
2/1/2011

1

مكافحة اآلفات التً تصٌب نحل العسل 
باستخدام طرق حدٌثة
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2010إبرٌل 

تعرٌف الطرٌقة المستخدمة

استخدام مواد طبٌعٌة مثل المستخلصات النباتٌة 

والزٌوت العطرٌة فى مكافحة الحلم على النحل
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ممٌزات الطرٌقة المستخدمة 

 تعتبر المستخلصات النباتٌة والزٌوت العطرٌة

غٌر مكلفة ولٌس لها أضرار للصحة العامة، 

حٌث تستهلك بواسطة اإلنسان وفى الوقت نفسه 

آمنة لمنتجات النحل حتى لو استخدمت لفترة 

طوٌلة

لماذا استخدمت هذه الطرٌقة  ؟

 وجود إرتباط سالب بٌن اإلصابة بطفٌل الفاروا

بمعدالت مختلفة من اإلصابة وكل من وزن 

.الشغاالت ونمو وتطور غدد الغذاء الملكى 

 كما ٌوجد إرتباط موجب بٌن اإلصابة بطفٌل

الفاروا بمعدالت مختلفة ونسبة الموت لشغالت 

0النحل الخارجة حدٌثاً 
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مالحظة  هامة 

عند دراسة تأثٌر طفٌل الفاروا على أعمار مختلفة 

من الشغاالت وجد أنه كلما كان عمر الشغاالت 

أصغر كلما كانت عرضة للموت بسرعة أكثر 

0والعكس صحٌح 

تقٌٌم الطرٌقة 

 وقد وجد إستخدام كل من مستخلص الٌرقات ومٌثٌل

حامض البالمٌتٌك ومٌثٌل حامض اللٌنولٌنٌك كان لها تأثٌر 

جاذب لطفٌل الفاروا بٌنما بإستخدام مٌثٌل حامض األولٌك 

وزٌوت ( صمغ النحل ) والمستخلص المانى للبروبولٌس 

الالفندر والنعناع الفلفلى والكافور والقرنفا والكزبره 

  0والشمر كان لها تأثٌر طارد لطفٌل الفاروا
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قصة نجاح الطرٌقة 

 وقد تم فصل وتقدٌر عشر استرات لؤلحماض الدهنٌة من كٌوتٌكل
حضنة ذكور وشغاالت نحل العسل على فترات مختلفة من 

مٌثٌل وإٌثٌل كل من أحماض البالٌتٌك : تطورها واإلسترات هى 
وكانت كمٌة  0والسٌترٌك واألولٌك واللٌنولٌك واللٌنولٌنٌك 

األسترات الكلٌة فى حضنة الذكور فى جمٌع مراحل التطور 
وقدرت هذه  المختلفة أعلى من مثٌالتها فى حضنة الشغاالت

األسترات أٌضاً فى الحضنة المصابة وغٌر المصابة فى كل من 
حضنة الذكور والشغاالت وكانت كمٌة األسترات فى الحضنة 

المصابة أكثر من الحضنة السلٌمة فى كل من الذكور والشغاالت 
0 

المواضٌع ذات العالقة 

 (  البروبولٌس ) تأثٌر المستخلص المائً لصمغ النحل

على طفٌل الفاروا

 وجد أن مستخلص صمغ النحل عند معاملته بطوائف نحل

العسل وخاصة حضنة الذكور أدى إلى طرد الطفٌل بنسبة 

.  بالمقارنة بالحضنة غٌر المقارنة % 68ر53وصلت إلى 



2/1/2011

5

 استخدام مستخلص نبات الكزبرة فى مكافحة طفٌل الفاروا

 استخدام المستخلص النباتً لكل من الثوم و الكافور فى

مكافحة الفاروا فى طوائف نحل العسل

استخدام الثٌمول فى صورة بودرة فى مكافحة الفاروا

 الزٌوت العطرٌة وقد أعطت فعالٌة عالٌة مقارنة بالمواد

مع انخفاض األثر % 99الكٌمٌائٌة ووصلت النسبة إلى 

.  المتبقً 

الحد اإلقتصادي الحرج

   EconomicThresholds&IPMStrategy

 44لكل مائة نحلة هو ( الفاروا ) الحد الحرج لتعداد اآلفة   

حلم فإذا وصل تعداد اآلفة عند هذا الرقم ٌتم تطبٌق 

والشكل التالً ٌبٌن الحد اإلقتصادي الحرج . المكافحة 

ومستوى الضرر اإلقتصادي بحٌث إذا وصل تعداد الحلم 

طفٌل لكل مائة نحلة ففً هذه الحالة  65فً الطوائف إلى 

كلما زاد تعداد األفة عن هذا الحد كلما زاد ضرر اآلفة 

:    كما فً الشكل التالً . إقتصادٌا ً 



2/1/2011

6

EIL

ET

Average

density

Time

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Economic Threshold

Apply controls

Avoid exceeding economic

injury level

أعلى تعداد لآلفة  خالل أشهر السنة

 وصل أعلى تعداد لآلفة خالل شهر سبتمبر

.وذلك لتوفر الظروف المالئمة لتكاثر الطفٌل 

 وبالتالً ٌتم تطبٌق المكافحة قبل بداٌة هذا

الشهر 
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زٌادة تعداد اآلفة خالل أشهر السنة 

Increase seasonally

وحتى عام  1998تعداد اآلفة من عام 

م  2002

 بٌنما  2000وصل أعلى تعداد لآلفة خالل عام

م  1999وصل أقل تعداد لها فً عام 
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أعلى  وأقل تعداد لآلفة  

Vary between colonies & years

High mite yr

Low 

mite

yr

كٌفٌة حساب مستوى الضرر االقتصادي

EIL economic injury level

 EIL = C/(VIDK)

 where: 

 EIL مستوى الضرر االقتصادي =

C تكلفة المكافحة =

V (دوالر لكل طن)القٌمة التسوٌقٌة لكل وحدة منتجة مثل  =

I فدان، ٌعبر / حشرة/ نسبة سقوط األوراق، العصارة المسحوبة)وحدات الضرر لكل حشرة لكل وحدة منتجة مثل  =

(عنها كنسبة

D = ( نسبة سقوط األوراق/هكتار/مثل فقد طن) injury   لكل وحدة ضرر damage نسبة فقد المحصول

K نسبة الخفض فً الضرر أو الفقد =
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كٌفٌة حساب مستوى الضرر االقتصادي

EIL economic injury level

 تم تطوٌر نموذج لحساب مستوى الضرر االقتصادي
EIL = C/VDʹ K formulaكالتالً 

 حٌث أنC

 تكلفة االدارة لكل وحدة انتاج

V   القٌمة التسوٌقة لكل وحدة انتاج

D نسبة الفقد للمحصول لكل حشرة

K االنخفاض النسبً فً الضر مع اإلدارة
(Pedigo and  Higley 1992)

Threshold

 An acceptable level of pests 

[mites] – determine necessity 

of further controls

 A number to use to evaluate 

mite control efficacy efforts

 Allows estimation of risk if no 

pesticide chemical is integrated 

into the control

 The basis for IPM – a decision 

process utilizing modern pest 

control practices
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Threshold

 Spring/summer (April or May or Mid-June)

 Sticky boards – over 5-10 

 Adult bees – over 3-4

 Brood – over 5%

Exceeding threshold means additional control may be useful

Pre-fall (mid-August, Sept too late!)

 Sticky boards – over 50-60 means additional control

 Adult bees – over 10-12

 Brood – over 5-10%

Exceeding threshold means additional (chemical)

control needed
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