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 في تلقيح النباتاتنحل العسلدور 

نحل العسل ھو أھم ملقح للنباتات المزروعة 
:والبرية

من النباتات المزروعة يلقحھا  %٩٠-٨٠–
نحل العسل 

من النباتات المزروعة يلقحھا  %٢٠-١٠–
 الرياحالنحل البري والملقحات األخرى و

ًنحل العسل صديقا مھما للبيئة وذلك بسبب  ً
تلقيحه للنباتات البرية والحرجية



 في تلقيح النباتاتنحل العسلدور 

الملقحات ھو أفضل نحل العسل
طائفة /  ألف نحلة٦٠-٢٠  يعيش في طوائف–
تعداد الحشرات البرية الملقحة التي تعيش في –

بضع مئاتھو جماعات 
   النحلة العاملةھاتزور زھرة ١٥٠ – ١٠٠–

في كل رحلة من والى الخلية
 تزورھا أفراد الطائفة  مليون زھرة٢٠–

الواحدة في اليوم
 كل نحلة ھا مليون حبيبة لقاح تنقل٥ - ٣–

عسل



؟) المبيدات(لماذا نحتاج مركبات وقاية النبات 



 العسلم المبيدات حسب سميتھا لنحليتقس
 ) شديدة الضرر(مبيدات عالية السمية :  المجموعة األولى

–LD50 = نحلة/  ميكروجرام ١.٨٢٥ – ٠.٠٠١
يقتل النحل اذا تعرض له أثناء الرش أو بعد أيام قليلة من الرش–

) متوسطة الضرر(مبيدات متوسطة السمية : المجموعة الثانية
–LD50 = نحلة/  ميكروجرام ١٠.٣٩ – ٢.٠١٨
أو اذا لم سمية ھذه المبيدات تكون محدودة اذا لم ترش على النحل وھو في الحقل –

ترش على الخاليا بقرب الحقل
مراعاة كمية ونوع المبيد وموعد الرش تحد من عملية التسمم بالنحل–

نسبيامبيدات غير سامة :  المجموعة الثالثة
–LD50 = نحلة/  ميكروجرام ١٠٠٣١ – ١١
ال ھذا النوع من المبيدات يمكن استخدامه دون خوف على النحل وخاصة في ح–

اتباع التعليمات الموجودة على العبوة



العوامل التي تؤثر على تسمم النحل بالمبيدات

:قوة خلية النحل
 طائفة ضعيفة
 طائفة قوية

منخفض
) لكنھا تشفا بسرعة أضعاف٤ (مرتفع

ودرجة التسممحدوث التسمم احتمال العامل

: حجم النحل
 كبير

)الخاليا البلدية( صغير 

منخفض
مرتفع

:توقت المعاملة بالمبيد
 الطقس الحار

 الصباح الباكر أو مساء قبل الغروب أو ليال
)النحل سارح(  خالل النھار 

 المحصول المستھدف مزھر
 الحشائش واألعشاب في نفس الحقل مزھرة

منخفض
منخفض
مرتفع جدا
مرتفع جدا
مرتفع



العوامل التي تؤثر على تسمم النحل بالمبيدات

:سلوك المبيد في النبات
 مبيد جھازي
 مبيد اختراقي
 مبيد تالمسي

منخفض جدا
منخفض
مرتفع جدا

: فترة بقاء المبيد على األسطح المعاملة
)عدة ساعات(  قليلة 

) ساعة٢٤ –  ٨( متوسطة 
 ساعة٢٤ أكثر من 

منخفض
مرتفع

مرتفع جدا

:نوع المبيد
حشري 

 فطري
 عشبي
 عناكبي

مرتفع جدا
منخفض
منخفض

منخفض جدا

ودرجة التسممحدوث التسمم احتمال العامل



العوامل التي تؤثر على تسمم النحل بالمبيدات

:مستحضر المبيد
 Dust مسحوق تعفير 

 WP مسحوق قابل للبلل 
 WG حبيبات قابلة للبلل 

 EC محلول 
 SC محلول 

  G  حبيبات في التربة

مرتفع جدا
مرتفع

منخفض جدا
منخفض

منخفض جدا
منخفض جدا

احتمال ودرجة العامل
التسمم

:سلوك المبيد في النبات
 مبيد جھازي
 مبيد اختراقي
 مبيد تالمسي

منخفض جدا
منخفض
مرتفع جدا



العوامل التي تؤثر على تسمم النحل بالمبيدات

:طريقة المعاملة
 تعفير

 رش بالطائرات
 رش أرضي

 سقاية
 حقن 

مرتفع جدا
مرتفع جدا
منخفض

منخفض جدا
منخفض جدا

احتمال ودرجة التسممالعامل



كيف يتعرض النحل للتسمم بالمبيدات

أثناء طيران النحل
الرش على نبات مزروع وقت االزھار

تلوث الحشائش المزھرة
متبقيات المبيد على السطح المعامل

انجراف المبيدات عن الھدف
 إلى داخل الخلية عن طريق الريحالمبيدتسرب 

الرحيق وحبوب اللقاح والماء الملوثة بالمبيدات



أعراض تسمم النحل بالمبيدات

: أعراض ظاھرة على الخلية -١
كميات من النحل الميت على باب الخلية وحولھا بشكل عشوائي

وانكماش األرجل، تشنج في البطن وتكور  انفراد أجنحة النحل الميت
الجسم وخروج الخرطوم من الفم بشكل واضح

القفز بدال من الطيرانوفي حركة النحل ء بط
غير منتظمة للنحل على البراويز وحول الخليةوحركة سلوك حاد 



أعراض تسمم النحل بالمبيدات

: أعراض ظاھرة على الخلية -١
)العسل غير المنضج( ًندرة الرحيق الذي تم جمعه حديثا 

مھجورة وسقوط بعضھا من العيون السداسية بسبب عدم حضنة 
توفر الرعاية الالزمة

تناقص مفاجئ في تعداد أفراد الخلية 
ذوبان الشمع في الصيف الحار

 موت اليرقات والنحل الحاضن نتيجة استھالكھا حبوب اللقاح الملوثة
بالمبيدات

عدم اكتمال غلق العيون السداسية



أعراض تسمم النحل بالمبيدات

:  أعراض التسمم الظاھرة في الحقل-٢ 
يالحظ كميات من النحل الميت المتناثر في الحقل

تواجد النحل الميت على األفرع واألوراق في بعض األحيان



 بالمبيدات الناجمة عن تسمم النحلالخسائر

: الخسائر على خلية النحل-١
جوع الطائفة نتيجة موت الشغاالت السارحة 

)الحقلية(
موت الحضنة من البرد لقلة الشغاالت الحاضنة التي 

تعرضت للتسمم
توقف الملكة عن وضع البيض او قلة وضع البيض 

في الخلية
موت الملكات الذي يحدث نتيجة احالل النحل لھا

ضعف عام للطوائف التي تعرضت للتسمم بالمبيدات 
مما يجعلھا عرضة لإلصابة باألمراض واآلفات
في حاالت كثيرة يؤدي التسمم الى موت الطائفة 

بالكامل



 بالمبيدات الناجمة عن تسمم النحلالخسائر
: الخسائر على المحاصيل الزراعية–ب 

انخفاض نسبة عقد الثمار ذات التلقيح الخلطي
تدني نوعية الثمار

تدني محصول العسل في حاالت التسمم المبكر في بداية الموسم
خلل في توازن الغطاء النباتي البري بسبب عدم توفر الملقحات



يجب وضع استراتيجية لحماية نحل العسل من التسمم 
:بالمبيدات تنطلق من األسس التالية

حماية النحل من المبيدات مھما كان نوعھا
ھناك العديد من الواجبات التي تقع على عاتق كل من 

المزارع والنحال
التنسيق والتفاھم بين المزارعين و مستخدمي المبيدات 

والنحالين

وقاية النحل من المبيدات



 لحماية النحل من التسمم بالمبيداتواجبات المزارع -١
الرش قبل موعد اإلزھار أو بعد عقد الثمار 
إزالة األعشاب المزھرة في البساتين  

والحقول المراد رشھا
محاولة التوجه للمكافحة المتكاملة لآلفات  

ًبدال من المكافحة الكيماوية



 لحماية النحل من التسمم بالمبيداتواجبات المزارع -١
عن نوعية   إشعار النحالين المجاورين 

ساعة من )  ٤٨( المبيد وموعد الرش قبل 
موعد الرش على األقل

عدم الرش أثناء أوقات ذروة نشاط النحل  
ويفضل أن يتم الرش في الصباح الباكر أو   

قبيل ساعات الغروب لمنع تعرض النحل 
للمبيدات بشكل مباشر



 لحماية النحل من التسمم بالمبيداتواجبات المزارع -١
التخلص السليم واآلمن من العبوات الفارغة

عدم سكب الزائد من المبيدات في األحواض المائية المكشوفة 
وعدم غسل أدوات الرش فيھا

استخدام المبيدات عن الضرورة القصوى وتستخدم المبيدات 
قليلة السمية أو التي فترة بقاءھا قصيرة بعد الرش

استخدام المبيدات السائلة بدال من التعفير



 لحماية النحل من التسمم بالمبيداتواجبات المزارع -١
تجنب انجراف المبيد عند رش الحقول نحو النباتات المزھرة 

والجاذبة للنحل 
اتباع االرشادات الموجودة على الملصق 

عدم ترك أدوات الرش في الحقل 
عدم رش المبيد مباشرة على المنحل أو بالقرب منه

فحص الحقل قبل بدء عملية الرش للتأكد من عدم وجود نحل 
سارح على النباتات



 لحماية النحل من التسمم بالمبيدات واجبات النحال-٢
وضع عنوان ورقم ھاتف النحال في مكان ظاھر 

على الخاليا
إبالغ المزارعين في المناطق المجاورة عن وجود 

نحل في المنطقة
التعرف على نوعية المبيدات المنوي استخدامھا 

الموعد التقريبي الستخدامھاوأثناء الموسم 
وضع الخاليا خلف مصدات الرياح مثل الجدار 

االستنادي أو األشجار الحرجية لمنع دخول الھواء 
الملوث بالمبيدات إلى داخل الخلية



 لحماية النحل من التسمم بالمبيدات واجبات النحال-٢
أو في حالة عدم تعاون المزارع مع النحال  

يفضل ترحيل كان المنحل قريبا من الحقل 
النحل الى مكان أخر

: إذا كانت مدة تأثير المبيد تزيد عن يومين 
يفضل ترحيل النحل حتى نھاية تأثير المبيد –
 كيلومترات على األقل٥الى موقع يبعد  –



 لحماية النحل من التسمم بالمبيدات واجبات النحال-٢

: قصيرفترة بقاءإذا كان المبيد ذو  
يمكن عدم الترحيل –
إغالق باب الخلية ببوابة لتأمين التھوية الكافية –
يتم إغالق الخلية قبل موعد الرش إما في  

الصباح الباكر قبل سروح النحل أو بعد عودة 
ًالنحل الى الخلية مساءا



 لحماية النحل من التسمم بالمبيدات واجبات النحال-٢
عند الرش تغطى كل الخلية بكيس خيش   

مبلل بالماء ليمنع تعرض جسم الخلية 
الخارجية لرذاذ المبيد المتطاير

توفير الغذاء الكافي للنحل داخل الخلية  
وذلك عن طريق التغذية بمحلول سكري



 لحماية النحل من التسمم بالمبيدات واجبات النحال-٢

في حاالت ارتفاع درجات الحرارة 
:يفضل

إضافة صندوق عاسلة فارغ الى الخلية –
وذلك لتوفير التھوية داخل الخلية مع 

) ١:١(التغذية بمحلول سكري 
 بروازيه تحوي الماء غذايةيمكن إدخال –

فقط باإلضافة للتغذية العلوية
الخلية القوية وذات الملكية اليافعة تكون 

اكثر مقاومة في الحاالت الطارئة



الخاليا المتضررة بالمبيداتورعاية إسعاف 

تعتمد طريقة عالج خاليا النحل المتسممة 
على درجة التضرر بالمبيدات

ملكة النحل عادة ال تتضرر بالمواد السامة إال 
إذا تسرب المبيد إلى داخل الخلية وبذلك يمكن 

إسعاف الخاليا في حينه
في حالة اإلصابات الخفيفة يكتفي بتغذية 

الطوائف بمحلول سكر مع إزالة النحل الميت 
.من داخل الخلية ومن أمامھا

في حال كانت الملكة ضعيفة يتم استبدالھا 
بملكة قوية



الخاليا المتضررة بالمبيداتورعاية إسعاف 
جمع نحل و حضنة الخاليا الضعيفة ونقلھا 

إلى خاليا سليمة لتكون خاليا قوية
في حال موت الخاليا بأكملھا أو وجود عدد 

كبير من الحضنة التي ال يستطيع النحل 
رعايتھا يتم توزيع ألحضنه على طوائف 

أخرى قوية
حصر النحل بإزالة اإلطارات غير المأھولة 

.بالنحل من داخل الخلية
إذا كانت الخلية مكونة من طابقين وكانت 

األصالة بليغة، يتم حصر الخلية في الحضنة 
). ١:١(مع عمل تغذية سكرية 



الخالصة و االستنتاجات
نحل العسل ھو أھم وأفضل الملقحات للنباتات المزروعة والبرية

استخدام المبيدات ضرورة حتمية لتأمين الغذاء للبشرية
ال يوجد مبيد نظيف تماما على النحل ولن يوجد في المستقبل

تختلف المبيدات في درجة سميتھا للنحل
ھناك العديد من العوامل التي تؤثر على احتمال حدوث التسمم ودرجة 

تسمم النحل بالمبيدات
التفاھم والتنسيق بين المزارع والنحال ھو الضمان لحماية النحل من 

خطر التسمم بالمبيدات
التوعية للمزارع والنحال ھي الوسيلة لحماية النحل

العسل الناتج من خاليا تعرضت للتسمم يعتبر خاليا من التسمم



التوصيات
في مناطق ضرورة القيام بحمالت توعية للمزارعين والنحالين 

تربية النحل للتعريف بكيفية حماية نحل العسل من التسمم 
: تتضمنبالمبيدات 

دورات تدريبية–
بوسترات وبروشورات–
فالشات في االذاعة والتلفزيون–


