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ماهو العسل :

شؽاالت تجمعها عطرٌة ورائحة نكهة ذات لزجة حلوة مادة عن عبارة وهو 

 مركز سكري سائل إلى وتحوٌلها النباتات أزهار رحٌق من العسل نحل

.ؼذائه فً لٌستعمله الشمعٌة األقراص فً وتخزٌنه القوام كثٌؾ

انتاج عسل النحل

ٌوم على االقل من بداٌة التزهٌر وذلك  45تبدأ إعداد الطوائؾ إلنتاج العسل قبل 

.حسب خبرة النحال للسنوات السابقة بالمنطقة 

:االساس العلمً من هذه العملٌة

 ٌم حتى تصل الى  42معروؾ ان بٌضة الشؽالة التً تضعها الملكة تستؽرق

ٌوم فً القٌام بالواجبات  21+ ٌوم فً االطوار الؽٌر كاملة  21)شؽالة حقلٌة 

(الداخلٌة فً الطائفة

 ًفً بعض المناطق الذي تطول فٌها الشتاء ٌجب كسر حالة التشتٌة مبكراً لك

)  تتم عملٌة األعداد مبكرا وذلك عن طرٌق امداد الطوائؾ بالتؽذٌة السكرٌة 

حبوب لقاح مخزنة ) وتؽذٌة بروتٌنٌة ( محلول سكر او عسل نحل قدٌم

وهذا ٌشجٌع الملكات على وضع البٌض ودفع النحل على تربٌة ( اوبدائلها

.الحضنة

:يمر انتاج العسل بمرحلتين
إعداد الطوائف لجمع المحصول وتخزينو في األقراص الشمعية: االولى 
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إعداد الطوائف لجمع المحصول وتخزينو في األقراص الشمعية: االولى 

:لتحقٌق هذه المرحلة ٌجب مراعاة ماٌأتً

 مناسبة الظروؾ الجوٌة التً تساعد على نشاط النحل ودفعه للسروح كما

.تساعد على زٌادة إفراز الرحٌق

 الدورة )ٌجب ان ٌكون النحال على دراٌة بتوفرالمحاصٌل الرحٌقٌة المزهرة

ومدي ازدحامها بطوائؾ النحل مع مراعاة نظام الحمولة ( الزراعٌة

.الرعوٌة للمنطقة حفاظا على جودة المنتج

 توفٌر األدوات الألزمة وكفاٌتها وأن تزود الطائفة بحاجتها من العاسالت

واألقراص الشمعٌة الممطوطة وكذلك األساسات عند بدء موسم الفٌض ، 

حٌث أن التأخٌر فً هذه العملٌة ٌدفع بالشؽاالت إلى تخزٌن العسل اوحبوب 

اللقاح  فً أقراص الحضنة مما ٌؤدي إلى صعوبة الفرز ولذلك ٌفضل 

.  وضع حاجز ملكات بٌن االطارات التً بها الملكة

إعداد الطوائف لجمع المحصول وتخزينو في األقراص الشمعية

 ان تكون الطوائؾ قوٌة ومزدحمة بالشؽاالت وان تحتوي على كمٌة كبٌرة من
النحل السارح الذي ٌكون له القدرة على جمع كمٌات كبٌرة من الرحٌق وٌجب ان 

تصل قوة الطائفة المدى المطلوب عند بدء موسم الفٌض وهذا ٌحتاج الى فترة 
:عشرة اسابٌع قبل بدء الموسم وللوصول لذلك ٌجب اتباع االتً

تشجٌع الملكات على وضع البٌض ودفع النحل على تربٌة الحضنة قبل بداٌة . أ
الموسم بفترة كافٌة وذلك من خالل تؽذٌة الطوائؾ حتى الٌكون بناء الطوائؾ 

.نفسها على حساب ماتجمعه من رحٌق

تؽٌٌر الملكات المسنة بأخرى نشطة بٌاضة فً نهاٌة الصٌؾ السابق أو بداٌة . ب
.الخرٌؾ

.ضم الطوائؾ الضعٌفة إلى الطوائؾ القوٌة. ج

.إتخاذ االحتٌاطات لمنع التطرٌد حتى تحتفظ الطائؾ بقوتها. د

تربٌة ملكات ملقحة بٌاضة احتاطٌة واالحتفاظ بها فً نوٌات التلقٌح واالقالل من . هـ
.تربٌة الذكور
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إعداد الطوائف لجمع المحصول وتخزينو في األقراص الشمعية

Honey flow:موسم الفٌض

 موسم الفٌض هو الوقت الذي تكثر فٌه النباتات الرحٌقٌة المزهرة وتنشط

الشغاالت فً جمع الرحٌق وتخزٌنه فً العٌون السداسٌة بعد معاملته 

وفرز االنزٌمات علٌه والذي ٌعبر عنة النحل بإفراز شمع ابٌض على قمم 

األقراص تسمى هذه العملٌة بالتبٌٌض

إعداد الطوائف لجمع المحصول وتخزينو في األقراص الشمعية

نظام إضافة العاسالت:

:وهً الطرٌقة لحفظ الملكة بعٌدة عن منطقة العاسلة وألجراء ذلك ٌتبع االتً

وضع عاسالت ذات اقراص او اساسات شمعٌة بٌضاء فوق عش الحضنة ( أ
.الن الملكة تحب وضع بٌضها فً االقراص الداكنة اللون

.ٌوم 24وضع حاجز ملكات فوق صندوق التربٌة قبل عملٌة الفرز بـ ( ب

.وضع صندوق عاسلة ملىء بالعسل فوق عش الحضنة مباشرة ( ج

:االساس العلمً من هذه التقنٌة

 حجز الملكة فً صندوق التربٌة ومنعها من الصعود الى صندوق التربٌة
.لوضع البٌض

وجود حضنة فً االقراص العسلٌة ٌعٌق عملٌة الفرز األلً للعسل   .
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:إستخالص العسل من األقراص الشمعية: الثانية
وتمر هذه العملٌة بعدة خطوات

 قطف العسل: اوالا:Harvesting the honey

وهذا ٌدل على إنتهاء موسم ) بعد إنخفاض ماتجمعة الشؽاالت من رحٌق

.  ٌجب جمع االقراص الشمعٌة التً تحتوي على عسل ناضج( الفٌض

Removing bees from honey supers إزالة النحل من العاسالت( أ :

وهً هناك ثالث تقنٌات ألزالة النحل من العاسالت:

1. طرٌقة صارف النحلBee escape 

 ساعة 24ٌوضع صارؾ النحل قبل عملٌة الفرز بـ

عادتا فعالة–ؼٌر مكلفة –سهلة –ألتسبب هٌاج النحل  :مزاٌاها.

عٌوبها:

 قد ٌتم إزالة النحل بواسطة نفس نحل الخلٌة او النحل السارق اذا

.كانت العاسالت ؼٌر محكمة

لٌست دائما فعالة.

الشؽاالت المٌتة قد تسد صارؾ النحل وٌسبب حبس النحل.

تستلزم الذهاب الى المنحل عدة مرات.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbwjpukFqLuyb9Qq1VUr9fvoER1cg67NzpQAqUk_5dJ17G-gs&ampt=1&amph=169&ampw=164&ampusg=__ljob0FMiRHEsBLBDjdPdbcrG6bs=
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6ZT_Xxq97GLE1AAkem4tayot8ogXqfOKUHEXBrvjdHxr-XRE&ampt=1&amph=157&ampw=236&ampusg=__qKM8kz6N0CBerwvgUF8iSNbeYJw=
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUIleKR2USQyrBaAJ0RW66HhR-R6kabJqSU8ndP2JyAJNXVQ8&ampt=1&ampusg=__VIN5yJ52gGS72PK6Nor6nbxetvg=
http://i49.servimg.com/u/f49/12/09/61/26/chasse11.jpg


27/02/32

6

2.طرٌقة الهواء الدافىءلBlower
فعالة –سرٌعة  :مزاٌاها.

عٌوبها :

 مكلفة

 خالل الصقس البارد فأن النحل الذي ٌتم نفخة بعٌداً قد ألٌتمكن

.من العودة الى الخلٌة ثانٌا 

تحتاج الى عمالة اكثر.

Removing bees from honey supers إزالة النحل من العاسالت( أ :

3 .طرٌقة اللوحة الطاردةRepellnt board

حامض مثل للنحل طاردة كٌمٌائٌة بمادة سمٌكة قماش قطعة أو مخدة تشبٌع 

-3 من وتترك العاسلة فً االطارات سطح فوق تنشر ثم  %10 بتركٌز الكربولٌك
دقائق 4

ؼٌر مكلفة–سهلة –تحتاج الذهاب مرة واحدة الى المنحل  :مزاٌاها.

 عٌوبها :

- قد تسبب هٌاج النحل.

- تعتمد على درجة الحرارة.

- قد تسبب إكتساب العسل بعض الروائح.

- قد تكون ؼٌر شرعٌة فً االستخدام.

5 .ًطرٌقة منفاخ الهواء الداف.

Removing bees from honey supers إزالة النحل من العاسالت( أ :
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4 .بأستخدام الفرشاة :Brushing  

مزاٌاها :

 تمكن النحال من اختٌار البراوٌز المحتوي على عسل مختوم

سهلة نسبٌا اذاكان النحل هادي

ؼٌر مكلفة للنحال الذي ٌمتلك نحل قلٌل

عٌوبها:

قد تشجع على السرقة

تستؽرق وقت اطول فً قطؾ العسل

قد تسبب هٌاج النحل

Removing bees from honey supers إزالة النحل من العاسالت( أ :

نقل األقراص المحتوية على العسل إلى حجرة الفرز( ب

بعد إستخاج أقراص العسل من الخالٌا ترص على وجه السرعة فً صنادٌق 

وتنقل مباشرة إلى ؼرفة الفرزبواسطة ( لمنع حدوث السرقة)خالٌا فارؼة 

أو ٌتم ( عربٌات إذا كان المكان بعٌدا أو بواسطة عمال اذاكان المكان قرٌب

.الفرز فً المنحل أذا كان عدد الخالٌا قلٌلة

http://www.slimster.net/wp-content/uploads/2007/09/bringing-in-supers.jpg
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غرفة الفرز:

 وهً حجرة خاصة محمٌة من دخول الحشرات وتكون واسعة ألستٌعاب

جمٌع األدوات الألزمة للفرز الفرز ومزودة بالماء واألضاءة الكافٌة وتكون 

.ارضٌتها من البالط وقلٌلة االنحدار لسهولة التنظٌؾ

:إنتخاب األقراص العسلية للفرز وتدريجها:  ثانيا  

:عند إنتخاب األقراص المراد فرز العسل منها ٌجب مراعاة األتً

إبقاء مقدار كافً من العسل لتؽذٌة النحل نفسه.

 تؤخذ اإلقراص التً تحتوي على عسل وتبقى األقراص التً توجد بصندوق

.التربٌة لتؽذٌة النحل فً الشتاء

ان ٌكون العسل باالقراص تام النضج.
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:فرز العسل وإعداده للتسويق: ثالثا  
:وتترتب سٌر عملٌة الفرز بحٌث تسمح بمرونة العمل كالتالً

Uncappingكشط األغطٌة الشمعٌة . 1

:فرز العسل وإعداده للتسويق: ثالثا  
 Honey extractionفرز العسل . 2

 الطرد قوة أساس على الشمعٌة األقراص من العسل استخالص فكرة تعتمد 

centrifugalالمركزٌة force أكتشفها قد Major F.Hruschka ًإٌطالٌا ف 

 فً الشمعٌة أؼطٌتها كشط تم التً األقراص توضع العسل فرز عملٌة1865 سنة

 الفرازات حالة فً بالٌد األمر بداٌة فً ببطء وٌدار ٌؽطى ثم سعته حسب الفراز

 إلى تدرٌجٌا تزداد ثم الدقٌقة فً دورة 20 تصل أن إلى السرعة تزداد ثم الٌدوٌة

  .الؽرض لهذا كهربائٌة فرازات اٌضا توجد كما ، الدقٌقة فً دورة 40 تصل ان
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:  فراز العسل ذو السالل المتماسة. أ

Tangential Extractor 

 وطاقة طراز حسب براوٌز 6-3 من الفراز هذا سعة

 هذا فً والكهربائً الٌدوي منها وٌوجد .الفراز

 على تحافظ بالداخل الموجودة السلة ان نجد النوع

 بحٌث الفرز عملٌة خالل راسً وضع فً البراوٌز

  الداخلٌة السلة لجدران مالمسة االقراص تصبح

 النوع هذا فً الشمعٌة االقراص كسر ٌمنع وهذا

 ألمكانٌة وذلك وضعها تؽٌٌر الى البراوٌز تتحاج
.االخر الجانب فرز

:انواع الفرازات

 Radial Extractor: فراز العسل الشعاعً. ب

برواز وهو مزود  54-6تصل طاقة هذا الفراز من 

بسلة داخلٌة تمكن االقراص ان تكون فً وضع 

وفً هذا . راسً وجمٌها فً اتجاه محور الفراز

النوع ألٌحتاج الى تؽٌٌر اتجاه االقراص حٌث ٌتم 

فرز العسل من جانبً البرواز فً نفس الوقت 

ولكن استخالص العسل من االقراص اقل كفاءة 

كما . من االقراص التً ٌتم فرزاها من الجهتٌن

ان عدد االقراص المفروزة كثٌرة ٌحتاج الى طاقة 

.اكبر

:انواع الفرازات



27/02/32

11

 Pivotal Extractor: فراز العسل المحوري. ج 

 حول حدة على قرص كل ٌدار وفٌه أسطوانٌة أقفاص ثمانٌة من المحوري الفراز ٌتكون

 المحور حول تدور كلها األقراص جمٌع أن حٌن فً به خاص محور على نفسه
.القرص جانبًمن الوقت نفس فً العسل طرد ٌتم حٌث للفراز المركزي

:انواع الفرازات

 :التغٌٌر ذاتً العسل فراز .د

Self- Rerevsiple Extractor

 القرص وضع تؽٌٌر الى الحاجة دون البرواز جانبً من العسل طرد ٌنم النوع هذا وفً 

 اتجاه ٌتؽٌر تحكم مفتاح طرٌق وعن البرواز من االول الوجه فرز ٌتم حٌث .ٌدوٌا

 وٌوضع شماال او ٌمٌنا المفتاح حركة حسب وذلك االخرمنه الوجه الى تلقائٌا البراوٌز

 حٌث الفرز، عملٌة اثناء رأسً وضع فً علٌه تحافظ به خاصة سلة داخل قرص كل

 .الفرازات انواع افضل عملٌا وٌعتبر . بالسلة التصاقها او االقراص كسر ٌمنع ذلك ان
.قرص 6-4 بأحجام النوع هذا وٌتوفر

:انواع الفرازات
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 Strainingتصفٌة العسل . 3

:فرز العسل وإعداده للتسويق: ثالثا  

 من دقة اقل والثانٌة الفتحات كبٌرة االولى بمصافً مزود ٌكون وهو : المنضج

  بٌن تتراوح الزمن من فترة المنضج بداخل العسل ٌترك عندها الفتحات فً االولى

 إزالتها ٌمكن التً والرٌم الهواء فقاعات السطح فوق تطفو حتى ٌوم 2-3

.بكشطها

4.تعبئة العسل وتسوٌقه:

تعبئة العسل عملٌة هامة جدا من الناحٌة التجارٌة، واألهتمام بالعسل وعبوته 

ٌتم تعبٌئة العسل فً أوانً اما زجاجٌة تعطً طابع جٌد على جودة العسل،

.و ٌكتب علٌها اسم المنتج

:فرز العسل وإعداده للتسويق: ثالثا  

http://www.sptechs.com/emarket/sell117615.html
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Sections  انتاج القطاعات العسلية

فرز العسل من الخاليا البلدية

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.mstaml.com/imagesData/664081-816.jpg&imgrefurl=http://www.mstaml.com/section/item.php?i=664081&usg=__J0pG-qq_ZyxCD4oRRiyZyoHto0M=&h=375&w=500&sz=29&hl=ar&start=36&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jLetKe9j1m0ZkM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=%D8%B9%D8%B3%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B9&start=18&um=1&hl=ar&safe=active&sa=N&rlz=1W1RNTN_en&ndsp=18&tbs=isch:1
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ماهو شمع النحل؟

 اربعة من الشؽاالت تفرزة العسل لنحل ؼدي إفراز عن عبارة هو النحل شمع

 من للبطن من السفلً الجانب على توجد والتً البطنٌة الؽدد من ازواج

الشمعٌة األقراص بناء فً وتستخدمها 7-4  الحلقة

انتاج شمع النحل

:ٌقسم الشمع تجارٌا إلى ثالث مجموعات هً

واشهرها شمع النحل: الشموع الحٌوانٌة.

وٌدخل تحت هذا القسم شمع البرافٌن: الشموع المعدنٌة.

وٌحصل علٌها من النباتات بطرق مختلفة ومنها شمع : الشموع النباتٌة

.الكارنوبا
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:إفراز شمع النحل بواسطة شغاالت نحل العسل

 الذكور من كل فً التوجد الشمع ؼدد من ازواج اربعة العسل نحل شؽاالت فً توجد

  الصفائح تحتها توجد المتالصقة الخالٌا مئات من ؼدة كل وتتكون والملكات
plates ًالشمعٌة بالمراٌا احٌانا تسمى والت wax mirrorsًعلٌها ٌتم والت 

 الشمعٌة المراٌا مع ٌتالمس عندما تصلبه ٌتم والذي سائلة صورة فً الشمع إفراز
 تقوم للشمع حاجة هناك ٌكن لم وإذا Scalesالشمعٌة القشور تتكون حٌث والهواء

.سمٌكة حٌنئذ القشرة وتصبح األخر فوق اإلفراز بتراكم الشؽاالت

العٌن من الشؽالة خروج من اسابٌع 3-2 من للشمع المنتج النحل عمر ٌكون 
 .السداسٌة

بأي وألٌقوم الشمع إنتاج مكان فً نفسه ٌعلق الشمع بإنتاج النحل ٌقوم وعندما 
  ، آخر نشاط

العسل نحل ٌشجع كبٌرة بكمٌات توافره وقت فً الؽذاء لتخزٌن مكان وجود عدم 
.الشمع إفراز على

لفترات الشمع إنتاج فً ٌستمر فإنه عسل او سكري محلول على ٌتؽذى الذي النحل 
 تتراوح الشمع من رطل ألنتاج الضرورٌة السكر أو منالعسل الكمٌة وان طوٌلة
  .رطل 16-8 بٌن

قشرة 8000.000 فإن المتوسط فً ولكنه وزنها فً الشمعٌة القشور تختلؾ 
.(رطل) جم453 حوالً تزن شمعٌة

:إفراز شمع النحل بواسطة شغاالت نحل العسل



27/02/32

16

 Cappingsاألغطٌة الشمعٌة . 1

.وهً عبارة عن الشمع الذي تفرزه الشؽاالت وتصنع منه ؼطاء تؽطً به 

.العٌون السداسٌة المخزن به العسل الناضج

كجم100 لكل الشمعٌة االؼطٌة شمع من كجم 2:1 انتاج ٌتم انه المراجع وتشٌر 

 تصفٌتها ٌتم الشمعٌة األؼطٌة على الحصول وبعد العسل، من فرزه تم عسل

.ٌومٌن لمدة مصفاة فً بوضعها

الشمعٌة لألقراص الكشط عملٌة عمق أهمها عوامل عدة على تعتمد .

:مصادر شمع النحل الخام

 Wax of hive and frame scrapingsالزوائد الشمعٌة . 2

 وهو عبارة عن الشمع الذي قام النحل ببناءه فوق البراوٌز او على جدران

الخلٌة من الداخل وٌتم تجمٌعه بكشطه بواسطة العتلة عند الفحص الدوري 

للطائفة، ونالحظ كثٌر من النحالٌن قلٌلً الدراٌة بأهمٌة الشمع ٌقوم بألقاء 

.هذه الزوائد على ارض المنحل وعدم االستفادة منها

:مصادر شمع النحل الخام
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  Old combsاألقراص الشمعٌة القدٌمة . 3

 ًبعد استخدام القرص الشمعً اكثر من سنتٌن فأن العٌون السداسٌة به تضٌق ف

الحجم نتٌجة تراكم جلود االنسالخ بها فٌتحول لونها الى اللون الداكن وتكون اٌضا 
.قابلة لالصابة بدٌدان الشمع

:األقراص الشمعٌة المكسورة. 4

:الخالٌا البلدٌة . 5

 وهً عبارة عن خالٌا طٌنٌة او فخارٌة اوخشبٌة وٌبنً فٌها النحل األقراص

الشمعٌة بالطرٌقة الطبٌعٌةوعند فرز العسل منها بواسطة عصرها ٌبقى الشمع 

وتعتبر هذه الخالٌا أكبر مصدر . الذي ٌتم صهره واستخدامه فً النحالة الحدٌثة
.من مصادر شمع النحل الخام

:مصادر شمع النحل الخام

1 .الطرٌقة البلدٌة:

2 . ًالصندوق الشمس  :Solar wax melter 

صهر الشمع، استخالص : ٌقوم هذا الصندوق بأكثر من عملٌة 
الشمع، تنقٌة الشمع من الشوائب، و تبٌٌض الشمع

فً دراسة على انواع مختلفة من  Andersonتوصل  1960عام 
:صنادٌق صهر الشمع الى التوصٌات التالٌة

 ان ٌتم دهان الصندوق من الداخل باللون االبٌض ومن الخارج
.باللون االسود

 الؽطاء الزجاجً ٌجب ان ٌكون مزدوج والمسافة بٌن كل
.لوحزجاج ربع بوصة

 مٌل جوانب الصندوق ناحٌة الخارج تعطً اكثر تعرض
.للشمس

 ًبوصة  5ان ٌكون ارتفاع الؽطاء الزجاجً عن الصٌنٌة حوال
.وكلما ارتؾ عن ذلك تقل كفاءة الصندوق

 فً الٌوم المشمس تكون درجة الحرارة داخل الصندوق أعلى
م وكانت اعلى درجة 54من من درجة الحرارة الخارجٌة بـ   ْ
.م  102تم التوصل إلٌهاداخل الصندوق هً 

:صهر الشمع
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Wax melterجهاز صهر واستخالص الشمع البخاري الكهربائً . 3

:Double boilerوالغالٌة المزدوجة  

وهً احدث ماتوصلت إلٌة التكنولوجٌا فً صهر واستخالص شمع النحل 
:وذلك من حٌث

البساطة فً التركٌب.

السهولة فً التشؽٌل.

القدرة على اإلنجاز.

ٌقوم بصهر الشمع وتعقٌم البراوٌز.

ٌقوم بتصفٌة الشمع من الشوائب.

ٌقوم بتبٌٌض الشمع.

الكفاءة العالٌة فً استخالص الشمع من القراص القدٌمة.

:صهر الشمع

 عدٌد من األستخدامات التجارٌة لشمع النحل تفضل اللون االبٌض او
االبٌض المصفر، وتوجد هناك عدة طرق لتبٌٌض الشمع

 Sun bleachingالتبٌٌض الشمسً( أ

حٌث تستخدم اشعة الشمس فً تبٌٌض الشمع بصورة تجارٌة فً بٌوت زجاجة 
لتالفً الشوائب الجوٌة حٌث ٌتم تجهٌز احواض ؼٌر عمٌقة من الشمع 

المنصهر داخل هذه البٌوت الزجاجٌة، واشعة الشمس ألتزٌل األلوان الناشئة 
.عن حبوب اللقاحأو البروبولٌس وكذلك األصباغ المعدنٌة

bleaching  chemicalالتبٌٌض الكٌماوي ( ب

م مع تقلٌب سرٌع حٌث ٌتم إضافة   113وتتم هذه العملٌة تحت درجة حرارة 
فوق اكسٌد الٌدروجٌن المركز بطرٌقة التنقٌط فً الشمع الساخن وٌلٌها 

Benzoylإضافة  peroxide  المحبب او البودرة و تحتاج هذه العملٌة الى
وتستمر عملٌة التقلٌب . جهازٌن لتقلٌب الشمع المنصهر مع المواد الكٌماوٌة

.الى ان تظهر فقاعات فً الشمع

Bleaching of beewaxتبٌٌض الشمع  
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ًماهو الغذاء الملك:

 الؽذاء الملكً هو خلٌط من إفراز كل من الؽدد الفكٌة والؽدد التحت بلعومٌة

لشؽالة نحل العسل، هو عبارة عن سائل هالمً ٌتفاوت لونه مابٌن األبٌض 

وٌمٌل اللون إلى اإلصفرار فً الشهور األخٌرة ( العاجً)واألبٌض المصفر 

تفرزه . من موسم األنتاج ، طعمه حامض ألذع نسبٌا ،قوامه كرٌمً

.الشؽاالت

انتاج الغذاء الملكً

:الغذاء الملكً المقدم لٌرقات الملكات.أ

وهو خلٌط من إفراز الؽدد الفكٌة للشؽالة اللبنً القوام والؽنً بالحامض الدهنً الؽٌر 
.عادي وكذلك من إفراز الؽدد التحت بلعومٌة الشفاؾ اللون الؽنً بالبروتٌن

:الؽذاء المقدم لٌرقات الشؽالة والذكر. ب

:وٌوجد منه نوعان

وهو خلٌط من افراز الؽدد التحت البلعومٌة و : غذاء ٌرقات الشغالة والذكور . 1
وٌقد للٌرقات من اول فقسهامن البٌضة حتى الٌوم الثانً  1:3الؽدد الفكٌة بنسبة 
.والثالث من عمرها

وهو خلٌط من ؼذاء ٌرقات الشؽالة ومن  :الغذاء المعدل لٌرقات الشغالة والذكر. 2
وٌقدم للٌرقات فً الٌوم الرابع والخامس من ( خبز النحل)العسل وحبوب اللقاح

.عمرها فً حالة الشؽالة وحتى الٌوم السادس فً حالة الذكور

:انواع الغذاء الملكً
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ٌتم إنتاج الغذاء الملكً بطرٌقتٌن:

 انتاج الغذاء الملكً بكمٌات قلٌلة: اوالا:

إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا:

إنتاج الغذاء الملكً

 ٌتم اختٌار طائفة قوٌة وٌتم اخذ ملكتها  ٌقفص علٌها فً احد البراوٌز

وحفظها فً طائفة آخرى، فً هذه الحالة ٌشعر النحل بعدم وجود الملكة فإنه 

ٌبدأ فً بناء بٌوت ملكٌة والتً ٌتم جمع الؽذاء الملكً منها عندما ٌصل عمر 

اٌام وبهذه الطرٌقة ٌتم الحصول على كمٌة من الؽذاء  4الٌرقات بها حوالً 

جرام من الخلٌة الواحدة ثم ٌتم إعادة الملكة  5-3الملكً ٌقدر بحوالً 

وٌمكن تكرار هذه العملٌة . االصلٌة إلى الخلٌة لتجنب ظهور األمهات الكاذبة

.فً اكثر من طائفة 

:انتاج الغذاء الملكً بكمٌات قلٌلة: اوالا 
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1. انتخاب عدد من الطوائؾ القوٌة وتفضل ان تكون مكونة من ثالثة ادوار

عامل )حٌث ٌتم تركٌز النحل فً دورٌن لتوفٌر عملٌة االزداحام ىفً الخلٌة 

( .مهم فً نجاح العملٌة 

2 . فً تربٌة الملكات حٌث ٌتم ( الكوؤؤس الشمعٌة)تستخدم طرٌقة دولتٌل

.تحوٌر هذه الطرٌقة إلى انتاج الؽذاء الملكً

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا

3 .ٌتم حجز الملكة فً صندوق التربٌة وذلك بأستخدام حاجز ملكات.

4 . ٌرقات )ٌوضع فً صندوفق العاسلة بروازٌن من الحضنة صؽٌرة السن

فً منتصؾ الصندوق وعلى جانبٌهما ٌوضع برواٌز ( ٌوم 2-1فً عمر 

ملئٌة بالعسل وحبوب اللقاح، وكذلك ؼذاٌة جانبٌة بها محلول سكري وٌفضل 

.اٌضا اضافة حبوب لقاح بوفرة أو بدائلها او مكمالتها

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا
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:إعداد براوٌز البٌوت الملكٌة. 5

ًتجهٌز الكوؤس الشمعٌة بأستخدام  القلم الخشب

 تثبت هذ ه الكوؤس على سدابات حامل الكوؤس

 بواسطة إبرة التطعٌم او ( ساعة 24-8)تنقل لها ٌرقات صؽٌرة السن

ٌستخدم جهاز جنتر لضمان عملٌة التطعٌم 

تثبت السدابات على الحامل وإدخالها فً الخلٌة

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا

6. تستبعد براوٌز الحضنة الصؽٌرة السن من العاسلة وتوضع فً صندوق

بعد ان ادت دورها فً جذب للشؽاالت ( حٌث الملكة محجوزة)التربٌة 

الصؽٌرة السن التً تقوم بحضانتها وٌوضع فً مكانهما برواز حامل 

الكوؤس الشمعٌة المطعمة بالٌرقات ، وبذلك ٌقبل النحل على مط الكوؤس 

.الشمعٌة وتؽذٌة الٌرقات بالؽذاء الملكً بوفرة وخاصة فً الٌوم الرابع 

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا
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7 . فً الٌوم الرابع من عمر الٌرقات ٌتم اخذ براوٌز حامل الكوؤس الشمعٌة

وٌتم استبعاد ٌرقات الملكات منها وجمع الؽذاء الملكً بأستخدام ملعقة جمع 

.الؽذاء الملكً

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا

8 . ٌتم نقل ٌرقات صؽٌرة السن أخرى إلى نفس الكؤوس الشمعٌة الفارؼة

.وٌعاد ارجاعها مرة أخرى إلى الطائفة

9 . أٌام ٌتم تؽطٌة العٌون السداسٌة المفتوحة للحضنة  7-5ٌراعى بأنه من

فً صندوق التربٌة ، لذلك ٌتم نقلها إلى صندوق العاسلة وٌوضع بدأل منها 

.براوٌز شمعٌة ممطوطة

10 . ٌتم األستمرار فً اضافة المحلو ل السكري وحبوب اللقاح او بدائلها

.وكذلك براوٌز بها حضنة على وشك الفقس مأخوذة من طوائؾ اخرى

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا



27/02/32

24

ٌالحظ انه كل ثالثة اٌام ٌتم جمع الؽذاء الملكً من الطائفة اي الحصول . 11

.كأس ملكً لوكانت 45على 

فً نهاٌة هذه الفترة ٌتم إٌقاؾ عملٌة إنتاج الؽذاء الملكً وإعادة الطوائؾ . 12

.الى نشاطها حٌث تستبعد حامل الكؤوس الشمعٌة وكذلك حواجز الملكات

عٌن فً  100ٌتم تصفٌة الؽذاء الملكً بواسطة قماش نٌلون نظٌؾ به . 13

.البوصة وذلك ألستبعاد قطع الشمع الصؽٌرة 

:إنتاج الغذاء الملكً بكمٌات تجارٌة: ثانٌا

ًحٌوٌة الغذاء الملك:

 ٌفقد الؽذاء الملكً قوته الحٌوٌة بعد شهور قلٌلة اذا تم تخزٌنه فً الثالجة

.  وٌفقدها بعد ساعات قلٌلة اذا تم حفظه فً درجة حرارة الؽرفة. العادٌة
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تعرٌف سم النحل:

 ،سم النحل عبارة عن سائل شفاؾ حاد المرارة فً طعمه وله رائحة عطرٌة

وٌجؾ بسرعة على درجة حرارة  1.1313تفاعله حامضً ووزنه النوعً 

.  من الوزن االصلً للسائل%  40 -30الؽرفة الى 

 ٌفرز من الؽدد السم التً هً جزء من الجهاز آلة اللسع للملكة والشؽالة انها

تستخدم من قبل الشؽاالت للدفاع عن المستعمرة وانفسهم عندما ٌتعرضون 

.لألخطار والحٌوانات المفترسة

 تحتوي ؼدة السم فً شؽالة نحل العسل الناضجة التً تقوم بوظٌفة الدفاع

.مٌكروجرام من السم  150-100عن الطائفة 

انتاج سم النحل

 ٌبلػ إفراز السم أقصاه فً الشؽاالت التً بلؽت من العمر اسبوعٌن حٌث كانت

اعلى كمٌة سجلت النزٌم الفوسفاتٌز فً هذا العمروقد امكن الحصول على سم 
:النحل بعدة طرق

 ًوإجراء دراسة لتقٌٌم كفاءة جمع سم النحل عن طرٌق إضافة التحفٌز الكهربائ
.والصوت بالمقارنة مع التحفٌز الكهربائً فقط

 وقد كانت النتائج المتحصل علٌها فً التجربة الختامٌة أن تطبٌق جانب التحفٌز

الكهربائً والصوت افضل لجمع السم حٌث حققت كتلة أعلى بكثٌر من السم 
بالمقارنة مع استخدام التنبٌه الكهربائً فقط

:طرق الحصول على سم النحل
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 أنواع من األجهزة الكهربائٌة الموجودة لجمع سم النحل تشتركة فً طرٌقة عملهاجمٌع

:وتتم عملٌة جمع السم بطرق مختلفة 

:وضع إطار جمع السم داخل الخلٌة. أ

وضع إطار سم النحل على الجزء العلوي من إطارات العسل فً كل خلٌة ثم ٌتم . 1

ٌتم تشؽٌل المنبة الكهربائً و خالل التحفٌز ٌراقب سلوك . توصٌل المنبة الكهربائً
.النحل فً المجال الكهربائً بٌن اسالك إطار السم

تلقى النحل التً تتالمس مع االسالك صدمة خفٌفة الكهربائٌة ثم تقوم بلدغ الصفٌحة . 2

رائحة فٌرمون الخطرالتً تبخرت من السم تثٌر ؼضب النحل األخر، ثم . الزجاجٌة
.  تبدأ أٌضا فً اللدغ

.  عند االنتهاء من جمع وٌتم ؼلق المنبه الكهربائً لخروج النحل من إطار السم.3

سم النحل  الذي جمع ٌجؾ على الزجاج ثم ٌجمع بعناٌة من إطار جمع السم ثم ٌعباء . 4
.فً وعاء خاص لنقلها إلى المختبر

:طرق الحصول على سم النحل

:وضع إطار جمع السم خارج الخلٌة. ب

 وفً هذه الطرٌقة ٌتم وضع إطار جمع سم النحل على مدخل الخلٌة ثم تتبع

:نفس الطرٌقة السابقة فً جمع السم كماهو فً االشكال التالٌة

.تثبٌت االطار على مدخل الخلٌة1.

:طرق الحصول على سم النحل
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توصٌل  المحول الخاص بعمل .2

.النبضات الكهربائٌة بالبطارٌة

ٌبداء النحل ٌثار فً ٌقوم بلدغ .3

اللوح الزجاجً فٌثار اكثر 

.بسبب رائحة الخطر

:طرق الحصول على سم النحل

.توقٌؾ التٌار الكهربائً وجمع السم بعد ان ٌجؾ. 4

:طرق الحصول على سم النحل
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:وضع إطار جمع السم متوازي مع البراوٌز. ج 

فً هذه الطرٌقة ٌتم وضع عدد من إطارات جمع سم النحل متوازٌة مع 

االبراوٌز ولكن عٌب هذه الطرٌق انها سوؾ تجمع سم النحل من 
الشؽاالت الصؽٌرة وهذا قد ٌؤثر مخزون السم وحجم الؽدة

:طرق الحصول على سم النحل

 جهاز جمع سم النحلBV0508  هً تقنٌة جدٌدة وٌضمن الدقة من العمل من

.  داخل المعالج ، وٌعطً نتائج ممتازة للعناٌة بصحة النحل؛ سهل االستخدام مذهل

.جامع سم النحل ٌمثل الطرٌقة الحالٌة األكثر عقالنٌة لجمع سم النحل

وBV0508 جامع سم النحل ٌعمل تماما من تلقاء نفسه ، حتى فً المناطق النائٌة  .

المدمجة داخل صندوق AA (LR06  )ومدعوم من قبل اثنٌن من البطارٌات حجم 

وجهاز جامع سم النحل له القدرة على العمل . مع مجمعة من البطارٌات القلوٌة

.شهور عمل 5-4فترة تصل 

 ًٌوضع فً مدخل الخلٌة وعند مرور النحل من خالله ٌتعرض للتٌار الكهربائ

.  وٌنزل آلة اللسع وٌتساقط السم إلى لوح زجاجً موجود فً قاعدة الجهاز

BV0508 جهاز جمع سم النحل  

:طرق الحصول على سم النحل
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:تعرٌف حبوب اللقاح

 حبوب اللقاح هً احد المنتجات النباتٌة التً ٌجمعها نحل العسل من

وهً خلٌة نباتٌة ذكرٌة تتكون فً الجهاز الذكري للنبات ٌتم . االزهار

.  بواسطتها تكاثر النباتات

 تعتبر حبوب اللقاح المصدر الطبٌعً الذي ارتبطت به حٌاة نحل العسل

وٌستمد منه كل من البروتٌن والفتمٌنات والمعادن و الدهون التً ٌحتاجها 

كٌلو جرام  20حٌث وجد ان الطائفة القوٌة تحتاج فً السنة الى حوالً 

.حبوب لقاح

انتاج حبوب اللقاح

 ًمن % 80تعتبر نحلة العسل اهم ملقح حشري لالزهار اذ انها تقوم بحوال

التلقٌحات التً تقوم بها الحشرات وذلك بسبب بعض الصفات المورفولوجٌة 

:التً ٌمتلكها النحل عن ؼٌره من الحشرات االخرى وهً 

جسم النحل مؽطى بشعٌرات رٌشٌة متفرعة والتً تعلق بها حبوب اللقاح.

الرجل الخلفٌة تحورت لجمع حبوب اللقاح والبروبولٌس.

 وجود اشواك او مهامٌز على الرجل الوسطى والخلفٌة لجمع حبوب اللقاح

.من الجسم وكبسها فً سلة حبوب اللقاح

نحل العسل ملقح رئٌسً للنباتات 
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ٌتم الحصول على حبوب اللقاح عن طرٌق استخدام مصائد حبوب اللقاح . 1

والتً تركب امام مخل الخلٌة اثناء موسم اإلزهار الؽزٌر بؽرض تجمع 

.حموالت حبوب اللقاح من الشؽاالت السارحةالعائدة الى الخلٌة

:طرٌقة الحصول على حبوب اللقاح

ٌمكن الحصول على حبوب اللقاح اٌضا من الهواء بواسطة جهاز خاص . 2

.لجمع حبوب اللقاح من الهواء

ٌمكن الحصول على حبوب اللقاح مباشرة من االزهار من خالل جمع . 3

االزهار  الناضجة متكها قبل ان تتفتح ووضعها فً كٌس لتجؾ وتجمع بعد 

.تصفٌتها من الشوائب

:طرٌقة الحصول على حبوب اللقاح
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:تخزٌن حبوب اللقاح على شكل كرات طازجة جافة. 1

تتم هذه الطرٌقة بعد جمع حبوب اللقاح بواسطة المصٌدة ٌمكن تجفٌفها 
.م   36:35بتعرضها للشمس عدة اٌام او تجفٌفها على درجة حرارة 

 

:تخزٌن حبوب اللقاح بالتجمٌد. 2

.وٌتم تخزٌنها مباشرة على درجة حرارة تحت درجة التجمد

:تخزٌن حبوب اللقاح مع السكر. 3

وفٌها ٌتم حفظ كرات حبوب اللقاح مع السكر حٌث توضع فً وعاء به السكر 
مسحوق تتبادل حبوب اللقاح معه فً طبقات وتكون الطبقة االخٌرة من 

.السكر

:تخزٌن حبوب اللقاح

:البروبولٌس تعرٌف

قلؾ او براعم من الشؽاالت تجمعها (صمؽٌة) راتنجٌة مادة هً البروبولٌس 

 وهذه الجدٌدة واألوراق والبراعم الجروح أماكن فى تفرزها التى االشجار

 والفطرٌات والخمٌرة والعفن البكترٌا من األماكن هذه تحمى المواد

 المواد هذه العسل نحل ٌجمع وؼالباً  . األخرى واألعداء والحشرات

 بها تحمى التى مثل حماٌة النحل عش تكسب حٌث الخلٌة داخل وٌستخدمها

.النباتات

انتاج البروبولٌس
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االرجل الى وتنقله فكوكها بواسطة البروبولٌس العسل نحل شؽاالت تجمع 

 به وسد بأخذه اخرى شؽالة تقوم وثم اللقاح حبوب سلة الى ثم الوسطى

 التً المٌتة االجسام ،اوتؽطٌة التشتٌة عملٌة فً لتساعد الشتاء اثناء الشقوق

 بالجهاز اللقاح حبوب هضم وعند .الخلٌة خارج الى سحبها النحل ألٌستطٌع

 صقل فً ٌستخدم البروبولٌس من أخر نوع ذلك عن ٌنتج ا للشؽالة الهضمً

الداخل من السداسٌة العٌون جدران

:جمع البروبولٌس 

:مصائد جمع البروبولٌس. 1

وهً عبارة عن مصائد سلكٌة ذات فتحات ضٌقة توضع داخل الخلٌة امابٌن 

البراوٌز او علٌها واثناء تنقل النحل داخل الخلٌة  ومرورة بفتحات المصٌدة 

.ٌحجز البروبولٌس فً الفتحات وٌسمح للنحلة بالمرور

:جمع البروبولٌس ٌدوٌا.2

وٌتم هنا استخدام العتلة فً جمع البروبولٌس من على حواؾ االؼطٌة 

.والبراوٌز

:طرق جمع البروبولٌس من الخلٌة
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100باستخدام كحول االٌثانول . أ:%

بأستخدام الماء. ب:

طرق استخالص البروبولٌس

شكرا  


