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���در ت�ث ��
	�ت ا����        

 1- P-�>ا� P9 ا��س�ت ���:  ا�<
 

& –      أ -R:-�ما��ص�ص :  ا�<.�دن ا��&  (وا�?�د�ص� س����  (

 V1ح     Bogdanov  &�X/0.02Yن ��1 ب�Hر,� ,��ي ���� ا��ص�ص ب�1� / Yآ
   &�Y  0.52                            و/  ��1 س�,�1ا ب�1�/Yآ

  
  Y 0.027               و/  س�ر,� حV1 س<-�& وا���ج ��/Yآ

 )                                 �1Y ب[ا\�ى��<1<�حا���/Yآ (  
     

 V1ح    Bogdanov ر,� ,��ي�HY 0.002 ب�1�& ����ا�?�د�-�م/Xن ��1 ب�/ Yآ
   &�Y  0.06                          و/  ��1 س�,�1ا ب�1�/Yآ 

  
  Y 0.008             و/  س�ر,� حV1 س<-�& وا���ج ��/Yآ

 )                               �0.1Y ب[ا\�ى��<1<�حا���/Yآ     (  
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�ات Fleche  ا���حh ا��0ن1  -���& أآ:� �9 ا�.�1 ب��<� Cاش�ر إ�� ان ا���� وح��ب ا�;
 .  Fernandezو��j0 ا��
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�ات /  /
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: التلوث بالمضادات الحيوية المستخدمة لعالج بعض امراض النبات  - جـ

المستحدم ميسين الستريبتو المانيا لمعرفة األثر المتبقي لمادة   فبانه اجريت تجربة Christova         ذكرت 
 

Erwimia        ضد بكترية تسمى  amylovora  على بعض اشجار الفاكهة في عينات العسل المدروسة
           
               

كغ /مغ 0,02عدد العينات اليت حتوي أثر متبقي أكثر من احلد املسموح به         12

عدد العينات اليت فيها أثر متبقي     38

عدد عينات العسل املدروسة  182

عينة أثر متبقي أكثر من احلد املسموح به و عليه فقد منع        12من اجلدول السابق نالحظ أنه يف        
 يف أوروبا الستربتوميسني   استخدام 

. واستخدمت طرائق أخرى بديلة عنه       



 الملوثات الناتجة من تربية النحل     1.
 الفاروا  المواد المستخدمة في مكافحة    -أ

B ojdanov) 12(مبيدات العناكب املستخدمة يف مكافحة الڤاروا )    2( اجلدول          

األوكزاليكمحض أوكزاليكمحض -

محض النملمحض النمل-

ڤاليأيب ثيمولسويسرا  0.8

ايب ڤارأميثرازأوروبا0.2  

ايب تولسيمازول    أوروبا0.5  

ارولڤبايفلوميثرين  سويسرا0.005 

)ماڤريك(أبيستانڤلوڤالينات  سويسرا  0.05

برييزينكومافوس     أوروبا0.01

FA  فولبكسبروموبروبيالت    سويسرا0.05

اسم املبيداسم املادة الفعالةكغ/مغ املسموح به يف العسل احلداألعلى

 كغ/ملغ0.05يف العسل السويسري   )املاڤريك (لينات أو من اجلدول السابق نالحظ أن احلد األعلى املسموح به من مادة الڤلوڤا        
كغ/   ملغ 0.019– 0.000ت بني تشري اىل أن نسبة هذه املادة يف عينات العسل السوري املدروسة تراوح /4/وحلوم ودراسةحاطوم   
وهي مواد سامة   /وأبيستان ماڤريك  /جمموعة أوىل تذوب يف الشمع وحتفظ به ملدة طويلة مثل ڤلوڤالينات    -1  
.الثيمول  منها مثل طبيعياًوالخطر جمموعة ثانية زيوت طيارة تتبخر    -2
. منها الخطر يف املاء وموجودة أصالً يف العسل بنسبة بسيطة    ذوابةجمموعة ثالثة    -3



)3( جدول Bogdanov)12(األثر املتبقي ملبيدات العناكب يف منتجات النحل                               

)ارولڤباي(لوميثرينڤ0.052أثارأثار0.005
) برييزين (كومافوس0.050.0150.73.81
0.01n.n0.12.91ماڤريك(ڤولڤالينات(
)فولبكس(بروموبروبيالت0.10.012.447.81

 املسموح بهاحلداألعلى
كغ/مغيف العسل 

اطارعسلعسل مصفى
) عسل بشهده(

عددمراتاطارحضنة
االستخدام

املادة الفعالة

        Mئ�
�م ت�اآ_  ت8-�ا�� )4  ( وح�م   ح���من�    b�-��/�آ / Y�C  0.09 – 0.05 /  ا�C>8  ن1�&       ��ج�د2 و�?�[  .   /  ا�.�1    ا�0

.  وه  ن1�& ��ت0.& ا�� �9 ا��� ا�<1<�ح /-[         



B ojdanov  كغ/ ملغبـ موضحة باجلدول التايل مقدرة     العكرباألثر املتبقي ملبيدات العناكب يف      /4 /جدول(12)

) ارول  ڤباي (لوميثرين ڤ≥ 72.53.70.4

) ماڤريك  ( ڤولڤالينات ≥  969.838.70.4

) فولبكس ( بروموبروبيالت ≥ 371.23.80.2

احلداألدىناحلداألعلى  املتوسط %  امللوثة نسبةالعينات  

املــادة الفعالــة    حــدود التــلوث   

B ojdanov   كغ/مغوث الشمع  األثر املتبقي ملبيدات العناكب يف الشمع الناتج يف اطارات قدمية تل     /5/ جدول(12)

عامل التراكم بعد التذويب2.21.61.61.91.8
)ساعات3غلي(مشع مذاب16.234.826.928.936.0
اطارات قدمية8.820.317.014.819.6

نوع الشمعبروموبروبيالتكومافوسفلوفاليناتفلوميثرينثيمول

 املوجودة فيه ومل تفكك ومل تنحل يف املاء املذاب           نالحظ أن تذويب وحىت لعدة ساعات مل يقلل من كمية مبيدات  العناكب                  5من اجلدول   

يشري  . فيه هذا الشمع   B ojdanov  مازال موجوداً يف الشمع وحيتاج       1991املستخدم منذ   /فوليكس   /الربوموبروبيالت  اىل أن  ) 13 (
.                                                                سنة أخرى كي يتخلص الشمع من هذه املادة         20اىل 



��& �.#ج ت.90    -ب@
: اk��,?  ا���i&ا�
�ث �9 ا�<�iدات ا��-�,& ا�<1

�ام ا�<�iدات ا��-�,& /  �.��	& أ��اض ا���    @
�       ح��-ُ� �<��ع اس
 

-       ��ام ا�<�iدات ا��-�,& ض@
 ��ض /  ا��ول اkوروب-& �<��ع ��.ً� ب�تً� اس
. ب�ج�ده� بX,& ن1�& /  ا�.�1 و\,p>1.  اk��,?   ا���i&ت.90 

. ,&ح�ا�  �h ا�.�1 ا���تM /  ا��ول اkورب-& ا��Hب-& ,��ي ��iدات ح-�  -
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�ام ا�<�iدات   س�0ت-�زول�9 ��1 س�,�1ا ,��ي @
 رe_ أن[ �<��ع اس

�ام ا�<�iدات ا��-�,&       .ا��-�,& @
أ�� /  ج��ب وش<�ل أ��,?� �1<�ح اس

��7tًا . ون
-	& ذ�a أص�p هGا ا�<�ض ��Rوم . ت
�اس?-9 ا\وآ1   و��7صً� 
 �1<�ح ب[ وهGاe-�  ./-�-?�ل  آ�رام�gu /  ا�.�1 ا��-�  ا�<�iد ا��-�ي   
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��& /  �?�/�& دودة ا�C>8 اج�ى  آ�رب�!ول ب�اداي ت�ث ا�.�1 وا�C>8 ب<�دة  -جـ@
 ا�<1
Bogdanov (   )    ت ب<�دة��� آ�رب�!ول ب�ادايت	�ب& /  س�,�1ا وت�-9 �[ أن ا�C>8 وا�.�1 �


0& ح91 ا���1ات ، وب�1�&  ت
�اوح ب-9 @� &�آ<� ,��8 . �9 ا�.-��ت ا�<�روس&  % 14-15ب�1
wallner)30 ( ادايا�� أن���@� �C ��ور  آ�ر,�!ول ا�
��ر أن[ ,

�R �9 ا�C>8 ا�� ا�.�1 ب���, 

��ون ه2G ا�<�دة ��دة س��&  . ا�!�9 
�مو/  س�,�1ا ,.@
. �<?�/�& دودة ا�C>8  و\,1

) 6جدول  (كغ / مغ برتول يف العسل كلور براداي( األثر املتبقي 

200211   13      354

200116   37      431

200023   56      426

199813  114    446

199728   65      7 %14

سنوات 
الدراسة 

 عددالعينات  
املدروسة  

  مقـدار  التلـوث 
احلداألعلىاحلداألدىن 

نسبةالعينات   
% امللوثة 

كغ/ مع0.01 املسموح به احلداألعلى:مالحظة



..... ، ا�<��/ ا��0از ����ت �9 أدوات ت�ب-& ن�� e-� نy-0& �:�   -ء  
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� (;z ا�.�1       -و�� ����ام ��اد ��رد2 أو �@�رة �@
�ام /�اش  e-� نy-0& . اس@
.أو اس

�       -ز�  / C�ات e-� ��?<& �<�  ح0} ا�.�1 /  ���ات e-� ���س�& آ��<.�ن-& أو ح0} ح��ب ا�;
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 ا�
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BogdanovوImdorf( 

�ام ا�!,�ت ا�.;�,&  �:� -   د@
Mutimelli ( وا�<�
�ل ا�:-<�ل اس , Bogdanovو
(Imdorf

: �.��	& ت.90 ا���i  اk��,?  ب�ون ��iدات ح-�,&-2    

�ام ا�<�iدات ا��-�,& /  آ@
وأت�.b ) ن-�ز,#ن� -أورب-&(:-� �9 ا��ول               آ<� ذآ�ن� س�ب �ًR��C اس
 &	��.>� &-��
: ا�;�ائE ا�

1
<�ة ���&  - أ� &�.ا���i& ��ا(
1
<� ��(�اص ا�8<.-&- ب � �,��.  ت
��g - جـ                          �R
. ا�
Xآ� �9 س#�& ا�;�ود ��� ش�ائ�g أو ��� ا�

.� /  ح�ل ص�وره�  ت;�-E ت.-<�ت ��,�,& ا���& ا��-�ان-& أو ج�gت أ�7ى ح�ل ص�& ا��� - د
. ا�
.R-_ ا��ائ_ �@#,� وأدوات ت�ب-& ا����-هـ  
 /  ح�ل ا%ص�ب& ,
_ ح�ق ا�@#,� ب��?���    - و



    :::: مكافحة دودة الشمع بدون مواد كيمائية مكافحة دودة الشمع بدون مواد كيمائية مكافحة دودة الشمع بدون مواد كيمائية مكافحة دودة الشمع بدون مواد كيمائية-3333

&-��
:                         و,
_ ذ�a ب
�G-0 ا���Rط ا�

.م12ْ ت@!,9 اk(�اص ا��e  / &-.>8ف ح�ارت�g أ(� �9 - أ

�,<& ب8?� دوري- بRاص ا�8<.-& ا��)kا V,وGت  .

. و��gى ت@!,9 اk(�اص ا�8<.-& /  �?�ن �.�ض ��iء - جـ  

.إ��رات/ 10/إ��رات ب�����وق ا��اح� ب�ً\ �9 / 8/ ت@!,9 - د

% . 80-60 ت�@-� اk(�اص ا�8<.-& ا�<@!ن& ب�<~ ا�@� ت�آ-! -       هـ

% . 85  ت�@-� اk(�اص ا�8<.-& ا�<@!ن& ب�<~ ا��<� ت�آ-! -  و

�ام ج�ا�-_ ��ن.& ا\ن1#خ ت��� - ز@
.Bacillus Thuringiensis ات��ع ا�<?�/�& ا��-�,& ب�س

�ام ����ح آ�gب�ئ  أو ش<.& /�ق ح�ض ��ئ  �	Gب ا��0اش& �_ g)�e -ح @
.� و��ت�g اس



 4-   �i/ع أ��. ��0ز وت.�B& وح0} ا�.�1 ا�;�ئE أت

� (;z ا�.�1       - أ�� ����م اس
.<�ل ��اد آ-<�ئ-& ��ردة أو �@�رة �� .
 

��,& �?�j ا���� �9 اk(�اص ا�.1-& ا�<R;�/&      –ب  &0-yل /�ش�ة ن�>.
 .  اس


@<� وا��10د     .  (;z ا�.�1 ا���ضPR/ M –ج .kن ا�.�1 ا�H-� ن�ضM �.�ض �

.  نy-0& وج�/& /�ازات /�ز ا�.�1 /�ر (;0[ /  -د 

-& 0.2 ت�0-& ا�.�1 /  ���/  �.�ن-& أو ب#س
-?-& (;� ��Rب�g - -             هـ;� �-eو _� �,�� .ب��

�أ     ت�(-� ا�.�1 ا�<�0وز �.�ة أ,�م /  أو�-& آ�-� ��?<& ا%e#ق و���     -   و �� &��& �9 ��اد e-� (�ب
   ���0
وا�

 ) . ب�رس#ن – /@�ر  – ، زج�ج س
-� س
���          )j�C اkح<�ض ا�<�ج�دة /  ا�.�1    

./�ق ا�.�1  ت.�B& ا�.�1 /  ���ات ذات س.�ت �@
0&، و��م ت�ك /�اغ ه�ائ  آ�-�       –      ز 

   .  ت@!,9 ا�.�1 /  أ��آ9 ��7-& �9 ا��وائp     –ح 



: ا��-�,&  ا�����& -5 

�ام ��اد آ-<-�ئ-& و���g ا�;�ئE  وه  ات��ع @
�-.& و��م اس;: اk(�ب �

� �9 ���در ا�
�ث- أ -.��ات /  ا7
-�ر ��(C ا�<��� ا�-��م �@
���8ت ص���-&،�!ارع ت1
../.زرا�-&،�tس�1ت ا���R ا���ي وا�	�ي 

�ات ا�.��آV ، وا��� ا�<1<�ح ب[ /  إ,;��-� ، - ب -�أ�<�ن-� ، س�,�1ا ،  ��م ت�ث ا�C>8 ب<
0.5Y – 0.1وب�Hر,� �  /Yآ. 

1�g ب��<�ء وا���ب�ن - جـ e _� Vg� ا�
�ث �9  .  ت.R-_ ا�@#,� ب��R, ا ا\ج�اءG5-45وه 
 Y�/Y0.25 ا��آ  Y�/Yآ   V122(ح (Imdoref.

 
1-& أو ا��<�م  تGو,V ا�C>8 ب�ون إض�/& أ,& ��دة إ�-[ و,<?9 ا�
Gو,V ب��;�(& ا�8<- هـ 

.ا�<�ئ 

�,� إ��رات ا�@-& ا�
  ب����ض�& - و��ات وا�.�س& ت-�>�  R�
 بXس�س�ت ش<.-& \ ت��ي أ�� �
 9-��

� 9-�0� Vا�.��آ.



�,& إ��    ا�����&ا\ن
�Rل �9  -R
:  ا��-�,&ا�����& ا�

   R�
                                          ح-h ,�@0~ ا��k ا�<

0.1Y ا�.��آV /  ا�C>8 إ�� أ(� �9           �����ات �  /Yآ  , �� C�
: وت
��,E ا�
1R-_ ا�����  �;�ئ0& -1 9� C>8ا� �,�� ت
��ائz ب�ون  -2 ��� &-�,� ش<C ا�@� ح�i& ت
: ا�<�ا(�& ا�Gات-& �9 (�� آ� ن��ل   -3

  :و,
_ ذ�a �9 7#ل ��ا��ة �� ,
1
�دع –���� ( ا���y/& ا�
��& kدوات ت�ب-& ا���� وأ��آ9 ا�.<�    - أ� – V
?� . (...
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