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تقنٌات اإلدارة ياإلنتاج فى تربٌة النحل

محمود محمد حسين الكيالهي

تصمٌم خالٌا نحل العسل

أشكال خالٌا النحل•
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فحص الطوائف

فى الخالٌا الحدٌثة أهمٌة الفحص•
وجود الملكة•

قوة الطائفة و مساحة الحضنة•

البٌوت الملكٌة وحضنة الذكور•

تنظٌف الخلٌة•

عالج االمراض ومقاومة االفات•

اضافة اطارات جدٌدة•

القٌام بالعملٌلت النحلٌة الموسمٌة•
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متى ٌتم الفحص

ٌختلف على حسب فصيل السنه

أدوات النحالة

أدوات الفحص قدٌما  •
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أدوات النحالة

أوال  أدوات الفحص•

القناع1.

القفازات2.

المدخن3.

عتلة4.

فرشاة النحل5.

حامل األقراص6.

تثبت األساسات الشمعٌة ثانٌاً أديات•

سلك مجلفن -1 

.مسامٌر رفٌعه لتثبٌت السلك باالطار الخشبى -2

.زرادٌه لثنى طرف المسمار وشد السلك -3

.لوحة تثبٌت 4-

(دواسه)عجلة تثبٌت  5-

ابرٌق صهر الشمع -6

.االساس الشمعى 7-
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أديات النحالة

أدوات تسلٌك االطارات•

أديات النحالة

أدوات تربٌة الملكات
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أديات النحالة

أدوات تربٌة الملكات•

جهاز جنتر•

أديات النحالة
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التطرٌد

تعرٌفه•

هو غزٌزة طبٌعٌة فى النحل تتحكم فٌها العوامل المؤثرة على 

الطائفة 

عالمات التطرٌد•

التطرٌد

الفرق بٌن الىجرة يالتطرٌد •

الهجرة هى الحالة التى تحدث عندما تسوء الظروف البٌئٌة حول الطائفة وفٌها •

تغادر الطائفة بكاملها الخلٌة وترتحل الى مكان جدٌد تجد الظروف المناسبة 

الستمرار حٌاتها ومن عالمات الهجرة وجود اقراص عسل وخبز نحل واٌضا  

.وجود حضنه وتكون الخلٌة فارغة تماما  من النحل 

أما فى حالة التطرٌد فهو غرٌزة طبٌعٌة تتحكم فٌها العوامل المؤثرة على الطائفة •

وهو الوسٌلة الطبٌعٌة للتكاثر فى النحل وفٌها تغادر الملكة االم الطائفة ومعها عدد 

من الشغاالت وٌحدث عادتا  فى فصل الربٌع أو موسم الفٌض عندما تكون الطائفة 

.فى افضل حالتها وكامل قوتها
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اسباب التطرٌد

نوع الساللة حٌث أن بعض السالالت تمٌل للتطرٌد مثل النحل المصري والنحل 1.

.السورى وهناك سالالت قلٌلة المٌل للتطرٌد مثل الساللة االٌطالى القوقازى

عمر الملكة حٌث أن كبر سن الملكة ٌقلل من معدل وضع البٌض وبالتالى فإن 2.

.الطائفة تكون أكثر استعدادا  للتطرٌد

الجوع ونضوب الرحٌق 3.

ازدحام الطائفة تمٌل الطائفة الى التطرٌد عندما تزدحم الخلٌة بالنحل وخاصة فى 4.

الفترة قبل موسم الفٌض مما ٌؤدى لخفض معدل توزٌع المادة الملكٌة بٌن 

.الشغاالت

امتالء اقراص العسل وعدم وجود اماكن لوضع البٌض5.

.االصابة باالفات واالمراض مثل مرض الحضنة االمرٌكٌة6.

وجود شغاالت منزلٌة عاطلة بسبب عدم التوازن بٌن اعمار الشغاالت7.

طرق اليقاٌة من التطرٌد•

.انتخاب ساللة قلٌلة المٌل للتطرٌد1.

.فحص الطوائف واعدام البٌوت الملكٌة والتخلص من حضنة الذكور2.

.تغٌر الملكات بملكات صغٌرة3.

.تغٌر مواقع الخالٌا لتوزٌع القوة4.

.تقلٌل االزحام والتقسٌم5.

عمل تبادل بٌن مواقع الطوائف القوٌة والضعٌفة  حٌث ٌدخل النحل 6.

.السارح للخالٌا الضعٌفة كما فى طرٌقة دٌموث
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أفضل طرٌقة لمنع التطرٌد•

 Demareeمن أفضل الطرق لمنع التطرٌد طرٌقة دٌمارى •

method  والتقنٌة التى أستخدمت على فكرة فصل الحضنة عن

الملكة وتقلٌل االزدحام وذلك بإضافة صندوق به أقراص شمعٌة  

فارغة ٌتم عزله عن الصندوق اآلخر بحاجز ملكات ومٌزتها الحفاظ 

على المجموع الكامل للنحل حتى ذروة موسم الفٌض

تقسٌم الطيائف

تعرٌفه•

ٌعرف بالتطرٌد الصناعى وهو عملٌة تقسٌم الطوائف لزٌادة أعداد الطوائف بالمنحل او •

للبٌع على هٌئة طرود

الحاالت التً ٌتم فٌىا تقسٌم الطيائف•

.توافر ملكات جدٌدة ملقحة1.

.عدم توافر ملكات فى المنحل2.

.التقسٌم بغرض تلقٌح الملكات3.

.التقسٌم بغرض عالج التطرٌد4.
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مياعٌد التقسٌم•
اوائل الربٌع قبل موسم الفٌض•

فى اواخر موسم الفٌض•

ضم الطيائف

تعرٌفه•
وهو ضم طائفتٌن او اكثر النتاج طائفة قوٌه

الضمالتى ٌجب فٌىا الحاالت  

ضعف الملكة او قلة وضع البٌض او فقدها1.

ظهور امهات كاذبة2.

حدوث تطرٌد طبٌعى او تقسٌم جائر3.

.عدم توافر غذاء كاف4ً.
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طرق الضم•

الضم باستخدام التدخٌن الشدٌد1.

.الضم باستخدام الدقٌق2.

الضم باستخدام ورق الجرائد3.

مياعٌد الضم•
.تضم الطوائف الضعٌفة قبٌل الشتاء1.

.تضم الطوائف الضعٌفة الى القوٌه فى اوائل الربٌع2.

.ضم طردٌن او ضم طرد الى طائفة اخرى3.

التشتٌة

تعرٌفه•
يوى عبارة عن عدة عملٌات ٌجرٌىا النحال  حتى ٌستطٌع النحل أن ٌمضً فصل •

.الشتاء بنجاح يٌخرج بعد ذلك الً الميسم الجدٌد فً قية ينشاط
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أومٌة ييسائل عملٌة التشتٌة

حماٌةةة النحةةل مةةن الرٌةةاح البةةاردة يذلةةك باقامةةة معةةدات مةةن اتثةةر الجىةةات التةةى تةة تى منىةةا 1.
.الرٌاح

تعةةرٌا الخالٌةةا ألشةةعة الشةةمه الدافئةةه يذلةةك بااالةةة اال طٌةةه التةةى ت طةةً التتاعٌةةب ان 2.
.يجدت

رفع االقراص التى الٌ طٌىا النحةل مةن الجةانبٌن ثةم ٌيضةا الحةاجا الجةانبً بجةيار اخةر 3.
.قرص يذلك لتقلٌل الحٌا الذى ٌش له النحل

.يضع  طاء داخلى من القماش أي الخٌش فيق قمة االطارات4.

.الت تٌد من تيافر تمٌات  ذاء تافٌه مخانه اي االوتمام بالت ذٌة الصناعٌه 5.

تعدٌل يضع قاعدة الخلٌه على االرتفاع الشتيي تذلك ت ٌٌر فتحة باب الخلٌةة الةى الفتحةة  6.
.الشتيٌه الضٌقه

العمل علً مٌل الخالٌا من االمام بدرجة بسٌطه لعةدم دخةيل المٌةان مةن مةداخل الخالٌةا فةً 7.
.ايقات المطر الشدٌد

.ضم الطيائف الضعٌفة لتتيٌن طائفة قيٌه8.

.تقلٌل عملٌات الفحص خالل الشتاء لتقلٌل الفتح يالقفل على الخالٌا9.

ت ذٌة نحل العسل

• التغذٌة فى الماضى



13

ت ذٌة النحل يأنياع الت ذٌه

االساس فى تربٌة النحل هو اعتماده على نفسه فى تجهٌز وتخزٌن غذائه من العسل 

وحبوب اللقاح اال أنه فى حاالت معٌنه ٌستهلك النحل اغلبٌة الغذاء المخزن لذلك 

ٌستوجب القٌام بتغذٌة النحل صناعٌا  بصور مختلفة افضلها اقراص العسل فاذا لم 

:اهمهاٌتواجد هذا الغذاء الطبٌعً ٌقدم غذاء مصنع 

التاندي يمنه نيعان  -1

(ماء  1:سكر  4) كاندي الشغاالت  -أ

(مخلوط عسل وسكر بودره كاندي الملكات  -ب  (

ت ذٌة النحل

:المحليل الستري  -2

ٌحضرمن اضافة السكر الى الماء المغلً حتى الذوبان وٌختلف تركٌزه حسب 

:فصول السنه وتستخدم التركٌزات االتٌه منه

ماء فى الخرٌف والشتاء 1: سكر  2محلول سكري مركز  -أ

ماء فى الصٌف 2: سكر 1محلول سكري مخفف جدا  -ب
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تحضٌر المحليل السترى

ت ذٌة النحل

:انياع ال ذاٌات 

.بالستٌكٌة الغذاٌه البروازٌه -1 

سم بها ثقوب  10سم وارتفاعها  9الغذاٌه السرٌعة قطرها  -2

.عدٌدة على شكل دوائر

.ثقوب 3اقل من : الغذاٌه البطٌئه -3
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ت ذٌة النحل

:ل حبيب اللقاحائبد -3

وهى تختلف حسب الطرٌقه ومنها
جزء حبوب لقاح 1+جزء لبن فرز مجفف  1+اجزاء فول صوٌا مطحونه  3

لعمل  محلول سكريكمٌة كافٌة من ال+ جزء خمٌرة بٌرة مٌته  1+مطحونه

. العجٌنة

مياعٌد الت ذٌة

.فى الربيع وقبل ابتداء موسم النشاط لالسراع بتربيت الحضنه الجديدة 1.

.خالل فتراث نضوب مصادر الرحيق 2.

. اذا صادف وجود ظروف خارجيت غير مالئمه لنشاط النحل 3.
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فرز العسل

فرز العسل فى السابق•

فرز العسل

فرز العسل فى الوقت الحاضر•
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فرا العسل

فرا يتصفٌة العسل•

الفىره

النحل فى إنتاج العسل يتلقٌح “تتاب 1998.الدتتيرأسامة االنصارى•

مصر ”المحاصٌل

دار المعارف . ت لٌف“ نحل العسل يمنتجاته“الدتتير محمد على البنبً تتاب•

.المصرٌه

.اسٌيط مصر.“ميسيعة نحل العسل”2004مصطفً حسن حسٌن •

.“صناعة النحل فى السعيدٌة”مياقع انترنت •

.مياقع لتجمٌع صير لنحل العسل•
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