ـ  ا�ستعمال اإيڤل فيتامني:

اأقل ح�سب اللزوم مع ليرت  اأو ما يعادلها على كمية  املن�سط للنحل 200 �س.�س 

ماء وير�س على النحل باملر�سة )البخاخة( العادية ال�سغرية فيقوم النحل بتنظيف بع�سه 

البع�س من الفيتامني والڤاروا املوجود على النحل يف الوقت نف�سه.

مالحظة هامة:

للوقاية من عنكبوت الڤاروا والتقليل من الإ�سابة:
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يجب و�سع اخلاليا بطريقة منفردة بحيث تبعد كل خلية عن الثانية م�سافة ل تقل 

باتًا لكي تك�سب اخلاليا  منعًا  اأو حتتها  عن مرت ون�سف، ومينع و�سع اخلاليا فوقها 

اأكرب قدر مكن من حرارة ال�سم�س. اأما بالن�سبة اإل اخلاليا العربية اأو العود يف اليمن 

ال�سم�س ولو  اأ�سعة  العربي فيجب تظليلها تظلياًل و�سطيًا لأّن عدم و�سول  واخلليج 

لوقت ق�سري ي�سبب الرطوبة داخل اخللية والرطوبة توؤدي اإل مر�س التعفن الأوروبي 

وتبقى الرطوبة بالع�سل بن�سبة عالية. كما اأننا ل نن�سح با�ستعمال اأعواد خ�سبية م�سبعة 

باأي مادة فعالة �سد الڤاروا، لأنه ل ميكن التحكم بامت�سا�س اخل�سب املادة الفعالة 

الالزمة واملحدودة لكل خ�سبة، كما اأن ترك اخل�سب داخل اخللية مدة اأكرث من 6ـ 

8 اأ�سابيع يك�سب عنكبوت الڤاروا مناعة من املادة الفعالة مهما كان نوعها ويجب 

تغيري العالج كل فرتة كي ليك�سب املناعة من املادة الفعالة نف�سها دائمًا.

�سقوط الڤاروا الناجت عن ا�ستعمال )العالجات(
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عنكبوت الڤاروا النا�سجة )البطن يف الهواء(

نحلة مهاجمة من عنكبوت الڤاروا، اإذا النحال مل يتدخل، ملكافحة هذا املر�س
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ابي ليف اإك�صرتا
ال�رشائط امل�صادة لقراد النحل

ملكافحة عنكبوت الڤاروا  )القراد(
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انتي ڤـــار
�رشائح �صلبة م�صبعة مبادة م�صادة للعثة الطفيلية

ملكافحة عنكبوت الڤاروا  )القراد(
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اإيڤل �صتان
ال�رشائط امل�صادة للعثة الطفيلية

ملكافحة عنكبوت الڤاروا  )القراد(
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فيوميدل ب2

ملكافحة مر�ض النيوزمييا )الإ�صهال الأ�صفر(

والأمرا�ض البكتريية
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مر�ض النورزميوز اأو )نيوزميا النحل(

الإ�صهال الأ�صفر

تعريف املر�ض: مر�ض بكتريي:

هو من الأمرا�س ال�سارية التي ت�سيب خاليا النحل يف خمتلف اأنحاء العامل، ويعترب 

اأ�سدها خطراً ويف بع�س البلدان ت�سبب مبوت النحل بكامله.

مر�س  وهو  املر�س،  هذا  �سبب  1907م  عام   Zander الأملاين  العامل  اكت�سف 

اخللية،  يف  وحيد  ب�سكل  يعي�س   Noscema Apix ويدعى  النحل  على  طفيلي 

خالل  خمتلفة  مبراحل  ومير  الأو�سط  الأمعاء  غ�ساء  اأن�سجة  داخل  ويتكاثر  فيتمركز 

تطوره ويدوم حوايل خم�سة اأيام.

املقاومة  �سديدة  وهي   Spores الغبريات  بوا�سطة  الطفيلي  املر�س  هذا  يتكاثر 

يف  ال�سنتني  على  تزيد  مدة  فتعي�س  املر�س.  انت�سار  يف  وت�ساهم  اخلارجية  للعوامل 

اإفرازات النحل الناجتة عن الإ�سهال الأ�سفر ويعي�س من 44 اإل 71 يومًا يف الرتاب، 

و�ستة اأيام داخل جثث النحل، ومن �سهرين اإل اأربعة اأ�سهر داخل الع�سل وهي تقاوم 

احلرارة بـ 60 درجة مئوية ملدة 10 دقائق كما تقاوم التف�سخ واجلفاف وهذا النتقال 

الرباويز  املري�س على  النحل  لدى  الأ�سفر  الإ�سهال  براز  بوا�سطة  اخللية،  يتم داخل 

وال�سمع وجوانب اخللية من الداخل. ومن منحل اإل اآخر عند نهب اخلاليا املري�سة 

من قبل النحل ال�سليم، وعندما ت�سل العاملة خليتها، بوا�سطة الذكور الذين يتنّقلون 

بني خمتلف اخلاليا واملناحل.
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اإن املعدات امللوثة التي ي�ستعملها املربي اأو ا�ستعمال اخلاليا القدمية الغري نظيفة اأو 

اأجنبية غري خا�سعة  باأع�سال  اأو  التغذية بع�سل ملوث  اأو  تعقيمها مبادة غري مطهرة. 

للفحو�سات الطبية.

ـ ا�ستعمال خاليا ومعدات غري معقمة:

هامًا يف ظهور الأ�سكال  التغذية حيث يلعب دوراً  اأ�سباب املر�س هو �سوء  اأهم 

احلادة من املر�س وغريه من الأمرا�س؛ اأما الغذاء اجليد الغني بالربوتني في�ساهم يف 

تقوية النحل ملقاومة املر�س واملناعة منه.

اأعرا�س املر�س:

يالحظ داخل اخللية التايل:

1ـ هيجان غري طبيعي يف بع�س الأحيان خالل ف�سل ال�ستاء.

2 ـ نق�س يف الن�ساط خالل الربيع ي�ستمر اإل ال�سيف اإذا كان رطبًا اأو بارداً.

3 ـ وجود نحل يزحف على الأر�س بجانب اخللية ول ميكنه الطريان.

4 ـ تلوث اخللية باإفرازات الإ�سهال الأ�سفر على النحلة الكاملة.

5 ـ اإ�سهال �سديد ولون الرباز اأ�سفر.

اإم�ساك يف بع�س احلالت ي�سبب انتفاخ يف  اأو  اإ�سهال يف كثري من الأحيان  ـ   6

البطن وي�سبح لون النحلة اأبي�س عندما ي�ستفحل املر�س.

7 ـ ارجتاف وظهور عالمات �سلل طريان النحل.

8 ـ جتمع النحل املري�س واملطرود من داخل اخللية اإل لوحة الطريان باأعداد قليلة 

بانتظار املوت.
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9 ـ ان�سمام الأرجل اإل بع�سها حتت ال�سدر عند جثث النحل امليت داخل اخللية 

وخارجها.

النيوزمييا على بع�س اخلاليا يتوجب معاجلة جميع خاليا  يف حال ظهور مر�س 

ت�ستطيع  لكي  املجاورة  املناحل  جلميع  اجلماعية  للمعاجلة  التعاون  ويجب  املنحل. 

من  املر�س  يعود  اأن  ميكن  واحد  منحل  عاجلنا  اإذا  لأننا  املر�س،  هذا  على  الق�ساء 

املناحل املجاورة وهذا املر�س يبقى منت�رشاً فيها، لأنه �رشيع العدوى ويف حال تعذر 

التعاون ميكن لكل نّحال اأن ي�سع كمية من العالج يف اخلارج قريبة من منحله وذلك 

من اأجل النحل املجاور الذي يحمل العدوى.

العالج بفيوميدل ب 2 املادة الفعالة فيوماجيلني 2:

طريقة العالج:

ـ لكل 1 كيلو نكتابول ليرت ون�سف ماء في�سبح جمموع املحلول 2 ليرت ون�سف 

ولهذا املقدار يجب و�سع واحد وربع �سنتيليرت من )الفيوميدل ب(.

مالحظة هامة جداً:

ـ مينع ا�ستعمال مادة الفيوميدل ب مع املحلول ال�ساخن بتاتًا لأنه يف�سد على درجة 

حرارة 35 درجة وما فوق.

اأيام متوا�سلة وهي كافية للق�ساء  ـ يجب اأن يعطى لها ملدة من ثالثة اإل خم�سة 

كي  ال�سم�س  غروب  عند  واملحلول  العالج  بو�سع  وين�سح  النيوزمييا  مر�س  على 

بالن�سبة  اأما  جميعها.  تتغذى  ولكي  بالداخل  موجودة  الطائفة  اأفراد  جميع  تكون 

للدول اخلليجية واجلمهورية اليمنية نن�سح بو�سع املحلول ال�سكري بالثالجة وعند 

ال�ستعمال تو�سع مادة الفيوميدل ب مع املحلول.
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مالحظة:

مبر�س  امل�ساب  باملنحل  املحيطة  )للمناحل  جماعية  املعاجلة  تكون  اأن  يجب  ـ 

النيوزمييا( كي ل تعود العدوى مرًة ثانيًة.

ـ من املهم جداً تغذية النحل ال�سعيف ببع�س الفيتامينات املن�سطة والتي ل يوجد 

لديها عامالت لتغذية النحل ول يوجد لديها خمزون من الع�سل.

مالحظة هامة:

الأع�ساب  قطع  يجب 

العالية حول املنحل وحميطه 

 15 اإل   10 من  ومل�سافة 

الأع�ساب  هذه  لأنَّ  مرت، 

النحل  برباز  ملوثة  تكون 

برازه  ويكون  امل�ساب 

اأ�سفر اللون ولكي ل تعود 

العدوى على النحل جمدداً، 

يجب نقل املنحل امل�ساب اإل 

مكان اآخر اإذا اأمكن.

)اأنظر ال�سورة رقم 1(.

ه�سميتني  قناتني  بني  مقارنة 

حل�رشتني اإحداهما م�سابة بالنيوزميا 

والأخرى �سليمة

الأول )امل�سابة باملر�س( يالحظ 

تكون  كذلك  اللبني  الأبي�س  لونها 

�سورة رقم )1( عن مر�س نيموزمييا البكتريي

بعد التكبري ٪1000/1

�سورة رقم )2(
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م�ؤ�ص�صة اإيڤل لل�صناعة والتجارة العامة )عامل النحل(

منتفخة في�سعب متييز التحرزات الدائرية يف جمرى القناة اله�سمية.

بينما يف احل�رشة ال�سليمة )اخلالية من املر�س( يكون لون القناة اله�سمية كهرماين 

)اأ�سفر �سارب اإل احلمرة(، كذلك ي�سهل متييز التحرزات الدائرية يف القناة اله�سمية 

)اأنظر ال�سورة رقم 2( �سفحة رقم 52.

1 ـ بداية العدوى عن طريق الفم.

2 ـ اإ�سابة الق�سم الأخري من الأمعاء الأو�سط.

3 ـ اإ�سابة كاملة لالأمعاء ونرث عثريات طفيلية من املخرج.

دورة حياة بكترييا النيوزمييا
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نوي ترماي�صني

م�صاد حيوي

مع فيتامينات

ترماي�صني

م�صاد حيوي
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مر�ض التعفن الأوروبي

)STEREPTOCOCUS(
MELISSOCOCCUS PLUTON

مر�ض بكتريي:

مل يعرف العامل امل�سبب ملر�س احل�سنة الأوروبي اأو )التعفن الأوروبي( ب�سكل 

تام اإل يف عام 1963م، وهذا املر�س بكتريي، فالبكترييا M. PLUTON �سديدة 

املقاومة وميكنها اأن تبقى حلوايل عام واحد حية.

هذا املر�س ي�سيب الريقات والعامالت والذكور وملكة النحل، اأي جميع اأفراد 

اخللية. ينت�رش هذا املر�س عادة من العامالت ال�سارحة ومن النحل القوي ال�سارق 

اأ�سباب املر�س هي الرطوبة وعدم تعر�س اخلاليا لل�سم�س  للنحل ال�سعيف. واأهم 

مدة طويلة يف املناحل املغطاة ب�سقف اإ�سمنتي وغريه اأو غطاء كثيف فوق اخلاليا اأو 

و�سع اخلاليا فوق بع�سها البع�س، لذلك ل ت�سل حرارة ال�سم�س مدة كافية. عندئٍذ، 

العامالت  وعدد  كثرية  والعذارى  والريقات  كثرياً  البي�س  وي�سبح  اخللية  ت�سعف 

امللكة  عليها  تتغذى  التي  امللكي  الغذاء  اإفراز  غدد  عندها  والتي  ال�سعيفة  احلا�سنة 

طوال حياتها، واحلا�سنات التي جتلب حبوب اللقاح والع�سل والغذاء الالزم للخلية 

موت  ويالحظ  بقوة  املر�س  ينت�رش  عندها  �ساعة.  ع�رشة  اأربعة  احل�سنة  مدة  وتدوم 

الكثري من الريقات قبل اأن تغطي العيون ال�سدا�سية بال�سمع والريقات امليتة تتقل�س 

جثثها وت�سبح رخوة ويكون لونها �ساربًا لل�سفار، ونرى اأنَّ بع�س العيون ال�سدا�سية 
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املغطاة ت�سبح ذات لون اأ�سمر، وتكون الإ�سابة عقداً من الأول وتتحول بعدها اإل 

كتلة حبيبية غري لزجة وي�سهل اإخراجها من النخروب ب�سهولة )بعود كربيت اأو ما 

�سابه(. تكون رائحة الإطار ال�سمعي امل�ساب بالتعفن كرائحة اخلمرية وتظهر رائحة 

التعفن الأوروبي بكل الأحوال وب�سكل وا�سح لأنها رائحة غريبة.

وتتحول الريقات امليتة القدمية على جوانب النخروب ال�سمعي اإل ق�سور. )انظر 

ال�سورة(

طريقة العالج:

والربوتينات  الفيتامينات  من  ـ مبجموعة  مرات  عدة  امل�سابة  اخللية  تغذية  يجب 

وال�سكريات وبع�س الأحما�س الأمينية وهي موجودة با�سم النكتابول )الكاندي( 

اأو اإيڤل نكتابول الذي يحتوي على املواد املطلوبة من فيتامينات وبروتينات وحبوب 

�س عن النق�س الكبري  اللقاح، يجب اإ�سافة امل�ساد احليوي )ترماي�سني( وبذلك ُنعوِّ

الذي اأ�ساب اخللية.

املقادير للجرعة الواحدة:

الكمية  اإل هذه  وي�ساف  مغلي جيداً  ماء  ليرت ون�سف،  نكتابول +  كيلو واحد 
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من 4 اإل 6 غرامات ترماي�سني. ويف�سل و�سع 20 �سنتليرت من اإيڤل فيتامني املن�سط 

وذلك ملدة من خم�سة اأيام اإل �سبعة اأيام متوا�سلة.

مالحظة:

كل خلية تاأكل كمية من املحلول، ح�سب عدد النحل املوجود فيها فالنحل القليل 

يكفيه ربع كيلو يوميًا، والأعداد الأكرب يلزمها كمية اأكرب، املهم اأن ياأخذ هذه املواد 

الرتكيبية ملدة: من ثالثة اإل خم�سة اأيام متوا�سلة.

مالحظة هامة:

التي حتتوي على جثث النحل،  يجب تنظيف اخلاليا جيداً من جميع الأقرا�س 

ويجب دفنها لأنَّ هذه البكترييا ميكنها العي�س يف الرتاب مدة طويلة اأي )�سنة كاملة(. 

وللعلم فقط فاإنَّ بكترييا التعفن الأوروبي تبقى يف ال�سمع املغلي جيداً مدة 6 دقائق 

حتى متوت، لذلك فاإنَّ دفنها جيداً يف الرتاب اأكرث �سمانة من انت�سار العدوى ومعاودة 

املر�س عرب نقل النحل املعدي مرة ثانية اإل املنحل واملناحل املجاورة.
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اأكـارينـا

ملكافحة مر�ض الأكاريوز الأكارين اأو )ال�صقط(
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مر�ض الأكاريوز الأكارين اأو )ال�صقط(

كما ي�صمى يف منطقة دول اخلليج واجلمهورية اليمنية

تعريف املر�ض:

عنكبوت  �سببه  املر�س  وهذا  النحلة  عند  التنف�سي  اجلهاز  املر�س  هذا  ي�سيب 

 100 من   150/100 قدرته  مبجهر  واإمنا  املجردة  بالعني  يرى  ل  الذي  الأكارين 

مليون.

عنكبوت الأكارين حجمه دقيق جداً ما يتيح دخوله اإل املجرى الهوائي للنحلة 

التي عمرها اأقل من 7 اأيام.

العمر  النحلة يف هذا  النحلة، تكون  �سعريات موؤخرة  العنكبوت داخل  مير هذا 

طرية جداً ولها �سعريات �سغرية جداً. وبعد اأن يبلغ عمرها 9 اأيام ت�سبح ال�سعريات 

الكبرية  النحلة  ج�سم  اإل  الدخول  الأكارين  عنكبوت  ي�ستطيع  ل  عندها  قا�سية، 

فيه وغذاءه  ويتكاثر  للنحلة  الهوائي  املجرى  داخل  العنكبوت  يتغذى هذا  بالعمر. 

الهوائية  الق�سبة  بجوانب  يلت�سق  لذلك  ثاقب  فم  ميلك  لأنَّه  النحلة  دم  من  يتكون 

للنحلة من جهة الظهر.

اإناث وذكر واحد  بي�سات  اإل 7  تبي�س من 6  الأكارين  اأنثى من عنكبوت  كل 

يوميًا، ويتم اكتمال منو العنكبوت بعد 11 يومًا للذكر و16 يومًا لالأنثى.

اأجيال   4 اإل   3 من  للنحلة  الهوائية  الق�سبة  داخل  الأكارين  عنكبوت  يتكاثر 

الهوائي  يثقب اجلهاز   ، اإل �سافٍ  يتغري اجلو من مطر  ال�ستاء وعندما  متوا�سلة يف 
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للنحلة بكرثة فتموت النحلة. فتخرج عناكب الأكارين من النحلة امليتة، اإل اأطراف 

اخلاليا واإل الأع�ساب املحيطة باملناحل وتنتظر نحلة جديدة �سغرية ال�سن للدخول 

اإليها ول ت�ستطيع العي�س من دون نحلة لأكرث من �ساعتني يف الهواء الطلق.

عالمات املر�س:

اأوًل: جتّمع النحل املطرود على باب اخللية.

ثانيًا: ت�سبح اأجنحة النحلة مفتوحة اأكرث من �سكلها الطبيعي.

ثالثًا: ارجتاف اجلوانح وفقدان ال�سعريات من على �سدر النحلة لذا تبدو �سوداء ذات 

ملعان وا�سح على الظهر وخلف الراأ�س ما�رشًة.

بها،  املحيطة  واملنطقة  اخلاليا  اأر�س  على  الزاحف  النحل  من  الكثري  وجود  رابعًا: 

ب�سبب عدم قدرتها على الطريان.

خام�سًا: متد النحلة ل�سانها اإل اخلارج وذلك ب�سكل وا�سح.

النحلة حول  النحل م�سافة ق�سرية ثم يقع على الأر�س، بعدها تدور  �ساد�سًا: يطري 

نف�سها مرات عديدة ثم متوت.

العالج:

تتم املعاجلة بدواءـ  اآكاريناـ  املادة الفعالة منتول كري�ستال ٪99 

مزودة  �س.�س   100 عبوة  طبيعية  زيوت   وجمموعة 

براأ�س بخاخ.

مكان التغلغل 

لعنكبوت الآكارين
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الطريقة العلمية لكت�ساف املر�س داخل النحلة:

تظهر  حيث  الأول،  ال�سدرية  احللقة  وحافة  امل�سابة  النحلة  راأ�س  اإزالة  يجب 

الق�سبات الهوائية الأمامية، فاإذا كانت م�سابة تظهر بلون بني داكن، بينما اإذا كانت 

�سليمة تظهر بلون فاحت لمع.

طريقة ال�ستعمال:

ي�ستعمل الآكارينا بطريقة البخ داخل اخللية من �ستة اإل ثمانية بخات اأو اأكرث على 

زوايا اخللية وعلى الإيطارات يف الو�سط ح�سب قوة اخللية كل يوم اأو يومني وذلك 

ملدة �سبوع، وهي كافية للق�ساء على املر�س.

مالحظة هامة:

يجب اأن ل ي�سل الدواء اإل داخل النخاريب ال�سمعية اأو احل�سنة، وعلى النّحال 

املر�س جماعيًا  يتم مكافحة هذا  له، كي  املجاورة  املناحل  ُيعِلَم  اأن  امل�سابة خالياه 

حتى ل تعود العدوى جمددا.

يجب تغذية النحل لأن موت اأكرثية العامالت التي ق�ست باملر�س يوؤثر �سلبًا على 

منو وتغذية احل�سنة واخللية ب�سكل كامل.

مالحظة هامة:

يجب قطع الأع�ساب املوجودة حول املنحل من م�سافة 10 اإل 15 مرتاً لأن هذه 

الأع�ساب قد تكون حاملة لهذه العناكب التي خرجت من النحل امل�ساب وامليت 

يبعد  اآخر  اإل مكان  بكامله  املنحل  نقل  اأو  ال�سليم جمدداً.  بالنحل  تدخل  ولكي ل 

والدول  اليمن  اأما يف  العربية.  الدول  اإل 7كلم خط هوائي يف  اأكرث من 3  م�سافة 

اخلليجية فيجب نقل اخلاليا اإل م�سافة 7ـ 8كلم خط هوائي، لأنَّ النحل عنده ذاكرة 

جيدة ملكانه القدمي.
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مر�ض التحجر

MICROS  ميكوز

مر�ض فطري:

خاليا  من  موؤلف  طويل  �رشيط  عن  عبارة  هو 

دقيقة جداً وهو يعي�س على الريقات من كل الأعمار 

وعلى العذراء. ين�سط هذا املر�س عند �سعف اخللية 

عن  الناجت  ال�سارحة  العامالت  عدد  يف  نق�س  اأو 

للمبيدات  الع�سوائي  الر�س  اأو  املراعي  يف  ت�سمم 

الزراعية.

- يف الأ�سابيع الأول التي تنخف�س فيها درجة حرارة اجلو اإل 30 درجة مئوية + 

الرطوبة العالية، يتكون من خاللها هذا املر�س الفطري.

- ياأخذ النحل هذا املر�س الفطري مع التغذية ويدخل عن طريق اجلهاز اله�سمي 

للنحل.

- ي�ستهلك هذا املر�س الفطري كل ال�سائل املوجود يف ج�سم الريقات وبعدها 

ت�سبح الريقة كالطب�سور الأبي�س.

- العالج اإ�سمه ميكوز املاده الفعالة تيمول ومواد مددة اأخرى
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طريقة العالج:

اأيام متوا�سلة ومن  5 �س.�س. لكل ليرت حملول �سكري ملدة ترتاوح مابني 5 و7 

املمكن خلطه باإيڤل نكتابول.

املقادير للجرعة الغذائية:

باكيت نكتابول + 1.5 ليرت ماء مغلي جيداً + 5 �س.�س. ميكوز ويغذى به النحل 

ملدة اأ�سبوع اأواأكرث.
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مر�ض احل�صنة الأمريكي

American Foul Brood

وهو من اأخطر الأمرا�ض على النحل

العامل امل�صبب:

هو بكترييا Bacillus larvae ، الطور املتبوع منها مقاوم جداً وميكن اأن يبقى 

حيًا عدة اأعوام. تقاوم هذه البكترييا احلرارة ملدة ترتاوح من 11 اإل 14 دقيقة يف 

املاء املغلي، وتقاوم ثاين حم�س الفينيك عدة اأ�سهر برتكيز 50٪، الأبواغ تتلف بعد 

6 �ساعات يف الفورمول برتكيز 10٪ اأو بعد 30 دقيقة برتكيز 20٪، وتقتل عند 

تعري�سها لأوك�سيد الإيثلني يف خالل 15 اإل 24 �ساعة.

تتم عدوى الريقات عن طريق الفم، عند تغذيتها بغذاء ملوث باأبواغ البكترييا، 

وينتقل املر�س ب�سهولة �سمن اخللية بوا�سطة العامالت، كما ينتقل من خلية اإل اأخرى 

بوا�سطة اأدوات النّحال اأو بوا�سطة الذكور احلاملة للعدوى، عند تلقيح امللكات اأو 

اأو  اأو �سم الطوائف  اأو عند تق�سيم  للنحل ومنتجاتها،  التجارية  التبادلت  بوا�سطة 

التطريد... اإلخ.

يرقات  غالبًا  ت�سيب  التي  البكترييا  لهذه  ح�سا�سة  النحل  �ساللت  جميع  تعترب 

نحل  �ساللت  على  احل�سول  وعند  والذكور،  امللكات  يرقات  واأحيانًا  العامالت 

تبدي مقاومة اأكرث لهذا املر�س لكن يرتافق ذلك بزيادة ح�سا�سيتها لأمرا�س اأخرى.
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الأعرا�ض والت�صخي�ض:

مرحلة  يف  اأعرا�سه  تالحظ  اأن  وميكن  بطيء،  ب�سكل  عادًة  املر�س  هذا  يتطور 

متقدمة بتوّزع غري منتظم للح�سنة امل�سابة مقارنة مع ح�سنة �سليمة، مع ظهور رائحة  

ميزة كريهة تنبعث من احل�سنة امل�سابة ومن فتحة الطريان. ومتوت الريقات امل�سابة 

بوا�سطة  يرقة  ا�ستخرجت  واإذا  فيها،  ثقوب  ال�سمعية مع وجود  اأغطيتها  وتنخف�س 

عود ثقاب تكون ذات قوام لزاج خيطي، وتلت�سق الريقات امليتة بقّوة على جدران 

العيون ثم جتف فيما بعد، وتتحول املادة اللزجة اإل ق�سور �سلبة �سوداء اللون و�سديدة 

اللتحام يف قاع العيون ال�سدا�سية، والريقات امل�سابة 

تتلون بلون اأبي�س غري لمع ثم تتحول اإل اللون البّني 

على  امليتة  الريقات  وتنقلب  الأ�سود،  اإل  ثم  الفاحت 

اأنَّ  بعد، يف حني  فيما  ثم جتف  العيون  ظهورها يف 

الريقات امليتة ب�سبب اإ�سابتها مبر�س احل�سنة الأمريكي 

متوت يف طور متقدم وتكون بو�سع دائري يف العني 
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م�ؤ�ص�صة اإيڤل لل�صناعة والتجارة العامة )عامل النحل(

ال�سدا�سية، ويف بع�س احلالت ل بد من الت�سخي�س املخربي.

اأهمية املر�ض:

مر�س احل�سنة الأمريكي خطر جداً، ي�سبب موت الطائفة خالل مدة قد تطول 

اأو تق�رش، من عدة اأ�سهر اإل عدة �سنوات، ويعترب هذا املر�س من الأمرا�س ال�سارية 

واخلا�سعة لأنظمة احلجر الزراعي يف كثري من البلدان.

طريقة العالج وهي حماولة جادة يف بداية املر�ض:

1 �س.�س فيوميدل ب2 املادة الفعالة فيوجمالني +2 غرام ترماي�سني لكل ليرت حملول 

�سكري(  ون�سف حملول  ليرت   2 املجموع  ماء  ون�سف  ليرت   + �سكر  )1كغ  �سكري 

ويعالج به النحل ملدة اأ�سبوع، وعند تفاقم املر�س يجب اتباع هذه الو�سيلة: حرق 

ودفن اخلاليا املري�سة بكاملها حتى ل ينتقل املر�س مرة ثانية اإل اخلاليا اجلديدة عرب 

ال�سمع املحروق.

عود  ن�ستعمل  اأن  باإمكاننا  اخلاليا  يف  املر�س  هذا  وجود  من  للتاأكد  مالحظة: 

كربيت وفتح عني �سدا�سية فاإذا انت الريقة ت�سبه مادة خماطية فيمكننا التاأكد من وجود 

هذا املر�س عندئٍذ والرائحة الكريهة جداً التي تفوح من اخللية امل�سابة.
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