
27/02/32

1

Diagnostic and control 

techniques of honeybee 

diseases 

Presented

By

Abdel Raoof Mohamed Abdel Rahman

Researcher at honeybee research unit

Plant protection department

Faculty of Food Science and Agriculture

King Saud University

1431 - 2010



27/02/32

2

مقدمــــــة

 مكافحة وسائل من والعدٌد العدٌد األخٌرة األعوام فً ظهرت 

 وكذلك والفطرٌة والبكتٌرٌة الفٌروسٌة العسل نحل أمراض

 وطفٌل الفاروا حلم طفٌل مثل المتطفالت عن الناتجة األمراض

 األمراض من للعدٌد مقاومة لحدوث ونظرا   , الهوائٌة القصبات

 الؽٌر لالستخدام نتٌجة المستخدمة المركبات هذه ضد واآلفات

 الصحٌح التشخٌص فً النحالٌن بٌن الوعً انتشار وعدم مرشد

 نحل صناعه أصبحت للعالج الطرق وأفضل النحل ألمراض

 هذا فً نتناول سوؾ لذلك , العربً العالم فً بالخطر مهددة العسل

 نحل طائفة افراد تصٌب التً األمراض ألخطر مجمل العرض
.للعالج الطرق واحدث العسل
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فٌروس اسوداد البٌت الملكً -8
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X,Yفٌروسات النحل  -7
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فٌروس النحل المصري -10
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Sacbrood diseases (SBV)مرضًتكٌسًالحضنةًً-1
  تم العرؾ علً هذا المرض ووصفه بواسطةWhite  سنة

وٌعتبر من أشهر األمراض الفٌروسٌة التً تصٌب نحل  1913

.العسل

:تشخٌصًالمرض

  ثم ٌتحول لون  اللونالرأس فً الٌرقة المصابة تكون داكنة

الجسم كامال من اللون األبٌض الً اللون األصفر ثم اللون البنً 

.الؽامق مع تقدم االصابة

 ًوهذا الكٌس عبارة عن جلد الٌرقة الذي لم ٌنسلخ كٌس ملئ بالسوائلتتحول الٌرقة ال.

  ًوالتً تكون ؼٌر ملتصقة  قشرةمع تقدم االصابة تجؾ وتنكمش الٌرقة المٌتة ووتحول ال

.بالكامل فً قاع العٌن السداسٌة وهذا ما ٌمٌز هذا المرض عن مرض تعفن الحضنة االمرٌكً

:العالج
:علً المرض والحد من خطورته نظرا  ألنه ال ٌوجد عالج للفٌرس فان التوصٌات التالٌة ٌمكن بواسطتها السٌطرة

 تقوٌة الطوائؾ الضعٌفة باضافة نحل الٌها.

 تؽٌر الملكة فً الطوائؾ المصابة.

تحسٌن الظروؾ البٌئٌة فً منطقة المنحل.

 وضع الخالٌا علً حوامل الخالٌا لمنع دخول النحل الزاحؾ والذي قد ٌكون مصاب الٌها.

:مٌكانٌكٌةًالصابة

 عمر فً وهً الٌرقات ٌصٌب الفٌرس  

 الٌرقة ؼذاء تلوث طرٌق عن وذلك أٌام 4

 داخل الفٌرس وٌتكاثر  السداسٌة العٌن فً

 تتمكن ال حٌث تحللها مسببا الٌرقة أنسجة

 عملٌة انجاز من الحالة هذه فً الٌرقة

 هً كما االندوكٌوتٌكل طبقة وتظل االنسالخ

 االبٌدرمٌة الؽدد تلؾ نتٌجة وذلك تحلل بدون

 الٌرقة تموت حٌث الكٌتٌنٌز ألنزٌم المنتجة

.ذلك بعد
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الندوجلوكٌن

 للـ الثانً الجٌل من وهو الفٌروسٌة النحل أمراض لعالج جدٌد مستحضر هو 

endonuclease bacterial النحالة تارٌخ فً فٌروسً كمضاد  مستحضر أول وهو  

.السوفٌتً االتحاد فً البٌطري الطب أنتجه

:ممٌزاته

 للفٌروس مضاد.

  النحل طائفة لنمو منبة.

  كل بٌن معامالت أربع فً وذلك وحدة 5000 قدرها بجرعه طائفة كل معاملة تتم 

 بالطوائؾ النحل أعداد زٌادة الً المعاملة هذه ادت حٌث أسبوع حوالً واألخري معاملة

.عسل قرص 8.5 المتوسط فً أعطت الطوائؾ كل أن كما %35 حوالً بنسبة

 ساعدت للتشتٌة االعداد وقبل النشاط موسم نهاٌة فً باالندوجلوكٌن الواحد المعاملة 

 موسم خالل بسرعه نمت الطوائؾ أن كما الشتاء موسم خالل حٌا   ٌبقً أن علً النحل

.الشتاء هذا تلً الذي الربٌع

الفٌروساتًالتًًتصٌبًنحلًالعسلًوٌنقلهاًحلمًالفاروا
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األمراضًالبكتٌرٌة:ًثانٌااً

مرض تعفن الحضنة األوربً-2

European foulbrood 

(EFB)

مرض تعفن الحضنة األمرٌكً -1

American foulbrood 

diseases (AFB)

مرض القشرة الدقٌقة -4

Powdery scale diseases

مرض تعفن الدم-3

Septicemia

مرض الركتسٌا فً النحل -5

Rickettsial diseases of  bees

مرضًتعفنًالحضنةًاألمرٌكًً-1

American foulbrood diseases (AFB)
:المسببًالمرضً

 بكترٌاWhite  Bacillus larvaeً

:أعراضًالصابة
 منتظمة ؼٌر حضنة وجود

 وتكون االصابة تقدم مع الؽامق البنً ثم البنً الً المتأللئ األبٌض اللون من الٌرقات تتحول 

السداسٌة العٌن فً منثنٌة ولٌست عمودٌة ممتدة الٌرقات

 ازالتها النحل علً وٌصعب لزج قوامها ٌكون المٌتة الٌرقات.

 المٌتة الحضنة ازالة النحل ٌحاول حٌث انتظام بؽٌر مثقبة تصبح المؽطاة السداسٌة العٌون بعض 

  .االؼطٌة هذه بقرض فٌقوم

 ازالتها ٌصعب السداسٌة العٌن وجوانب بقاع ملتصقة قشور الً وتحولها المٌتة الٌرقات جفاؾ.

 السداسٌة العٌن قمة الً اللسان منها ٌمتد قشور الً متحولة تنكمش المٌتة العذارى بعض.

 المصابة الخالٌا فً المتحلل السمك رائحة تشبة كرٌهة رائحة ظهور.
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:طرقًانتقالًالصابة

ًًفعند لذلك سنة 50 من ألكثر حٌة تظل للمرض المسببة البكترٌا تكونها التً الجراثٌم 

 تتهٌؤ وعندما الجراثٌم هذه علً السداسٌة عٌونها تحتوي التً االطارات استخدام اعادة

.االصابة تتجد المناسبة البٌئٌة الظروؾ

 مصابة كانت التً البراوٌز فً وخاصة اللقاح وحبوب العسل فً البكترٌا تتواجد 

 وحبوب العسل هذا علً لها الحاضن النحل تؽذٌة خالل الٌرقات الً البكترٌا تنتقل حٌث

.اللقاح

 كلها الخلٌة خالل البكترٌا بنشر ٌقوم التنظٌؾ بعملٌة ٌقوم الذي النحل.

 النحل أو السلٌمة الخلٌة الً دخولة عند للمرض الحامل السارق النحل خالل من 

.منها لٌسرق مصابة لخلٌة ٌدخل عندما السلٌم السارق

 التائة النحل.

 المصابة الطرود.

 جراثٌم تحتوي والتً المصدر المجهولة الشمعٌة األقراص استخدام   
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:AFBبعضًالختباراتًالمبدئٌةًللتعرفًعلًًالصابةًبمرضًالـً

Ropy testاختبارًالحبلًاللزجً:أولاً

ًًاحتوائها فً المشكوك السداسٌة العٌن بداخل صؽٌر ؼصن أو ثقاب عود بإدخال قم 

 قم ثم السداسٌة العٌن قاع الً الثقاب عود ٌصل حتً بالمرض مصابة ٌرقات علً

 جزء التصق فإذا السداسٌة العٌن خارج الً ببطئ العود اسحب ثم دائرٌا   العود بتحرٌك

 العٌن خارج أكثر أو (سم 2.5) واحدة بوصة حوالً واستطال بالعود المٌتة الٌرقة من

 محتمل الموت هذا أن ٌعنً ذلك فإن المٌتة بالٌرقة ملتصق األخر الطرؾ بٌنما السداسٌة

 خالل من االصابة من التؤكد وٌمكن األمرٌكً الحضنة تعفن مرض بسبب ٌكون أن

.المٌكروسكوبً االختبار

Holst milk testاختبارًهولستًللبنً:ثانٌااً

ًالبكترٌا قدرة علً االختبار هذا ٌعتمد B. larvae ًٌتم حٌث الفرز اللبن تحلٌل عل 

 فرز لبن مللٌلتر 4 : 3 بها اختبار أنبوبة الً واضافتها المٌتة الٌرقة قشور من عٌنة اخذ

 م37 حرارة درجة علً حضان فً ووضعها ماء جم 5 : لبن جم 1 بنسبة بالماء مخفؾ

 تخمٌر علً تعمل إنزٌمات مفرزة تنمو سوؾ الجراثٌم فإن موجودة البكترٌا كانت فإذا

 دقٌقة 20 : 10 خالل وذلك شفاؾ صافً المحلول لون وٌصبح البروتٌن وترسٌب اللبن

 وجود ذلك فمعنً التحضٌن من ساعة بعد وصافً رائق المحلول أصبح إذا أما ,

 صافً ؼٌر اللبن محلول لون ظل إذا أما , األوربً الحضنة تعفن بمرض االصابة

.المرضٌن من أي وجود عدم ذلك فمعنً
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:AFBالختباراتًالمعملٌةًالتأكٌدٌةًللتعرفًعلًًالصابةًبمرضًالـً

الختبارًالمٌكروسكوبً

:بطرٌقتانًوتجهٌزهاًالعٌنةًأخذًالختبارًهذاًفًًوٌتمً

 الماء فً القشور هذه من معلق تجهٌز وٌتم المٌتة الٌرقات قشور من عٌنة أخذ ٌتم –أ

 أخري زجاجٌة شرٌحة علً وذلك رقٌق فٌلم عمل ٌتم ثم زجاجٌة شرٌحة علً وذلك

 بالماء وؼسٌلها الفوكسٌن بصبؽة صبؽها ثم ضعٌؾ لهب علً الشرٌحة وتجفٌؾ

 الرقٌق الزجاجً بالؽطاءالشرٌحة تؽطٌة ٌتم ذلك بعد .الزائدة الصبؽة من للتخلص

 مصبوؼة البكترٌا جراثٌم تشاهد حٌث للمٌكروسكوب الزٌتٌة العدسة باستخدام وفحصها

.األحمر باللون

 علً خلطها وٌتم الماء من قلٌلة كمٌة مع المٌتة الٌرقات قشور من عٌنة تإخذ –ب

 محلول من نقطة علٌة توضع وعندئذ خفٌؾ معتم المعلق ٌصبح حٌث زجاجٌة شرٌحة

 كمادة فورمالدهٌد %0.5 الٌة ٌضاؾ ماء محلول فً نٌجروزٌن %10) النٌجروزٌن

 حافة باستخدام وذلك الزجاجٌة الشرٌحة سطح كل علً ونشرة المعلق خلط وٌتم (حافظة

 الزٌتٌة العدسة تحت فحصة وٌتم ٌجؾ ما سرعان والذي فٌلم لعمل أخري شرٌحة

.المعة صؽٌرة أجسام شكل فً الجراثٌم رإٌة ٌمكن حٌث للمٌكروسكوب

مكافحةًمرضًتعفنًالحضنةًاألمرٌكً

:طرٌقةًالحرقً-1

وذلك المصابة بالطائفة الموجود النحل أفراد جمٌع قتل بهدؾ الطرٌقة هذه تجري 

 والبراوٌز المحترق النحل دفن ٌتم ثم لٌال الطائفة داخل لالشتعال قابل سائل بصب

.بالتراب علٌها والتؽطٌة االرض باطن فً حفرة فً المحترقة

:استبدالًالخالٌاً-2

هز وٌتم الشمعٌة باالساسات ممتلئة سلٌمة باخري المصابة الخالٌا استبدال ٌتم حٌث 

 جرائد ورق علً الجدٌدة الخلٌة وضع وٌتم الجدٌدة الخلٌة الً المصابة الخلٌة من النحل

.النحل هز خالل ٌتساقط ان ٌمكن الذي العسل اللتقاط

:طرٌقةًالتدخٌنً-3

فً كما جدٌدة خلٌة فً وضعه او االولً الطرٌقة فً ذكرة سبق كما النحل قتل بعد 

 والؽطاء الداخلً والؽطاء الصنادٌق وهً المصابة الخلٌة اجزاء وضع ٌتم الثانٌة الطرٌقة

 جراثٌم تقتل الطرٌقة وهذه ,االٌثٌلٌن اكسٌد ؼاز ؼرفه فً الخلٌة وقاعدة الخارجً

.اخري مرة االجزاء هذه استخدام باعادة وتسمح المرض
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:المعاملةًبالماءًالمغلًً-4

تفقد الجراثٌم فان دقٌقة 30 لمدة ٌؽلً ماء فً المصابة البراوٌز وضع ان حٌث 

.اخري مرة والشمع البراوٌز استخدام اعادة وٌمكن االصابة علً قدرتها

العالجًالكٌمٌائًًلمرضًتعفنًالحضنةًالمرٌكً

أهمها ومن المرض هذا لعالج المركبات من العدٌد استخدام تم Sodium

Sulfathiozoleصفة ظهرت االخٌرة السنوات فً ولكن التٌرامٌسٌن الً باالضافة 

 2000 سنةMussen اوضح ولقد المركبات لهذة للمرض المسببة البكترٌا من المقاومة

 تعفن مرض عالج ان الحظوا االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً النحل مربً من العدٌد ان

  اعزي وقد التٌرامٌسٌن الحٌوي المضاد من اكثر لكمٌات ٌحتاج االمرٌكً الحضنة

Miyagiالمضاد لهذا مقاومة تصبح قد للمرض المسببة البكترٌا ان الً ذلك 2000 سنة 

.الحٌوي

:العالجًالحدٌثًلمراضًالحضنةًالبكتٌرٌةًباستخدامًمادةًالتٌلوزٌن
3 فترات علً مرات ثالث طوائؾ 5 لعالج تكفً بودرة سكر جم 300 + تٌلوزٌن جم 

.الحضنة اقراص قمم علً المخلوط هذا ٌوضع حٌث اسبوعٌة
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:للسٌطرةًعلًًالمرضًٌراعًًالتً

 المصابة االماكن من النحل استٌراد عدم.

والتً شمعٌة اطارات بة ولٌس مرزوم النحل ٌكون ان ٌجب نحل طرود استٌراد عند 

 الحجر قوانٌن فً متبع االجراء وهذا للمرض حاملة او مصابة تكون قد وؼٌرة حضنة بها

.ومصر السعودٌة العربٌة اللمملكة فً الزراعً

نحل سالالت انتاج محاولة بؽرض بحوث االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً حالٌا ٌجري 

.للمرض مقاومة

طوائؾ تؽذٌة فً بها الموجودة اللقاح حبوب او المصابة الطوائؾ عسل استخدام عدم 

.اخري طوائؾ تقوٌة فً المصابة الطوائؾ حضنة استخدام ٌجب ال انة كمااخري

المرض عن المبكر للكشؾ للطوائؾ الدوري الفحص.

مرضًتعفنًالحضنةًالوروبً

European foulbrood (EFB)

:المسببًالمرضً

بكتٌرٌا المسبب Melissococcus pluton (White)
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 السداسٌة العٌون داخل منتظم ؼٌر او ملتوي او ملفوؾ وضع فً وهً الٌرقات تموت.

 تعفن مرض بعكس عمرها من الخامس او الرابع الٌوم فً وهً  الٌرقات تموت عادة 

.علها التؽطٌة دبع الٌرقات فٌة تموت والذي االمرٌكً الحضنة

 السداسٌة عٌونها ٌؽطً ال النحل فان العمر فً صؽٌرة وهً الٌرقات تموت عندما.

 الٌرقة اؼمقاق وٌزداد البنً الرمادي الً الفاتح الكرٌمً اللون من الٌرقة لون ٌتحول قد 

.جفافها لدرجة طبقا

 الحضنة تعفن مرض بعكس السداسٌة العٌون من ازالتها تسهل المٌتة للٌرقة الجافة القشور 

.االمرٌكً

 الخمٌرة رائحة تشبة المٌتة الٌرقات من كرٌهة رائحة تصدر.

 نتٌجة تعطً وال حبٌبٌة ضعٌفة رخوة تكون ولكنها لزجة ؼٌر تكون المٌتة الٌرقات 

.االمرٌكً الحضة تعفن مرض حالة فً كما اللزج الحبل اختبار مع اٌجابٌة

:أعراضًالصابة

:مرضالمكافحةً

 فان خفٌفة االصابة كانت اذا ولكن االمرٌكً الحضنة تعفن مرض فً المتبعه الطرق نفس 

 بدون المرض من الشفاء الجٌدة الطوائؾ معظم تستطٌع حٌث عالج الً ٌحتاج ال االمر

.جٌد رحٌق موسم وجود فً وخاصة مساعدة

 فً كبٌر دور لة المنحل لموقع الجٌد واالختٌار جٌدة بصورة النحالة عملٌات ممارسة ان 

.المرض مكافحة

 المصابة الطائفة فً الملكة تؽٌٌر.

 بنفس والتٌلوزٌن التٌرامٌسٌن وخاصة الحٌوٌة المضادات باستخدام الكٌمٌائً العالج اتباع 

.االمرٌكً الحضنة تعفن مرض مكافحة فً ذكرت التً الطرق
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المراضًالتًًتسببهاًالولٌاتً:ًثالثااً
Protozoa 

ً  Nosema diseasesمرضًالنوزٌماً

المسبب Nosema apis والنتٌجة وٌدمرها الوسطً المعدة خالٌا المٌكروب وٌهاجم 

.النحل تؽذٌة علً ٌإثر مما الداخل من بالمعدة المحٌط الؽشاء تحطٌم هو

:المسببًالمرضً

Dissected bee

Hind gut is 

inflamed by 

protozoan

Healthy bee

 علً ٌزحؾ النحل وٌشاهد قلق حالة فً والطائفة ارتجاؾ حالة فً وهو النحل ٌشاهد 

 ذلك فً مشابها ارجله مجرجرا الخلٌة امام االرض وعلً المدخل وقرب الخلٌة قاعدة

.الشلل اعراض

 النحلة بطن انتفاخ.

 قصٌرة لمسافات تطٌر او الطٌران علً القدرة النحله فقد.

 وتؤخذ الطٌران اثناء االجنحة شبك بالة بعضها مع متشابكة ؼٌر النحلة اجنحة تكون 

.K الحرؾ شكل االجنحة

 ًبالمرض االصابة عند ولكن الخالٌا بداخل النحل ٌتبرز ال العادٌة الظروؾ ف 

.للخالٌا الخارجٌة الجدران وعلً الخلٌة قاعدة علً النحل براز ٌشاهد

:التشخصًًالمبدئًًلالصابة
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Dysentery

:التشخٌصًالتأكٌديًللمرض

تتحرك النحلة راس فان الٌد باظافر المصابة للنحلة االخٌرة البطنٌة بالحلقة االمساك عند 

.الٌها الهضمٌة القناة الندفاع وذلك الصدر عن بعٌدا

ضعؾ فً ومتضخمة منتفخة انها نجد الهضمٌة للقناة المٌكروسكوبً الفحص عند 

 كما الرمادي االبٌض اللون الً الفاتح القرنفلً اللون من لونها تحول وكذلك العادي حجمها

.المعالم واضحة ؼٌر الوسطً الهضمٌة للقناة المحززة الدائرٌة الحلقات ان نجد

العادي عمرها طول من %50 تبلػ قد بنسبة الشؽالة عمر قصر.

الٌرقات تؽذٌة فً السن الحدٌثة الشؽاالت كفاءة ٌقلل مما بلعومٌة التحت الؽدد ضمور 

.الطائفة وتطور نمو علً ٌإثر مما

ًوضع عن كلٌا تمتنع قد او تقل البٌض وضع علً مقدرتها فان الملكات اصابة حالة ف 

.تموت قد او البٌض

المصابة الهضمٌة القناة نسٌج من صؽٌر جزء قطع ٌتم للمرض الدقٌق للتشخٌص 

.بوضوح النوزٌما جراثٌم فتشاهد المٌكروسكوب تحت ووضعه
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:عالجًمرضًالنوزٌما

للطوائؾ الجٌدة التشتٌة.

جٌدة منطقة فً النحل بوضع وذلك جافة الحضنة منطقة جعل علً النحل مقدرة 

.التهوٌة

الشمس اشعه مداخلها تواجة بحٌث بمٌل موضوعه الخالٌا تكون ان ٌجب.

بالجراثٌم تلوثها لتجنب باستمرار النظٌفة للمٌاة مصدر توفٌر.

المخزنة النحالة ادوات تبخٌر

للطوائؾ الجٌدة التؽذٌة.

وقوٌة جٌدة ملكة الطائفة راس علً تكون ان ٌجب.

ًًًالعالجًالكٌمٌائًًوالمعاملةًالحرارٌة

 أكسٌد أبخرة أو الخلٌك حامض أبخرة باستخدام سواء كٌماوٌا   النحالة أدوات تبخٌر -أ

.حً نحل وجود فً استخدامها ٌجب وال النحالة بؤدوات خاصة المعاملة وهذه االٌثٌلٌن

 م49 الً المصابة البراوٌز حرارة درجة رفع ٌتم حٌث حرارٌا   النحالة أدوات معاملة –ب

 اللقاح وحبوب العسل من خالٌة البراوٌز تكون أن وٌجب الجراثٌم من لتعقٌمها ٌوم لمدة

.الشمع ٌنصهر ال حتً م49 عن الحرارة درجة تزٌد وال

Fumagillinًًبالفٌوماجلٌنًالعالجً-ًج

 ٌتم حٌث النوزٌما مرض عالج فً به والمعترؾ المسجل الوحٌد الحٌوي المضاد وهو

 المحلول من جالون 2 الً تضاؾ مللجم 200 بمعدل وذلم السكري المحلول علً اضافتة

.السكري
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المراضًالفطرٌةً:رابعااً

ًFungus diseasesًً

مرض الحضنة المتحجرة -2

Stone brood diseases

مرض الحضنة الطباشٌرٌة -1

Chalkbrood disease

مرض االسوداد  -4

Melanosis

مرض تعفن حبوب اللقاح-3

Pollen mold diseases

مرضًالحضنةًالطباشٌرٌةً-1

Chalkbrood disease
:المسببًالمرضً

 فطر المسبب Ascosphaera apis فً المرض وٌنتشر العسل نحل ٌرقات وٌصٌب 

.الباردة الرطبة االماكن

:العرضًالممٌزًللمرض

 من الناتج الفطر مٌسٌلٌوم الً األبٌض اللون ٌرجع حٌث البٌضاء المحنطة الٌرقات 

 الً ٌخترقها الذي اللون االبٌض المٌسٌلٌوم مكونة الهضمٌة القناة فً الجراثٌم نمو

.الخارج

 تكون والتً الٌرقة جسم سطح علً البٌضاء الطبقة مكونا الجسم جدار ٌخترق ثم 

 فان الجراثٌم تكوٌن الطباشٌروعند شكل فً صلبة وتصبح تنكمش ثم البداٌة فً منتفخة

.باالسود المبقع أو الرمادي اللون الً ٌتحول الٌرقة لون
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:مرضالمكافحةً
 جٌدة تهوٌة ذات مشمسة مناطق الً الخالٌا تحرٌك.

 المصابة االقراص ازالة.

 الٌها نحل باضافة المصابة الخالٌا تقوٌة.

 الملكة تؽٌر ٌتم شدٌدة االصابة كانت اذا.

 وذلك ناضج عسل باقراص واستبدالها ناضج ؼٌر عسل علً المحتوٌة االقراص ازاله 

.المرض انتشار علً ٌساعد والذي الرطوبً المحتوي الرتفاع

 للمرض مقاومة سالالت تربٌة.

:العالجًالحدٌثًللمرض
 براوٌز ورش سكري محلول لتر / جم 35 بتركٌز االكسالٌك حامض أن أخٌرا وجد 

 نحل طوائؾ تصٌب التً الفطرٌة لألمراض ناجح عالج ٌعتبر به المصابة الطوائؾ

.العسل

 وجد Kafanoglu لكل %65 الفورمٌك حامض من مل 20 أن 1992 سنة وزمالءة 

.الطباشٌري الحضنة مرض من %55 علً أٌضا ٌقضً الفارو حلم مكافحة أثناء طائفة
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المراضًالتًًتسببهاًانواعًالحلم:ًخامسااً

Mites disease

كارٌنمرض األ-2

Acarine diseases

حلم الفارومرض  -1

Varroa mites

حلمًالفارومرضًً-1

Varroa mites disease

:المسببًالمرضً

Varroa destructor

من ٌسببة ما الً باالضافة ألنة وذلك العسل نحل أعداء أخطر من الفارو حلم ٌعتبر 

 الثقوب فان (النحلة دم) الهٌمولٌمؾ علً التؽذٌة خالل من المختلفة النحل ألطوار ضرر

 ٌحملها التً وخاصة الممرضة الكائنات دخول تسهل الجسم جدار فً الحلم ٌحدثها التً

.الحلم

لماذاًٌعتبرًحلمًالفاروًمنًأخطرًالمراضًالتًً

تصٌبًنحلًالعسل؟
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:بالحلمًمصابةًحضنةًعٌونًمنًخرجتًالتًًالنحلًألفرادًٌحدثًالذيًالضرر

 المصابة الذكور فً الطٌران كفاءة انخفاض.

 االصابة درجة علً ذلك ٌعتمد حٌث الشؽاالت وزن من %25 : 6 من فقد.

 68 : 34 من بمعدل ٌقصر حٌث الكاملة الحشرة حٌاة متوسط نقصان%.

 بروتٌن محتوي فً فقد ٌسبب الحضنة أطوار علً للحلم التؽذٌة نشاط 

 التً الكاملة للحشرات الدم حجم فً فقد وكذلك %50 : 15 بمقدار الهٌمولٌمؾ

.الحضنة هذه من تخرج

:طرقًاكتشافًالصابة

طرٌقةًاإلٌثٌرً-1

 برطمان فً ووضعها نحلة 200 : 100 حوالً النحل من عٌنة أخذ طرٌق عن 

 الحال فً النحل ٌخدر ذلك أن حٌث البرطمان داخل االٌثٌر ٌرش ذلك وبعد زجاجً

 وٌوضع طلٌقا   وٌكون عائلة الحلم ٌترك حٌث البرطمان قاع فً صرٌعا ٌخر وٌجعلة

.الطلٌق الحلم رإٌة ٌسهل الرطمان لؾ ومع الضوء فً البرطمان

طرٌقةًاستخدامًالكحولً-2
 زجاجٌة قارورة فً ووضها نحلة 300 : 200 حوالً النحل من عٌنة أخذ طرٌق عن 

 ازاله ٌتم ذلك بعد دقٌقة لمدة القارورة هز ٌتم حٌث %50 : 40 تركٌزة اٌثانول كحول بها

 ٌظل حٌث االبٌض القماش من قطعه علً المتبقً السائل صب وٌتم المحلول من النحل

.بسهولة رإٌتة وٌمكن علٌه الحلم
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طرٌقةًالختبارًبواسطةًالمصفاةًالمزدوجةً-3

بواسطو اجرائها تم Kober كبٌرة علٌا مصفاة عن عبارة وهً 2001 سنة 

 الثقوب ضٌقة فهً السفلً المصفاة أما خاللها من بالمرور للنحل تسمح ال الثقوب

 برطمان باستخدام النحل من عٌنة أخذ ٌتم حٌث ,خاللها من الفارو بمرور تسمح وال

 مؽطً حضنة برواز علً البرطمان هذا فوهة وبتمرٌر بالكحول ملئ نصفة زجاجً

  حوالً البرطمان داخل ٌسقط حٌث البرواز هذا علً الملكة وجود استبعاد بعد بالنحل

 العلوي الجزء فً محتوٌاته افراغ ٌتم ثم البرطمان هز ٌتم ثم نحلة 150 : 100

 انفصال ٌتم وكذلك الكحول تؤثٌر من مات قد النحل ٌكون حٌث المزدوجة للمصفاة

 صنبور من مندفع قوي مٌاه تٌار تحت المصفاة توضع ذلك بعد ,منه الفارو حلم

 السفلً المصفاه الً الفارو تمر حٌن فً العلٌا المصفاه فً النحل حجز ٌتم حٌث

 الفارو حلم فٌظهر نحل من علٌها بما العلٌا المصفاة نزع ٌتم ذلك بعد , الثقوب ضٌقة

 عدد وبؤخذ المجردة بالعٌن الحلم افراد عد الحالة هذه فً وٌمكن السفلً المصفاة علً

.بالحلم االصابة نسبة تحدٌد ٌمكن المصفاة فً النحل

طرٌقةًالسكرًالبودرةًً-4

 برطمان فً ووضعها نحلة 200 : 100 حوالً النحل من عٌنة أخذ طرٌق عن 

 فتح وعند النحل عن الفارو حلم ٌنفصل بشدة البرطمان هز ومع بودرة سكر به زجاجً

 ورقة علً البرطمان محتوٌات تفرغ ذلك بعد خالٌاة الً النحل ٌعود البرطمان ؼطاء

 ألنها الطرق أفضل من تعتبر وهً الفارو أفراد رإٌة من بسهولة نتمكن حٌث بٌضاء

.االختبار اجراء بعد النحل حٌاة علً تحافظ
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طرٌقةًالشٌتًالبالستٌكًالالصقً-5

 من بطبقة مدهون الخلٌة قاعدة علً البالستٌك من شٌت الخالٌا قاعدة فً ٌوضع حٌث 

 الفارو بمرور تسمح الشبكً السلك من شبكة ٌوضع البالستٌك الشٌت هذا وفوق الفازلٌن

 النحل ٌقوم ال حتً البالستٌكً الشٌت علً الموجوده الفازلٌن بطبقة ٌلتصق والذي الساقط

 الفارو أفراد عد ٌمكن وبالتالً التنظٌؾ بعملٌة قٌامة خالل الساقطة الفارو من بالتخلص

.االصابة نسبة ومعرفة الساقطة

:طرقًانتشارًالمرض

 الطبٌعً التطرٌد عملٌة من الناتجة النحل طرود.

 التائه النحل drifting.

 مثل الخاطئة النحالة عملٌات بعض:

.بعضها من قرٌبة الطوائؾ وضع  *

.الطوائؾ بٌن الحضنة أقراص تبادل  *

.الطوائؾ ضم  *

.المتنقلة النحالة  *

 ألخري والٌة من أو ألخر بلد من النحل شحن.

 الدور ٌإكد مما المهاجرة الوروار طٌور أجسام علً ملتصقا الفارو حلم اكتشاؾ تم 

.بالمرض االصابة نقل فً المهاجرة الطٌور لهذه الهام



27/02/32

23

طرقًمكافحةًالفارو
:مكافحةًكٌمٌائٌةًً-1

الفولبكسً-أً

حامضًالفورمٌكً-بً
(Mitacمٌتاكً)األمٌترازًً-جً

حامضًالكسالٌكً-دً

الزٌوتًالنباتٌةً-2

انتاجًساللتًنحلًعسلًبالنتخابًلهاًخاصٌةًاٌقافًنموًوتطورًطفٌلًحلمًً-3
الفاروًعلٌها

استخدامًاساساتًدادنتًالشمعٌةًللذكورًً-5

 Fungal pathogens.مكافحةًالفاروًعنًطرٌقًالممرضاتًالفطرٌةً-6

لطفٌلًالفارو(IPMً)البرنامجًالمقترحًللمكافحةًالمتكاملةًً-7

البستانً-هـً

انتاجًساللتًنحلًعسلًبالنتخابًلهاًخاصٌةًالسلوكًالدفاعًً-4

الفولبكسً-أً

 فتحة وٌوجد مللٌجرام 370 علً ٌحتوي شرٌط وكل شرائط عن عبارة المركب وهذا 

 خلٌة علً للتدخٌن الواحد الشرٌط وٌستخدم فارغ برواز فً منها لٌعلق الشرٌط نهاٌة فً

 وبعد الؽروب عند الطائفة الً السارح النحل كل عودة عند الشرٌط اشعال ٌتم حٌث واحدة

 من دقٌقة 30 بعد الباب فتح ٌتم ثم الخلٌة باب ؼلق ٌتم لهب بدون لٌدخن الشرٌط اشعال

.االشعال بداٌة

حامضًالفورمٌكً-بً

:وٌستخدًبطرٌقتٌن

أوراقًالكرتونً-1

 ًبتركٌز فورمٌك حامض مل 20 أن وجد 2006 سنة وزمالإة لألنصاري بحث ف  

 بداٌة من ٌوم 12 بعد وذلك %94.9 بنسبة الفارو بحلم االصابة منع خلٌة لكل 65%

 فً ومثبتة سم 30 × 20 مقاس كرتون أوراق علً مطبقة الجرعه وكانت المعاملة

 واالخري مرة كل بٌن مرات 3 المعاملة هذه وتكرر الخلٌة وسط وضعه ٌتم خشبً برواز

.أٌام أربعه
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جهازًالفاروفورمً-2

 ما السائل من كمٌة بتبخٌر وذلك الطائفة داخل الفارو حلم أعداد ٌقلل الجهاز هذا أن ثبت 

.متتالٌة أٌام 10 لمدة واحد صندوق من مكونة طائفة لكل ساعة 24 / مل 9 : 7 بٌن

 ًحسب أنة حٌث %60 بتركٌز الجهاز هذا خالل الفورمٌك حامض باستخدام ٌوص 

  بٌن ما تتراوح الفارو بحلم االصابة فً خفض نسبة ٌعطً أنة وجد االبحاث أحدث نتائج

 المقفلة الحضنة عٌون داخل الفارو مقاومة علً اٌجابً تؤثٌر له أنة كما .%95 الً 83

.%50 : 40 بٌن ما تتراوح بنسبة

(Mitacمٌتاكً)األمٌترازًً-جـً

 ًمللٌجرام 100 بجرعة االمٌتراز استخدام تم 2006 وزمالإة لألنصاري دراسة ف 

 بٌن ٌعلق (سم 30 × 5.5) اٌثٌلٌن البولً من كٌس فً الجرعه وضع وتم خلٌة لكل

  مكافحة أعطت أخري ٌوم 14 لمدة ذلك وٌكرر ٌوم 14 لمدة الخلٌة فً الوسطٌة االقراص

.النحل علً خطورة بدون وذلك الفارو لحلم 100%

حامضًالكسالٌكً-دً

:وهناكًثالثًطرقًلستخدامة

Tricklingالتنقٌطًً-1

 ماء لتر لكل جرام 35 أي %3.5 بتركٌز االكسالٌك حامض بللورات تستخدم وفٌها 

 تنقٌط جهاز أو سرنجة باستخدام االقراص بٌن النحل علً مباشرة التنقٌط ٌتم حٌث

  سنة Buchlerلـ طبقا وذلك %95 بمقدار الفارو لحلم مكافحة المعاملة هذه وتعطً

 Charriereو 2003 سنة وزمالإة Nanettiو 2002 سنةSpinksو 2002

.للنحل ضرر تسبب قد ذلك من التركٌز وزٌادة هذا .2004 سنة وزمالإة

Evaporationًًالتبخٌرًً-2

 علً اما االكسالٌك حامض فٌة ٌوضع كهربائً تبخٌر جهاز استخدام خالل من وذلك 

 تشؽٌلة وٌتم الخلٌة مدخل خالل الجهاز ادخال وٌتم كبسوالت أو أقراص أو بللورات هٌئة

 فترة خالل االكسالٌك حامض استخدام تطبٌق عامة بصفة وٌالحظ االٌروسول ٌدفع حتً

  من تتراوح والجرعه.الخرٌؾ فً وذلك قلٌلة مساحات وجودها أو الحضنة وجود عدم

.%99 الً 83 من للفارو مكافحة تعطً وتلك جم 5 الً 0.5



27/02/32

25

Sprayingًًالرشًً-3

 ٌتم حٌث (ماء لتر1 / جم 30) %3 بتركٌز االكسالٌك حامض بمحلول الرش ٌتم 

 القرص جانبً من جانب لكل مل 4 : 2.5 بمعدل نحل من علٌها بما االقراص رش

 المحلول من مل 80 : 50 من تحتاج أقراص 10 علً تحتوي التً الخلٌة فان وعلٌة

 عدم فترة وفً الخرٌؾ أخر الرش عملٌة اجراء وٌجب الخالٌا جدران رش ٌجب كذلك

 لحلم مكافحة %95 من أكثر تعطً الطرٌقة هذه فعالٌة أن وجد وقد ,الحضنة وجود

(2004 سنة وزمالإة Charriere) الفارو

 Apistanاألبٌستانً-هـً

 مافرٌك وٌسمىMafrikأو(fluvalinate 10%)

 وهو ,معدى وكسم بالمالمسة ٌإثر وهو االنتشار واسع أكاروسى حشري مبٌد وٌعتبر

 وفى المستخدمة بالتركٌزات للنحل سام ؼٌر أنه صفاته أهم ومن بٌروثروٌدى أصل من

 ضد األبٌستان وٌستخدم ,الفاروا حلم وخاصة األكاروس ضد فعال تؤثٌر له الوقت نفس

.للعسل قطفة آخر بعدالخرٌؾ فً وكذلك األزهار تفتح وقبل المبكر الربٌع فً الفاروا

 الفاروا حلم على للقضاء كافٌة به السنة فً فقط واحدة معاملة بؤن األبٌستان وٌتمٌز

 بٌنت وقد هذا ,ٌوم 35 حوالً بعد إزالته وتتم بالخلٌة معلق األبٌستان شرٌط ٌظل حٌث

 المادة من ملجم 18.4 هً منه(LD50)للنحلة القاتلة النصفٌة الجرعة أن الدراسات

 المادة من الملٌون فً جزء 1000 هو(LC50)الفم طرٌق عن القاتل والتركٌز الفعالة

 على تصنٌفه ٌتم األبٌستان أن العدٌدة الدراسات نتائج بٌنت وقد ,الرحٌق فً منه الفعالة

  , 10 على محتوٌة شرائط باستخدام للنحل معنوٌة سمٌة ٌحدث ولم ,للنحل سام ؼٌر أنه

.فعالة مادة 30% , 20
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الزٌوتًالنباتٌةً-2

 المردقوش أو العترة زٌت مثل النباتٌة الزٌوت أن وجد واالبحاث الدراسات خالل من 

  ٌعتبر الكارفاكرول أن المعروؾ ومن كارفاكرول الفٌنول من عالٌة نسبة علً تحتوي

Isomer للـ Thymol والفٌروسات الفطرٌات ضد وذلك كمطهر الكارفاكرول وٌستخدم 

  وزمالإة Siddiqui و 1995 وزمالإة Muller لـ طبقا وذلك للدٌدان طارد وكذلك

1996.

 وزٌت الزعتر عشب من علٌة الحصول ٌتم والذي الثٌمول زٌت الزٌوت هذة أمثلة من 

 الـ أشجار ألوراق البخاري بالتقطٌر علٌة الحصول ٌتم والذي Eucalyptus الـ

eucalyptus .

 ًعدد اختبار تم (2005 دكتوراه رسالة) ودراز واالنصاري صالح لخالد بحث ف 

 القرنفل زٌت أن وجد الفارو طفٌل مكافحة فً وكفائتها الطٌارة الزٌوت من زٌت 13

 زادت وقد الفارو علً تؤثٌرا   الزٌوت أكثر كانت الفلفلً النعنان وزٌت الرٌحان وزٌت

 زٌت لكل %16.6 قدرها متساوٌة بنسب وذلك الزٌوت هذة من مخلوط بعمل الفاعلٌة

 هذا من مل 3 وضع تم حٌث %50 بنسبة حاملة كمادة زٌتون زٌت مع مخلوطة

 البولً من كٌس فً موضوعه سم 20 × 5 مقاس متشرب ورق من قطعه علً المخلوط

 خالل ثقبٌن عمل ٌتم االستخدام وعند االستخدام لحٌن ثالجة فً وتخزٌنة وؼلقة إٌثٌلٌن

  لكل واحد شرٌط تعلٌق وٌتم الزٌوت ابخرة خاللها من تخرج حتً وذلك والكٌس الشرٌط

 أقراص 10 بة واحد صندوق من مكونة خلٌة كل فان لذلك بالنحل مؽطاة أقراص 5

 اٌثٌلٌن البولً من فرخ وضع وٌجب هذا ٌوم 20 هً المعاملة ومدة شرٌطٌن الً تحتاج

 الشبكً السلك من شبكة ٌوضع الفرخ هذا وأعلً بالفازلٌن مدهون الخلٌة قاعدة علً

 البولً علً الموجودة الفازلٌن بطبقة حٌنئذ ٌلتصق والذي الساقط الفارو بمرور تسمح

 خفض المخلوط هذا أعطً وقد , أخري مرة النحل وٌصٌب الفارو ٌتسلق ال حتً اٌثٌلٌن

.%83.3 بنسبة الفارو بطفٌل االصابة فً
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انتاجًساللتًنحلًعسلًبالنتخابًلهاًخاصٌةًاٌقافًنموًوتطورًطفٌلًحلمًً-3
Suppression ofالفاروًعلٌها  Mite Reproduction  (SMR)   

 التحمل صفة لها العسل نحل من سالالت النتاج واالنتخاب للتربٌة كبٌر مجهود بعد 

 انتاج من 2002 سنة المتحدة بالوالٌات بؤوهاٌو النحل مربو تمكن الفارو لطفٌل

Aurea وسموها االٌطالً النحل من أحدهما ساللتٌن Strain النحل من واألخري  

Karnica وسموها الكرٌنولً Strain منهما كل علً كوردوفان جٌن بادخال وذلك 

Cordovan gene مثل للساللة االقتصادٌة الصفات علً ٌإثر ال الجٌن وهذا 

 علً والقدرة اللقاح حبوب وجمع االمراض ومقاومة العسل محصول جمع فً النشاط

 للنحلة الخارجً الجدار فً التلوٌن صبؽات ظهور ٌعوق الجٌن وهذا والهدوء التشتٌة

Golden الذهبٌة الساللة هً Aurea ساللة فان لذلك السوداء الصبؽات بازاله وذلك

race الملكة سعر أن المشكلة ولكن الفارو حلم تتحمالن الساللتان هذان أن ثبت وقد 

.جدا باهظ

انتاجًساللتًنحلًعسلًبالنتخابًلهاًخاصٌةًالسلوكًالدفاعًً-4
Behavioral Defensive assay 

(Hygienic behavior)
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Egyptian race Carniolan race Carniolan hybrid

0 h

24 h

48 h

72 h

(Grooming  behavior)

(رسالة دكتوراه) 2004, فتح هللا 
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استخدامًاساساتًدادنتًالشمعٌةًللذكورًً-5

 حضنة عن النامٌة الذكور حضنة الً بشدة ٌنجذب الفارو حلم أن الطرٌقة وفكرة 

 ان تستطٌع فانها الذكور حضنة أقراص من قلٌل عدد باستخدام فانة لذلك الشؽاالت

 عندما الذكور عٌون داخل الحلم اصطٌاد ٌتم كما ,وٌتطور لٌنمو الفارو حلم الٌها تجذب

 وتوضع المؽطاة الذكور حضنة أقراص ازاله ٌتم ذلك بعد .الحضنة عٌون النحل ٌؽطً

 هذه اخراج ٌتم ذلك بعد.الحلم ذلك ٌقتل حٌث لٌلة لمدة الفرٌزر داخل بالستٌك كٌس فً

 الذكور حضنة أؼطٌة كشط ٌتم ذلك بعد ,تدفؤ حتً لمدة وتترك الفرٌزر من االقراص

 العٌون بتنظٌؾ النحل ٌقوم حٌث الطائفة الً االقراص اعادة وٌتم الكشط بسكٌنة

 بٌض الملكة تضع ذلك وبعد .المٌت الحلم ومن المٌتة الذكور حضنة من وذلك السداسٌة

.ثانٌة مرة الدورة هذه تعاد حٌث العٌون هذه فً جدٌد ذكور

 Fungal pathogensمكافحةًالفاروًعنًطرٌقًالممرضاتًالفطرٌةً-6

Kanga وهو الفارو مكافحة فً جدٌد بدٌل قدموا 2003 و 2002 سنة وزمالإة 

Metarhizium  الـ فطر استخدام anisopliae مطلٌة شرائط هٌئة علً وذلك 

 لكل جرام 6 أو حضنة بدون نحل خلٌة لكل جرام 4 حدود فً وذلك الفطر بجراثٌم

 ذلك أعطً وقد .ٌوم 21 بٌنهما ٌفصل مرتٌن المعاملة وتتم حضنة بها نحل خلٌة

 الجافة الجراثٌم باستخدام المعاملة أن أوضحوا كما هذا .الفارو لحلم جٌدة مكافحة

 حجم أو الطائفة نمو اعاقة أو السن الصؽٌر النحل أو للحضنة فساد ٌسبب لم للفطر

.مجموعها
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لطفٌلًالفارو(IPMً)البرنامجًالمقترحًللمكافحةًالمتكاملةًً-7

 سابقا   المذكورة الطرق باحدي %65 الفورمٌك حامض استخدام ٌتم ٌناٌر شهر فً -1

.طائفة لكل مل 30 بمقدار

:الطرٌقتٌن هاتٌن احدي استخدام ٌتم مارس شهر فً -2

 مخلوط الفلفلً والنعنان والقرنفل الرٌحان زٌوت) الطٌارة الزٌوت مخلوط استخدام :أ

.طائفة لكل شرٌط 2 بمعدل (الزٌتون زٌت فً

.تركٌبها فً الداخل المركبات احدي أو الثٌمول استخدام :ب

 طائفة لكل مللجرام 100 بمعدل (االمٌتراز) المٌتاك استخدام ٌتم أكتوبر شهر فً -3

.الذكر سبق كما اٌثٌلٌن البولً من كٌس فً موضوعه

 ذلك وٌنعكس بالفارو االصابة من الطوائؾ سالمة علً نحافظ البرنامج هذا وبتطبٌق *

.وسالمته المحصول وكثرة الطوائؾ قوة علً

(رسالة ماجستٌر) 2006تجارب االنصاري وزمالإة سنة 

(رسالة دكتوراه) 2005خالد صالح واالنصاري ودراز سنة 

كارٌنمرضًاأل-2

Acarine diseases 
:المسببًالمرضً

 الهوائٌة القصبات أكاروسAcarapis woodi

 الصدر جانبً علً فقط الكبٌرة التنفسٌة القصبٌة االنابٌب االكارٌن حلم ٌصٌب 

  البطن علً الهوائٌة االكٌاس أو االخري الهوائٌة القصبات فً وجد ما ونادرا   , االمامً

.الكاملة الحشرة (النحلة دم) هٌمولٌمؾ علً وٌتؽذي الهوائٌة القصبة الحلم ٌثقب حٌث ,

 الً وباالضافة الدم فً تسري سموم النحلة دم علً تؽذٌتة أثناء ٌفرز الحلم أن كما 

 تقلٌل ٌسبب مما الهوائٌة القصبات انسداد الً ٌإدي قد فانة النحلة دم علً الحلم تؽذٌة

.الحشرة موت الً ٌإدي وبالتالً التنفس عملٌة كفاءة
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:تشخٌصًالصابة

 أو بالنوزٌما االصابة أعراض مع المرض لهذا االولٌة االعراض تشترك قد 

 الخالٌا أمام األرض علً زاحفا النحل رإٌة مثل بالمبٌدات التسمم نتٌجة أعراض

 وكذلك الطٌران علً النحل مقدرة وعدم بعضها مع مشتبكة ؼٌر تكون واألجنحة

.الخالٌا مداخل أمام النحل موت

:طرٌقتٌنًهناكًالمرضًوجودًمنًللتأكد

 وٌتم %70 كحول فً وٌوضع مصاب ٌكون أن فً المشتبة النحل من كمٌة تإخذ -1

 صودٌوم هٌدروكسٌد فً توضع والتً النحلة صدر علً من واألرجل االجنحة قطع

 تكون الصدر ترجة ازالة وعند الصدر فً األنسجة تفتح العملٌة وهذه .ساعة 24 لمدة

 لتحدٌد المٌكروسكوب تحت فحصها ٌمكن وهذه الرإٌة واضحة الهوائٌة القصبات

.وجهد وقت تستنفذ الطرٌقة هذه ولكن عدمه من الحلم وجود

 واحدة ساعة وبعد لتبرٌدة الثالجة فً اصابتة فً المشكوك الحً النحل وضع ٌتم -2

 نقوم ثم ثالثة أو دبوسٌن مستخدما دبوس بواسطة جانبها علً المبردة النحلة تثبٌت ٌتم

 50 تكبٌر قوة علً البٌنوكلر تحت العٌنة نضع ثم اللسع عملٌة لتحاشً البطن بازاله

 وذلك الهوائٌة القصبة فتحة تؽطً التً الزائدة بازاله نقوم دقٌق ملقط وبمساعدة

 المبقة الهوائٌة القصبة وتشٌر الهوائٌة القصبة أنبوبة فتظهر وللخلؾ لألعلً برفعها

 القصبة ألنبوبة األبٌض الكرٌمً اللون أما بالحلم االصابة الً اللون الؽامقة أو

.الحلم وجود عدم علً ٌدل فانة الهوائٌة
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مكافحةًحلمًالكارٌن

 مثل أكاروسٌة مبٌدات استخدام Methyl salicylate 

 فرو مزٌج

 الكبرٌت بؤشرطة التدخٌن

 الفورمٌك حامض أو المنتول مثل لألكاروس طاردة مواد استخدام

 حلم مكافحة فً مستخدمة طرٌقة أحدث وهً الفولبكس أشرطة باستخدام التبخٌر 

  مادة علً االشرطة هذه تحتوي حٌث الفارو حلم لمكافحة فعالة وأٌضا االكارٌن

bromopropylate مرات 4 المعاملة تكرار وٌتم.

(التروبٌاللبسحلمً)ًالسٌويًحلمال

Tropilaelaps spp 

 نوعان منه وٌوجد T. clareae and T. koenigerum
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 العمالق النحل هو االصلى الطفٌل عائلApis dorosataٌصٌب اٌضا لكنة و 

Apisاالسٌوى النحل ceranaالصخور نحل وApis labariosaالنحل كذلك و 

Apisالقزم floraeالؽربى النحل إصابة على عالٌة قدرة الحلم لهذا وApis

mellifera, ال تسجٌل تمT. koenigerumجدٌد كنوع 1982 سنة مرة ألول 

سٌرٌالنكا فى العمالق النحل على المتطفل الحلم من

 له و مم 0.6 عرضة و مم1 حوالى طوله و محمر بنى لون ذو :للحلم العام الشكل 

 فى ٌتكاثر و قصٌرة حٌاة دورة و عالى تكاثر معدل له و الفاروا تشبة حٌاة دورة

 للحشرة البٌضة من الفترة و الذكور حضنة خاص بشكل و فقط المؽلقة الحضنة

 و األقراص على بسرعة و بحرٌة الحلم ٌتحرك و أٌام, 6 حوالى تستؽرق الكاملة

 النحل أؼشٌة إختراق على قادرة ؼٌر فة أجزاء و التؽذٌة فى الحضنة على ٌعتمد

.الحضنة عدٌمة الطوائؾ فى المعٌشة ٌستطٌع ال لذلك و البالػ

أعراضًاإلصابةًبالتروبٌاللبس

 قد و الكاملة الحشرات و النحل حضنة تطور من كال على الحلم هذا ٌإثر و 

 مما الكاملة الحشرات و النحل حضنة موت للحضنة, طبٌعى ؼٌر نمو فى ٌتسبب

 من هجرةالنحل فى اٌضا ٌتسبب ربما و موتها و النحل طوائؾ تدهور ؼلى ٌإدى

 , الفاروا بمرض شبٌها أضرار ٌحدث الحلم بهذا اإلصابة عالٌة الطوائؾ و , الخالٌا

 بطن و مكتملة ؼٌر أجنحة و الناتج, النحل تقزم و للحضنة, منتظم ؼٌر نمو فٌحدث

 10 حوالى و حلم 14 تسجٌل تم و النحل هجرة إلى ٌإدى قد و الناتج للنحل مشوهه

 فحص طرٌق عن علٌة التعرؾ ٌتم و الواحدة السداسٌة العٌن فى بالؽة ؼٌر اطوار

.الخلٌة بقاٌا و الحضنة
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 فى المستخدمة تلك مثل االكاروسات مبٌدات إستخدام فى المكافحة تتمثل و

 الفاروامكافحة فى المتبعة االخرى الطرق إستخدام الممكن من و , الفاروا مكافحة

 السكر أو بالدقٌقالتعفٌر إستخدام أو الذكور حضنة مصائد مثل الحلم هذا لمكافحة

  أو 2لمدة الملكاتعلى التقفٌص طرٌق عن الحضنة دورة كسر مثل ؼٌرها و الناعم

.الفاروا علٌها لٌتؽذى ٌرقات توافر على ٌإثر مما أٌام 3

المكافحة

General Treatments
 The following chart is from the 2007 Dadant Catalog.  If you don’t 

have a copy of this catalog, you should request one from Dadant.
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General Treatments
 From Dadant catalog 2007

أمراضًوتشوهاتًلًتسببهاًكائناتًمرضٌة

Laying Workersالمهاتًالكاذبةًأوًالشغالتًالواضعهًللبٌضً

 ٌنعدم أو ٌقل أو الملكة عدٌمة الطائفة تصبح عندما الشؽاالت بعض مباٌض تنمو 

 مباٌضها تنمو التً الشؽاالت عدد فً العسل نحل سالالت وتختلؾ الملكٌة المادة اطالق

 الفترة فً أٌضا الساللة تختلؾ كما الشؽاالت عدد من %30 : 1 من ٌتراوح بمعدل

 4 بعد الشؽاالت فً المباٌض نمو ٌبدأ الكاب نحل ففً مباٌضها نمو لبدء تحتاجها التً

 نمو ٌبدأ واالمرٌكً االوروبً النحل ساللة فً أنة حٌن فً الملكة فقد من أٌام 8 :

.الملكة فقد من ٌوم 14 حوالً بعد المباٌض

:العالج

 من االطارات ونفض المنحل عن بعٌد مكان فً المصابة الخالٌا من االطارات أخذ -1

 تكون والتً المكذبة الشؽاالت ان حٌث القماش من قطعه علً علٌها الموجود النحل

 السلٌمة الشؽاالت باقً أما الطٌران تستطٌع ال فانها مباٌضها لنمو نتٌجة الوزن ثقٌلة

.أخري مرة خلٌتها الً والعودة الطٌران تستطٌع

:ٌمكن عالج هذه الظاهرة باحدي هاتٌن الطرٌقتٌن 
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 سٌدفع هذا فان المكذبة الخلٌة فً (الفقس حدٌثة ٌرقات) مفتوحة حضنة اطار وضع -2

 فان بالتالً الملكً بالؽذاء الٌرقات تؽذٌة الً نشاطها توجه بؤن المكذبة الشؽاالت

 مباٌض تطور من بدال الملكً الؽذاء لتكوٌن ٌتوجه سوؾ الشؽاالت جسم فً البروتٌن

 تؽٌر ٌراعً ذلك وبعد الشؽاالت تلك مباٌض نمو من ٌبطئ أو ٌقلل مما الشؽاالت تلك

  .جدٌدة بملكة الطائفة تلك ملكة

أفاتًوأعداءًنحلًالعسل:ًثانٌاً

 الخالٌا إال تهاجم ال اآلفة هذه أن رؼم للنحل, المهمة األعداء من الدٌدان هذه تعد 

 من كبٌرة أضرارا   تسبب لكنها الشمع إطارات تخزٌن أماكن أو المهملة أو الضعٌفة

.النحل حٌاة طائفة إرباك أو الشمع إتالؾ خالل

Wax moths(ًعثةًالشمع)دٌدانًالشمعًً-1

:العلمًًالسم

 الكبٌرة الشمع دودة Galleria mellonella فصٌلة تتبع Pyralidae ورتبة 

Lepidoptera األجنحة حرشفٌة

الصؽٌرة الشمع دودة Achroia grisella فصٌلة تتبع Pyralidae حرشفٌة ورتبة 

Lepidoptera األجنحة
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دودةًالشمعًالكبٌرةدودةًالشمعًالصغٌرة

ً:الشمعًبدٌدانًاإلصابةًعلىًتدلًالتًًاألعراض

 الشمع أقراص فً حرٌرٌة أنفاق وجود.

 اإلطارات على الٌرقات فضالت آثار جودوو الخلٌة قاعدة على شمع فتات وجود.

 االصابة كانت اذا الخالٌا داخل الفراشات ومشاهدة االنفاق داخل نفسها الٌرقات مشاهدة 

.شدٌدة

 بـ تعرؾ الشمع بدودة الشدٌدة االصابة Galleriasis هذه تشاهد حٌث التدوٌد أي 

 الخروج وتحاول الكاملة الحشرة طور الً الحضنة تصل عندما الحضنة أقراص فً الحالة

.الٌرقات ؼزلتها التً الحرٌرٌة الخٌوط فً وقوعها نتٌجة تفشل فانها السداسٌة العٌون من
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صورًلمظاهرًالصابة

:التوصٌاتًالجدٌدةًفًًمكافحةًدٌدانًالشمع

داخلًالخلٌة:ًأول

الشمع لدٌدان عدو أكبر نفسها تعتبر بالمنحل القوٌة الطوائؾ.

 فارؼة خلٌة فً الشمعٌة االقراص ترك عدم.

 الفاروا من الطوائؾ بتنظٌؾ تقوم أن ٌجب.

بانتظام الشمعٌة االقراص اضافة تتم أن ٌجب.

علً الموضوعه البٌض كتل بتحطٌم قم كبٌر بشكل للخلٌة الشمع فراشات ؼزو بعد 

 خلٌة صندوق فً الكبرٌت ببخار البراوٌز هذه بمعاملة وذلك الخلٌة وبراوٌز أقراص

.فارغ

ثٌورنجنسس الباسٌللس بكترٌا طرٌقة استخدام.
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فًًالمخزن:ًثانٌا

ثٌورنجنسسًالباسٌللسًبكترٌاًجراثٌمًطرٌقةً-1

 ضد لنشاطها خاص بشكل اختٌارها تم قد B-401 الـ هً انتاجها تم التً البكترٌا ساللة

 لهذه الشمع دودة ٌرقات ابتالع وعند سم علً تحتوي البكتراٌا جراثٌم أن حٌث الشمع دٌدان

 والحشرات هذا الٌرقات تموت لذلك ونتٌجة االمعاء جدر وٌفسد ٌتحرر السم فان الجراثٌم

.المنتج بهذا للمخاطر تتعرض ال بالتالً تتؽذي ال الشمع لدودة الكاملة

Sulphurًالكبرٌتًأكسٌدًثانً)ًالكبرٌتًطرٌقةً-2 dioxide, So2)

 المضؽوط الكبرٌت أكسٌد بثانً الرش استخدام أو الكبرٌت من شرائط حرق ٌتم حٌث

 وال التطاٌر عالً الكبرٌت أكسٌد ثانً ألن للمكافحة المستخدمة الوسائل أفضل من وهً

 ازاله وبعد .والعسل والنحل الشمع علً قلٌلة تعتبر أخطارة فان لذلك الدهن فً ٌذوب

   أن حٌث) الكبرٌت أكسٌد بثانً المعاملة قبل أسبوع ٌنصح فانة الطوائؾ من االقراص

So2  قد الذي البٌض فقس الفترة هذه فً ٌتم حٌث (الشمع دٌدان بٌض ضد فعال ؼٌر 

.الشمعٌة باالقراص ٌتواجد

:الخلٌكًحامضًطرٌقةً-3

 وخاصة الٌرقات أما ,الشمع دودة وفراشات بٌض فوري بشكل ٌقتل الخلٌك حامض بخار

 لفترة الحامض لبخار تتعرض أن وٌجب مقاومة أكثر تعتبر الشرانق داخل الموجودة

 ٌفقس أن وقبل الطوائؾ من ازالتها بعد الحال فً االقراص معاملة ٌجب فانة ولذلك أطول

.ٌرقات الً وٌتطور البٌض

:الفورمٌكًحامضًطرٌقةً-4

 دودة أطوار كل علً تؤثٌر لها معٌنة بتركٌزات الفورمٌك حامض أبخرة أن أٌضا وجد

.العالم مستوي علً واسع نطاق علً ٌستخدم فانة لذلك الشمع

Paradichlorobenzeneًكلوروبنزٌنًالبارادايًطرٌقةً-5 (PDCB)ً

 مؤخوذة االقراص من عدد وضع تم فاذا للنحل سام ٌعتبر المركب لهذا العالً التركٌز ان

 تإدي وقد تحدث قد جسٌمة أخطار فان تهوٌتها بدون الطائفة داخل مباشرة المخزن من

 بعدم لهم النصح تقدٌم ٌتم العسل بجودة ٌهتمون الذٌن النحالون فان لذلك.الطائفة موت الً

.المكافحة فً البدٌلة الطرق واستخدام المركب استعمال
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الشمعًلدٌدانًالستورولًًالمثبطًطرقةً-6

 ٌرقات علً التؤثٌر بدون الخلٌة داخل الشمع دودة وتطور نمو لتثبٌط الطرٌقة هذه تستخدم

,N بمادة الشمعٌة االقراص برش وذلك النحل N-dimethyldodecanamine 

IPL الـ والمسماه –   أن اال المركب فعالٌة أثبتت األولٌة األبحاث أن حٌن فً 12

Kochansky نتٌجة علً ٌحصل لم االساس شمع الً أضافها عندما  2002 سنة 

.الشمع دودة مكافحة فً مرضٌة عملٌة

التراٌكوجراماًطفٌلًباستخدامًالبٌولوجٌةًالمكافحةً-7

Trichogramma العلمً واسمه evanescens

 بٌضة التراكوجراما دبور ٌضع حٌث الشمع دٌدان بٌض علً ٌتطفل بٌض طفٌل وهو

 بٌضة محتوٌات علً متؽذٌا منه بدال ٌنمو بحٌث الشمع دودة فراشات بٌض بداخل

 الحشرات وال الٌرقات ٌكافح وال الشمع دٌدان بٌض فقط ٌكافح الطفٌل وهذا.العائل

:األتٌة الخطوات اتباع ٌجب لذلك الكاملة

 براز وجد فاذا االقراص به الذي الصندوق قاعدة علً أبٌض كرتون فرخ وضع ٌتم 

 وفً , موجودة تكون الشمع دٌدان ٌرقات أن ذلك فمعنً االفرخ هذه علً اللون ؼامق

Bacillus بكترٌا بمستحضر معاملتها ٌتم الحالة هذه thuringiensis.

 الضوء ناحٌة ٌتجة الذي الطفٌل هروب لعدم المخزن ومنافذ أبواب ؼلق.

 وبٌن طفٌل 500 الً 450 بها دفعه كل التراٌكوجراما طفٌل من دفعات 6 اطالق ٌتم 

.ٌوم 21 والثانٌة دفعة كل

:ًًًممٌزاتًهذهًالطرٌقة

 التطبٌق سهلة.

 الروائح من خالٌة.

 االستعمال من مخاطر توجد ال.

 المتبقٌات مشاكل توجد ال.

 الخلٌة الً المخزنة االقراص اعادة عند النحل تسمم من خطورة توجد ال.
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(الفراشةًذاتًالجمجمةًالبشرٌة)دودةًأوراقًالسمسمً

 العلمً االسم: Acherontia atropos (Family: sphingidae)

 النحل طوائؾ تهاجم أنها الضارحٌث الطور هو الفراشة وهو الكاملة الحشرة طور

 النحل ٌلتؾ االحوال من كثٌر وفً للنحل شدٌد ازعاج وتسبب العسل لتمتص الضعٌفة

 ٌقوم فانة الخلٌة من اخراجها علً النحل قدرة وعدم حجمها ولكبر بلسعا وٌقوم حولها

.وتحللها لتعفنها نتٌجة كرٌهة روائح منها تصدر ال حتً البروبولٌس من بطبقة بتؽلٌفها

(القملًاألعمً)قملًالنحلً

 العلمً اسمة: Braula coeca 

 ًانها اال االعمً القمل اسمها ان من الرؼم عل 

مجنح ؼٌر ذباب

 افواه من ؼذائها علً حصولها الً باالضافة 

 العادة وفً له وازعاج مضاٌقة تسبب فانها النحل

 قلٌل وفً النحلة ظهر علً اثنٌن او قملة ٌشاهد فانة

 100 حوالً الملكة ظهر علً شوهد الحاالت من

.لها شدٌد ازعاج ٌسبب مما قملة

 المخزن السداسٌة للعٌون الشمعٌة االؼطٌة علً مفردا بٌضها النحل قملة انثً تضع 

 علً البٌض ٌوضع وقد للحضنة الشمعٌة االؼطٌة فوق مطلقا بٌضها تضع وال العسل بها

.الخلٌة بارضٌة الشمع فضالت وعلً الفارؼة السداسٌة العٌون جدران



27/02/32

42

:الضرار

 ٌسبب مما لهما مستمر وقلق والملكة الشؽالة حركة اعاقة النحل بقمل االصابة تسبب 

 جمع فً نشاطها وقلة الشؽالة ضعؾ وكذلك البٌض من انتاجها وقلة الملكة ضعؾ

 باالضافة ذلك كل , الطائفة داخل مهامها اداء علً تإثر وكذلك اللقاح وحبوب الرحٌق

.العسل اقراص واتالؾ النحلة ؼذاء سلب الً

:طرقًمكافحةًوالتخلصًمنًقملًالنحل

:البسٌطةًالصابةًحالةًفً

 بالملكة برفق االمساك ٌتم الملكة صدر علً النحل قمل ومشاهدة الطائفة فحص عند -أ

 مكانها تترك فانها القملة من وبتقربٌة العسل من قطرة علٌة ثقاب بعود وباالستعانة

 هذه تكرار وٌتم.واعدامها القملة التقاط ٌمكن الثقاب عود وبرفع العسل قطرة الً متجهة

 النحل قملة ازالة ومحاولة مسك عدم وٌراعً ,قملة من اكثر وجود حالة فً العملٌة

 بشعٌرات القملة امساك لشدة الملكة صدر تمزٌق ٌسبب ذلك الن مبقط باستخدام او بالٌد

.الصدر

 اختبار انبوب داخل وضعها او برفق علٌها الٌد واؼالق الٌد راحة فً الملكة وضع - ب

 فتترك القملة تخدٌر فٌتم قلٌلة مدة الوضع هذا فً وتركها علٌها سٌجارة من دخان ونفث

.االختبار انبوبة فً او الٌد راحة فً وتسقط بها المتعلقة النحل شعرات

:الشدٌدةًالصابةًحالةًفً

 من كمٌة ووضع الخلٌة قاعدة علً جرائد ورقة وضع بعد بالمدخن علٌها التدخٌن ٌتم - أ

 ورق علً وتساقطة النحل قمل تخدٌر فٌتم التدخٌن مواد ضمن المدخن داخل التوباكو

 اسبوع كل مرة مرات ثالث العملٌة وتكرر.قمل من علٌها بما وتحرق تإخذ ثم الجرائد

.الكاملة ؼٌر االطوار فً مازال والذي الموجود القمل من للتخلص

 Gabon PA-92 Stripsاستخدام شرائط الجابون  -ب 
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Antsًالنمل

:اشهرًأنواعًالنمل

Monomorium pharaonisالنملة المنزلٌة او الفرعونٌة 

Cattaglyphus bicolorحرامً الحلة 

:بوسٌلتٌنًوذلكًالنملًضدًالنحلًدفاع

 وتحرك الخلٌة لمدخل مواجهة النحل شؽاالت تقؾ -ا

 فً الخلؾ ناحٌة الهواء من تٌارا محدثة بقوة اجنحتها

 النمل لرفس الخلفٌة ارجلها تستخدم كما النمل البعاد محاولة

.الخارج ناحٌة بة ملقٌة

 الموجودة الشقوق سد فً البروبولٌس النحل ٌستخدم -ب

 فً كما بالبروبولٌس الخالٌا مداخل بتدٌٌق ٌقوم كما بالخلٌة

.االفرٌقً النحل حالة

:مكافحةًالنمل

الحشائش من المنحل ارضٌة تنظٌؾ  

كٌروسٌن بها اوان فً الخالٌا ارجل وضع.

الدود وحشٌشة البري النعناع مثل الصناعٌة او الطبٌعٌة الطاردة المواد استخدام 

 وفلورٌد الكحول مثل الصناعٌة المواد اما , الجوز الشجار الخضراء االوراق وكذلك

.الكبرٌت وامالح البوراكس وبودرة الصودٌوم

احدي اتباع ٌتم حٌث العش مكان وتحدٌد عشة الً العودة فً النمل سٌر خط تتبع 

:االتٌة الطرق

.(المبٌدات احد الٌة ٌضاؾ ان ٌفضل) الخلٌة مدخل علً كٌروسٌن صب - ا

 داخل بودرة هٌئة علً مثرٌن الدلتا او الالنٌت مثل قوي حشري مبٌد وضع -ب

.العش مدخل وحول

 او برمل ذلك بعد الفوة وسد العش فوهة داخل الفوستوكسٌن اقراص بعض وضع - ج 

.تراب
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Insectالحشريًالنموًمنظمًطعمًاستخدامًطرٌقة growth regulation (IGR)

 الـ مثل للنمل سام طعم تجهٌز ٌتم 2006 سنةSollenberger لـ طرٌقة فً

Spectracide  الً باالضافة للنمل قاتلة مادة علً ٌحتوي والذي IGRنثر وٌتم 

 ال شبكً سلكً قفص داخل وضعه ٌمكن او عشوشة علً او الخلٌة خارج الطعم هذا

 وبالتالً عشة الً وٌحملة الطعم هذا الً ٌنجذب المهاجم والنمل ,دخولة النحل ٌستطٌع

IGR الـ ٌقوم حٌث علٌة النمل ملك تؽذٌة وٌعاد النمل شؽاالت بواسطة هضمة ٌتم

.بالعش جدٌدة شؽاالت انتاج وٌمنع الملكة بتعقٌم

IPMًالمتكاملةًالمكافحة

 لة نباتً زٌت وهوD-limonene وٌسمً المركز البرتقال زٌت ٌستخدم –1

 النمل ٌقتل حٌث العش كومة بة وٌبلل بالماء ٌخلط حٌث ,بالمالمسة النمل قتل خاصٌة

.وفاعلٌة بسرعة

 علً المؽلً الماء وٌصب شدٌد تسخٌن الماء من جالون 3 حوالً تسخٌن ٌتم –2

.النمل طائفتة من %60 حوالً ذلك ٌقتل حٌث العش كومة

 جدا ناجح ذلك ٌكون حٌثIGR الـ علً ٌحتوي سام بطعمD-limonene ٌخلط -3

.النمل مكافحة فً

الدبورًالحمر

Vespa orientalis
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 الحشرات صٌد بشباك وأبرٌل مارس شهري خالل تنشط والتً الملقحة الملكات صٌد -1

 مستعمرة علً القضاء بمثابة تعتبر التوقٌت هذا فً اصطٌادها ٌتم ملكة كل أن حٌث

.االحمر للدبور كاملة

.االحمر الدبور مصائد استخدام -2

 لتحدٌد عشوشها الً العائدة الدبابٌر تتبع ٌتم ٌونٌو شهر وخاصة الصٌؾ أشهر فً -3

 االرض سطح تحت ٌكون ما عادة والذي العش مكان تحدٌد وعند العشوش هذه أماكن

:االتٌة الطرق احدي اتباع ٌمكن فانة

 ٌتم حٌث الفوستوكسٌن أقراص من وكمٌة التراب أو الرمل من جردل تجهٌز ٌتم -ا

 الفتحة تسد ثم كبٌرة تكون مل عادة والتً العش فتحة من االقراص هذه القاء بسرعه

.الموجودة الدبور أطوار جمٌع بقتل الؽاز ٌقوم حٌث التراب أو بالرمل

 أو الالنٌت مثل مساحٌق شكل علً والمحضرة القوٌة الحشرٌة المبٌدات أحد القاء -ب

 العش من ٌخرج أو ٌدخل الدبابٌر من فرد أي فان بالتالً العش فوهة علً مثرٌن الدلتا

.سرٌعا علٌة ٌقضً الذي بالمبٌد تلوٌثة ٌتم

:طرقًمكافحةًالدبور

:الالصقة المصٌدة استخدام -4

 المصٌدة استخدم بمصر الزقازٌق فً 2000 سنة وزمالإة خلٌل لٌوسؾ دراسة فً

 علً وٌوضع سم 0.5 × 40 × 30 بمقاس الزجاج من لوح عن عبارة وهً الالصقة

Tempo وتسمً الالصقة المادة من رقٌقة طبقة سطحها rat السطح هذا وتحت 

 الخارجً الؽطاء علً وضعه وٌتم اللوحة مقاس بنفس أبٌض ورق فرخ ٌوضع الزجاجً

 وٌتم الدبابٌر لبقٌة جذب كعامل وذلك اصطٌادهما تم مٌتان دبور 2 وضع وٌتم للخلٌة

 فً اصطٌادها تم التً الدبابٌر من معدل أعلً وكان مارس شهر بداٌة فً المصٌدة وضع

.سبتمبر شهر خالل وذلك مصٌدة لكل دبور 1056 الً 894 الشهر
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ذئبًالنحل
Philanthus العلمً اسمة triangulum العالم انحاء جمٌع فً وٌنتشر

Philanthus  و abdelkader مصر فً وٌنتشر.

 من وتعتبر العام طول الحشرة هذه وتتواجد

 أثناء النحلة تهاجم حٌث النحل أعداء ألد

 بٌن وتحملها وتخدرها بها وتمسك طٌرانها

 تشاهد كما لصؽارها طعاما العش الً أرجلها

.المنحل خالٌا مداخل أمام كبٌر وبتعداد بكثرة

 لذئب احصاء أجري فانة مصر فً 1988 سنة Simonthomas أجراها دراسة فً

 حوالً ٌقتل فٌها فرد وكل فرد 3000 الً وصل تعدادة أن فوجد المناحل أحد فً النحل

 محتوٌاتها وتفرغ العسل لنحل الكاملة بالحشرات تمسك االناث ان كما ٌومٌا نحالت 10

 النحلة مظهر ٌكون حٌث بعٌدا تقذفها ثم (الهٌمولٌمؾ) الجسم سوائل وكذلك الرحٌق من

.جدا منكمشة بطن وذات بشدة منضؽطة المٌتة

:الضرار

:مقاومةًذئبًالنحل

الخالٌا مداخل أمام من الحشرات صٌد بشباك االصطٌاد.

االحمر الدبور حالة فً كما الذكر السابقة الدبابٌر مصٌدة استخدام.

وهو النحل لذئب الطبٌعً العدو استٌراد Cuckoo wasp العلمً واسمة 

Hedychrum intermedium.
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خنفساءًالخلٌةًالصغٌرة

Small Hive Beetle

Aethina tumida Murray

الوصف

ًتقرٌبااًًوحجمهاً(ملم5.6)ًوطولهاًسوداءً:الكاملةًالحشرة •

.العسلًنحلًشغالةًحجمًثلث

ًً(ملم0.26×1.4)ًحجمهًاسطوانًًأبٌضً:البٌضً

ًًمنهًأصغرًولكنهًالنحلًبٌضًوٌشبه

.(ًالنحلًبٌضًحجمًثلثٌن)

وتشبهًالشكلًاسطوانٌةًبٌضاءً:الٌرقاتً•

ًًمنًصفٌنًعلٌهاًالشمعًدودةًًًٌرقاتً

.ملم9.5ًطولهاًالناضجةًوالٌرقةًالنتوئات

.التربةًفًًوتوجدًبنٌةًالعذراءً•
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(ٌسار)وٌرقاتًدودةًالشمعً(ًٌمٌن)ٌرقاتًالخنافسً

دورةًالحٌاة
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األضرارًالتًًتسببهاًالخنافس

.الٌرقاتًبواسطةًاألنفاقًوعملًللتغذٌةًنتٌجةًالشمعٌةًاألقراصًإتالف •

.الخالٌاًخارجًالىًاألقراصًمنًالعسلًتسرب •

.فٌهًوتبرزهاًالٌرقاتًلتغذٌةًنتٌجةًوطعمهًالعسلًلونًتغٌر •

.اإلصابةًتشتدًعندماًالخالٌاًالنحلًٌهجر •

الحضنةًتربٌةًعنًالنحلًوٌتوقفًالبٌضًوضعًعنًالملكاتًتتوقفً•

ًكبٌرًبشكلًإضعافهاًأوًالقوٌةًالطوائفًوموتًالضعٌفةًالطوائفًموتً•

.ًأسابٌعًخالل

غٌرًمصاب مصاب

مظهرًإلصابةًالحضنة
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ًفًًالمفلطحًالجزءًبواسطةًهًًمشاهدتهاًعندًالخنافسًهذهًلتعرٌفًطرٌقةًأسهل •

.المكشوفًالبطنًونهاٌةًالصدرًشكلًوًالستشعارًقرونًنهاٌة

ًفٌهًتختبئًمكانًعنًللبحثًاألقراصًقممًعلىًبسرعةًتتحركًالخنافسًتشاهد •

.ًبالٌدًالتقاطهاًوٌصعب

ًأرضٌةًوفًًاألقراصًفًًوالخنافسًالٌرقاتًمنًكتلًٌشاهدًالشدٌدةًاإلصابةًحالةًفً •

.ًالمتعفنًالبرتقالًبرائحةًمتعفنًبرازًوجودًأٌضاًوٌشاهدًالخلٌة

تشخٌصًاإلصابة

قرنًإستشعارًصولجانًًوًجزءًمنًالبطنً
مكشوفًٌمٌزًالخنافس
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تابعًالتشخٌص
ًمنًأوًالخلٌةًمدخلًمنًخارجةًتزحفًوهًًالٌرقاتًتالحظًالشدٌدةًاإلصابةًحالةًفًً•

.ًالمخزنةًالعسلًصنادٌق

ًالخنافسًمنًعددًبهاًٌوجدًفغالباًالخالٌاًغذاٌاتًفًًسكرٌةًتغذٌةًوجودًحالةًفًً•

.ًالبالغة

ًتغذٌةًحالةًفًًاألقراصًقممًعلىًالتًًاللقاحًحبوبًعجٌنةًفًًالخنافسًٌرقاتًوجودً•

.ًالعجٌنةًبهذهًالخالٌا

.القوٌةًفًًمتساوٌةًالمنحلًخالٌاًعلًًالمحافظةً•

ًًالنحلًٌغطٌهاًلًالتًًاألقراصًجمٌعًإزالةً•

.إعدمهاًأوًالخالٌاًمعالجةًٌجبًالمنحلًفًًاإلصابةًمالحظةًعندً•

.موثوقًمصدرًمنًالنحلًطرودًأوًالمرزومًالنحلًشراءً•

.مناسبًبمبٌدًالمنحلًفًًالمصابةًالمنطقةًفًًالتربةًتعاملً•

ًمنطقةًإلىًالمصابةالمنطقةًمنًالخالٌاًبنقلًوذلكًحٌاتهاًدورةًإكمالًمنًالخنافسًمنعً•

ًٌؤديًمماًمنهاًقرٌبًنحلًتجدًلنًالتربةًمنًستخرجًالتًًالحشراتًفإنًوبهذاًسلٌمة

.وموتهاًجوعهاًإلى

ًعسلًعلىًتحتويًكانتًإذاًوخاصةًشمعٌةًبقاٌاًأيًمنًالمنحلًلمنطقةًالكاملةًالنظافةً•

.لقاحًوحبوب

ًغٌرًقوٌةًخالٌاًمعًمصابةًخالٌاًضمًبعدمًٌنصحًالمنحلًفًًإصابةًوجودًحالةًفًً•

.مصابة

.ًالشمعًدودةًوٌرقاتًالخنافسًٌرقاتًلقتلًبسٌطةًلفترةًالفرٌزرًفًًالعسلًوضعً•

ًلقتلًساعة24ًًلمدةًمؤٌةًدرجة12ًً-ًدرجةًعلىًالفرٌزرًفًًالنحلًتربٌةًموادًوضعً•

.ًالحشرةًأطوارًكل

الوقاٌة



27/02/32

52

العالج
 هذه مكافحة عن بحث نشرو وزمالإه Baxter 1999 سنة فً

 Checkmitet الـ شرٌط بتثبٌت وذلك الطوائؾ فً الخنافس

 أسفل الً الشرٌط هذا ٌتدلً حٌث للخلٌة الداخلً السطح أعلً

 داخل الخنافس هذه من %94 قتل الً المعاملة هذه أدت وقد الخلٌة

.الخلٌة

Caron و 2001 سنة وزمالإة Park 2002 سنة وزمالإة 

 للخلٌة الصؽٌرة الخنفساء ٌرقات مكافحة عن رائعٌن بحثٌن نشرا

 التبٌض مواد مثل المنزلٌة المواد بعض باستخدام وذلك

(Clorox) قتل فً جدا فعالة المواد هذه وكانت المنظفات أو 

  قتل نسبة الكلوروكس سبب حٌث ساعة 24 خالل الخنافس ٌرقات

.%85 قتل نسبة المنظفات سببت بٌنما 100%

طائرًالوروار
Merops.  العلمً االسم  apister هذا وٌظهر النحل ٌفترس مهاجر وهو 

 .الخرٌؾ وفى الربٌع فى العام فى مرتٌن السعودٌة العربٌة المملكة فى النوع

 تمنع أصوات وجوده أثناء النوع هذا ٌصدر .المملكة مناطق معظم فى ووجد

.الخلٌة داخل وٌبقى السروح من النحل
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:األضرارًالتًًتسببهاًللنحل
 طٌرانه أثناء النحل بافتراس الوروار ٌقوم.

 خالٌاه فى راكدا وٌظل النحل سروح من الممٌزة الوروار أصوات تمنع.

 النباتات بٌن تختبئ الطٌور هذه فإن السروح من النحل المتناع نظرا 

 وحبوب الرحٌق لجمع قدومه عند والذي النحل لها ٌتنبه ال حٌث المزهرة

.وتفترسه الطٌور هذه تهاجمه اللقاح

 وٌفترسها للتلقٌح خروجها أثناء الملكات الوروار طائر ٌهاجم.

 ابٌستر مٌروبس) األوروبً النحل آكل ان وجد(M. apisterٌتطلب 

 العسل نحل ان وجد كما .صؽاره وتربٌة حٌاته على لٌحافظ ٌومٌا نحلة 225

 بقاٌا تحلٌل تم أسبانٌا وفى الطٌر هذا ضحاٌا من %25 –15من ٌشكل

 من %69 حوالً فٌها النحل وشكل الطٌر هذا قذفه الذي الؽذاء هضم

 ضحاٌاه ٌختار انه لوحظ كما .الطٌر التهمه الذي الكلى الحشرات مجموع

  .طٌرانها ونمط لحجمها تبعا
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مكافحةًالوروار

النارٌة باألعٌرة وإزعاجه الطائر قتل.

اإلنذار وصفارات السٌارة كالكس مثال المزعجة األصوات استخدام 

.أصواتها على الطٌور تعودت حٌث فعالة ؼٌر كانت ولكنها

أصوات إلحداث الطائر تواجد فترة المنحل ارض فى عامل تخصٌص 

 تحت المعدن من علبة او صفٌحة على بالضرب الطائر وإزعاج مزعجة

.المنحل مكان من الهجرة إلى ٌضطر حتى لٌال علٌها ٌبٌت الذي األشجار

الوروار بقضاء الطوائؾ تهلك ال حتى النهار أثناء الخالٌا مداخل إؼالق 

 إلى فٌنتقل بالجوع الوروار ٌشعر لكً وكذلك منها خروجه عند النحل على

.آخر مكان

 المآته خٌال استعمال.
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الملمس حرٌرٌة خٌوط من مصنوعة شباك وهى :الوروار صٌد شباك تستخدم 

 طٌرانه أثناء الوروار ٌمٌزها ال .بالمتانة وتتمٌز جدا رفٌعة وخٌوطها سوداء

:نوعان منها وٌوجد

 ضلع وطول الشكل مربعة وفتحاتها متر 2 وعرض متر 30 بطول شباك -أ

.سم 1.8 الفتحة

 ضلع وطول الشكل مربعة فتحاتها متر 2 وعرض متر 15 بطول شباك -ب

.سم 4.5 الفتحة

 مختلفة اتجاهات وفى مختلفة ارتفاعات على الشباك هذه وتركٌب نصب ٌتم 

 على للشبكة السفلً الحافة تكون بحٌث االرتفاعات هذه تتدرج بحٌث المنحل حول

 متر 1.5 ارتفاع على تلٌها التً الشبكة وتكون األرض سطح من متر 1 ارتفاع

.األرض سطح من متر 2 ارتفاع على فتكون الثالثة أما

 ٌومٌا تمسك وكانت تبوك منطقة فً الطائر مقاومة فً الشباك هذه استخدمت 

 مرت كلما العدد هذا ٌقل ثم األولى األٌام خالل طائر 120 –100من بمعدل

  .األٌام
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