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مقدمة
ــا  ــا واقتصادي تلعــب تربيــة النحــل دورا اجتماعي
كبيريــن حيــث تعتبــر مــن بيــن األنشــطة التــي 
تمــارس منــذ القدم باســتعمال خاليــا تقليدية، 
منهــا المصنوعــة مــن الطيــن وأخــرى مصنوعــة 

مــن القصــب وغيرهــا.
ــات  ــة علــى إمكان تتوفــر جــل األقاليــم المغربي
النظــام  بيولوجيــة مهمــة ومتنوعــة يوفرهــا 
متنــوع  النباتــي  الغطــاء  الجبلــي.  البيئــي 
ومكــون مــن نباتــات عطريــة وطبيــة باإلضافــة 
إلــى األشــجار المثمــرة الشــيء الــذي يعطــي 

بيئــة مالئمــة إلنتــاج العســل بجــودة عاليــة.
فــي  مهمــا  تطــورا  العصــري  القطــاع  عــرف 
ــة  ــا الحديث ــث أعــداد الخالي ــرة حي الســنين األخي
برامــج  تنفيــذ  خــالل  مــن  باســتمرار،  تتزايــد 
تنمويــة فــي تربيــة النحــل ضمــن األنشــطة 
المــدرة للدخــل، فــي إطــار مشــروع مخطــط 
المغــرب األخضــر والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

أخــرى. وبرامــج  البشــرية، 
ــة  وقــد أولــى مخطــط المغــرب األخضــر أهمي
عصرنتــه  علــى  وعمــل  القطــاع  لهــذا  كبيــرة 
بغيــة النهــوض بقطــاع تربيــة النحــل ببالدنــا، 
وتحســين اإلنتــاج مــن خــالل دعــم التنظيمــات 
المهنيــة التــي تمــارس هذا النشــاط بالمعدات 

ــر. ــة والتأطي ــك مــن خــالل المواكب وكذل
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بيولوجيا النحل وطرق عيشه

1. افراد طائفة النحل

النظــام داخــل خليــة النحــل يتبلــور حــول حيــاة اجتماعيــة ولــكل فــرد دوره فــي البقــاء، والنمــو والتكاثــر. كمــا أن 
التكويــن الجســماني واألعضــاء يتالءمــان مــع نوعيــة العمــل.

الذكرالشغالةالملكة

كبيرة الحجم، األنثى المنجبة الوحيدة، 
أم الخلية، حياة طويلة: 4 الى 5 

سنوات تتحكم في سير الخلية، تضع 
حتى   2000 بيضة في اليوم في 
فصل الربيع، تسهر حاشية الملكة 

 على نظافتها وتغذيتها.

 أنثى غير منجبه عدد كثير
(50- 60 ألف في فصل الربيع( تقوم 
بجميع االشغال حسب سنها تعيش 

حوالي 45 يوم في فصل الربيع 
والصيف وأكتر في فصل الشتاء

حجم غليظ، عدد قليل ال يزور االزهار، 
يعيش في فصل الربيع والصيف. دوره 
االساسي هو تلقيح الملكات. تقتلهم 
الشغاالت في أواخر فصل الصيف 

وبداية الخريف

2. التطور البيولوجي ألفراد طائفة النحل من البيض إلى الحشرة 

الذكورالشغالةالملكةمراحل النمو

بيضة

يرقة

الحوراء

حشرة

3

4

5

3

3

6

9

3

3

6.5

10

4.5

152124مجموع االيام
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3. األعمال التي تقوم بها الشغاالت خالل حياتها حسب السن 

 0 - 3 أيام : منظفة 
داخل الخلية، تهيئ العيون 
السداسية تصخين الحضنة

4 - 6 أيام : مغذية
الكبيــرة  اليرقــات  تغذيــة   
بخليــط مــن العســل وحبــوب 
الحضنــة وتســخين  اللقــاح 

7 - 12 أيام : مرضعة
الشــغاالت  يرقــات  تغذيــة 
الملكــي  بالغــداء  والملــكات 
خاصــة  غــدد  تفــرزه  الــذي 

الحضنــة تســخين 

13 - 18 أيام : 
بناء الشهد التهوية

 تحويل الرحيق الى عسل

19 - 22  أيام : الحراسة
حمايــة الخليــة مــن الحشــرات 

والحيوانــات التــي تهاجمهــا

23 - 45 أيــام : العمــل خــارج 
األزهــار  تــزور  الخليــة  وداخــل 
لجلــب الرحيــق وحبــوب اللقــاح 

والمــاء الضــروري للخليــة
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تسيير المنحل في بداية الموسم
األشــغال التــي يجــب القيــام بهــا فــي هاتــه الفتــرة، لهــا أهميــة كبيــرة علــى النتائــج المســتقبلية للمنحــل 

ــا. وتســتغرق حوالــي شــهر ونصــف الــى شــهرين ونصــف حســب عــدد الخالي

1. مراقبة المنحل بعد فصل الشتاء

عندمــا تبــدأ الخليــة نشــاطها، مــع ظهــور األزهــار األولــى فــي الموســم وارتفــاع درجــة الحــرارة، يقــوم النحــال 
بفحــص دقيــق للخاليــا.

- يعاين ما تبقى من مخزون العسل وحبوب اللقاح، 
- تحديــد مســتوى قــوة الخليــة )عــدد اإلطــارات التــي يشــغلها النحــل( ووضــع عالمــة علــى الخليــة حســب 

المســتوى القــوي والمتوســط والضعيــف.
- مراقبة حالة الحضنة والملكات ووضع عالمة على الخاليا ذات حضنه غير عادية من اجل استبدالها 

- ومراقبة األمراض.

ملكة في حالة غير جيدةملكة في حالة جيدة

2. صيانة الخاليا والصناديق

قــاع  فــي  األوســاخ  بعــض  تتراكــم  الشــتاء،  خــالل فصــل 
وجــب لــدا  الصنــدوق، 

- تحويل الخلية الى صندوق نقي ومعقم.
- كشــط )تكــراط( الصنــدوق القديــم وتعقيمــه بأنبــوب 

لهــب الغاز)الشــاليمو(، قبــل اســتعماله مــن جديــد.
شــمع  بإطــارات  القديــم  الشــمع  إطــارات  اســتبدال   -

جديــد. أو  مبنــي 
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3. التربية واالعتناء بالخاليا 

ــن(. لكــي  ــة اإلزهــار، ال تفــرز الزهــرة الرحيــق ويكــون بهــا حبــوب اللقاح)البولي ــة: فــي بداي ــة التحفيزي التغذي
نحفــز الملكــة علــى وضــع البيــض. نغــذي الخليــة بمحلــول ســكري )%50 مــاء و%50 ســكر(، نصــف لتــر مرتيــن 

فــي األســبوع.
واليــوم هنــاك طــرق بديلــة مثــل الزيــوت الطبيعيــة يمكــن اســتخدامها خــالل مراحــل التغذيــة، وهــي تعتبــر 
مــن المضافــات الغذائيــة ولهــا خاصيــات منهــا تكثيــف وتقويــة نشــاط الخليــة وتفعيــل الســلوك الصحــي 
للنحــل وتقويــة مقاومــة األمــراض وتســريع وضــع البيــض، وتســاعد كذلــك علــى التقليــل مــن اإلجهــاد الناتــج 
عــن عمليــات الترحــال والتطريــد وجنــى العســل. ينصــح اقتنــاء منتوجــات مرخــص لهــا مــن المكتــب الوطنــي 

للســالمة الصحيــة.

تســوية الخاليــا: الخاليــا المكونــة للمنحــل غيــر متســاوية القوة 
فــي بدايــة الموســم. ومــن أجــل تســيير جيــد، وجــب تســويتها. 
لهــدا الغــرض، نأخــذ إطــار حضنــه ناضــج مــن خليــة قويــة، نزيــل 

منــه النحــل العالــق بــه ثــم ندخلــه فــي خليــة ضعيفــة. 

4. الوقاية من األمـــــراض

ننصــح بعــالج الخليــة ضــد داء الفــارواز فــي بدايــة 
الموســم حيــث عــدد النحــل وعــدد إطــارات الحضنــة 
ينصــح  قويــة.  الــدواء  نجاعــة  ســتكون  قليليــن، 
باســتعمال دواء مرخــص لــه مــن طــرف المكتــب 
الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات الغدائيــة 

واالستشــارة مــع طبيــب بيطــري

تسيير المنحل من أجل اإلنتاج
بعــد فتــرة التربيــة والعنايــة والعــالج، تكــون جــل الخاليــا قــد تطــورت وتغطــي معظــم اإلطــارات، هــي بدايــة 
مرحلــة التكاثــر واإلنتــاج الطبيعــي للخليــة. يمكــن للنحــال ان يختــار، حســب أهدافــه، مــا يفعلــه بمنحلــه؟ اإلكثــار 

مــن الخاليــا، اإلنتــاج المكثــف للعســل فــي فصــل الربيــع أو التهيــؤ إلنتــاج عســل فصــل الصيــف. 
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1. إنتاج طرود النحل وأهميتها

يمكــن إنتــاج الطــرود عــن طريــق القســمة. هــذه العمليــة تتــم فــي بدايــة فصــل الربيــع عندمــا تكــون خاليــا 
النحــل فــي أوج نموها. وتواجــد الذكــور بكثــرة بالمنحــل والطبيعــة. مــع جــو مالئــم. وتكمــن أهميــة إنتــاج 
الطــرود فــي الرفــع مــن إنتــاج العســل ومشــتقاته وكــذا رفــع عــدد خاليــا المنحــل، ممــا يمكــن النحــال مــن إنتــاج 

مختلــف أنــواع العســل عبــر تقســيم المنحــل إلــى مناحــل مفرقــة بمناطــق مختلفــة.   

• شروط إنتاج الطرود 
وجــود شــغاالت بكثــرة إلــى حــد االزدحــام، 5 – 7 إطــارات مــن الحضنــة فــي مختلــف األعمــار وتوفــر إطــارات 

مــن العســل وحبــوب اللقــاح.

• طريقة إنتاج الطرود عن طريق القسمة 
تتم عملية القسمة في يوم مشمس والخلية في أوج نشاطها.

وضع صندوق فارغ من 
النحل بجوار الخلية األم. 

فتح الخلية األم بعد 
تدخينها قليال

أخذ إطار يحتوي على حضنه 
صغيرة السن )تتغذى بالغداء 
الملكي( مع النحل العالق به 

ويوضع في الصندوق الجديد*

أخذ إطار يحتوي على حضنه 
ناضجة، مع النحل العالق 

به، ويوضع في الصندوق 
الجديد

أخذ إطار يحتوي على عسل 
وحبوب لقاح مع النحل العالق به 

ويوضع في الصندوق الجديد

*القسمة اليتيمة يمكنها أن تربي الملكات من هذا اإلطار

يــوزع مــا تبقــى مــن اإلطــارات علــى الخليتين.  بعــد انتهاء 
ــق الصناديــق وتوضــع كمــا فــي الصــورة.  ــة، تغل العملي
فــي اليــوم الموالــي نغيــر مــكان الخليتيــن لتتمكــن الخليــة 
مــن  القادمــات  الشــغاالت  اســتقطاب  مــن  اليتيمــة 

المرعــى.
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 • تتبع القسمة

- تغذية القسمة مرتين في األسبوع بمحلول سكري. 
- مراقبة بناء بروج الملكات بعد ثالثة أيام وإزالة الضعيفة منها.

- يستحسن ترك برجين متفاوتين في النمو لتجنب التطريد.
- تتبع تفقيص بروج الملكات وتلقيحها.

2. إنتاج العسل في فصل الربيع مع منع التطريد

اإلنتاج المكثف للعسل
مــن أجــل الرفــع مــن مردوديــة المنحــل، وجــب إنتــاج العســل عــدة مــرات فــي الســنة. وهــذا ليــس ممكــن 
إال بالقيــام بعمليــة الترحــال واالســتفادة مــن التنــوع النباتــي الــذي تزخــر بــه المنطقــة. لذلــك يتوجــب علــى 

النحــال أن يكــون علــى إطــالع بأنــواع النباتــات ومــكان وجودهــا وتوقيــت إزهارهــا

1. أهم النباتات الخاصة بالمنطقة 

جدول اإلزهار بال والنواحي
فترة اإلزهار )الشهر( النباتات

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير
اللوز            
األزهار السنوية             
الليمون            

األوكليبتوس
السدرة            

الزقوم

تنغوت
زعيترة            

تسننت

تكيوت
الخروب             
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2. جدول الترحال 

إن جــدول الترحــال يتزامــن مــع جــدول اإلزهــار. يتغيــر جــدول الترحــال حســب التســاقطات والتقلبــات الجويــة. 
ــاج العســل والضعيفــة  ــة منهــا إلنت ــث توجــه القوي ــا، حي ــات حســب قــوة الخالي ــة النبات ــي نوعي ــار المرب يخت

للتنميــة.

3. تقنيات الترحال

ــا النحــل بيــوم أو  ــار المــكان فــي بدايــة اإلزهــار. يهيــئ خالي ــة استكشــافية الختي - يقــوم المربــي بجول
اكتــر قبــل الترحــال )تثبيــت العســاالت، غلــق الثقــوب، تقليــص مداخــل الخاليــا....(. توفيــر اليــد العاملــة 
المتمرســة حســب عــدد الخاليــا التــي ســتنقل. - تفريــق المهــام قبــل البــدء فــي عمليــة الشــحن )إغــالق 
الخاليــا، حملهــا وتثبيتهــا فــي الناقلــة(. تبــدأ عمليــة الشــحن مباشــرة بعــد الغــروب ويجــب ان تمــر هــذه 
العمليــة بســرعة. وينصــح بعــدم التوقــف خــالل الرحلــة للوصــول الــى المــكان المختــار قبــل طلــوع 
الشــمس. بعــد عمليــة اإلفــراغ يتكلــف شــخص واحــد بفتــح جميــع الخاليــا ثــم يقــوم المربــي مــن التأكــد 

مــن العمليــة.

جني وتثمين العسل

1. عملية الجني

ــرة اإلزهــار عندمــا تكــون إطــارات  - يجنــى العســل فــي اواخــر فت
العســل مشــمعة.

االطــارات  تأخــذ  الشــمس،  غــروب  مــع  الجنــي  عمليــة  تتــم   -
المملــوءة بالعســل ويــزال النحــل منهــا بواســطة فرشــاة ثــم 

الفارغــة.  العســاالت  فــي  توضــع 
بإحــكام  وتغطــى  مباشــرة،  المملــوءة  العســاالت  تشــحن   -
االســتخالص.  قاعــة  الــى  النقــل  اثنــاء  التلــوث  مــن  لوقايتهــا 
ــد الوصــول توضــع العســاالت فــي غرفــة محكمــة االغــالق  - عن
المربــي  فيســتعمل  وإال  متوســطة  حرارتهــا  درجــة  وتكــون 

االســتخالص. عمليــة  لتســهيل  وذلــك  كهربائيــة  مدفئــة 
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2. استخالص العسل

االستخالصإزالة قشرة الشمع 

- بعــد عمليــة اســتخالص العســل مــن اإلطــارات هنــاك عــدة عمليــات 
قبــل تعليبــه

ــال ويمــر إلــى المنضــج ويبقــى فيــه لمــدة  ــر غرب - تصفيــة العســل عب
48 ســاعة. فــي هــذا الوقــت تطفــو العناصــر الخفيفــة الــى الســطح 

وتترســب العناصــر الثقيلــة فــي القــاع.
-  يخــرج العســل مــن أســفل المنضــج عبــر الصنبــور الخــاص بذلــك 

صافيــا.  ويكــون 
- يوضــع العســل فــي براميــل، تتوفــر علــى شــروط الســالمة الصحيــة، 
ــارد وقليــل  مــن ســعة 45 كلــغ وتغلــق بإحــكام - توضــع فــي محــل ب

الرطوبــة مــن أجــل التخزيــن.

3. تعليب العسل

يجــب  لذلــك  يكــون متجمــدا.  المخــزن  مــن  العســل  اخــراج  بعــد   -
العســل  تذويــب 

عند 35 – 40 درجة في حمام مريم أوسخان كهربائي خاص.
- وجب أن تكون العلب من زجاج ألنها ال ثلوث العسل.

- يمكن استعمال علب من احجام مختلفة 250 غ/500 غ/ 1 كلغ.
-  توضــع اللصيقــة التــي تحتــوي علــى جميــع المعلومــات القانونيــة 

علــى العلب 
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4. التسويق

يعتبــر تســويق العســل الحلقــة األهــم واألضعــف فــي قطــاع تربيــة النحــل، وذلــك بغــض النظــر عــن طــرق 
ــل يركــزون علــى  ــن العســل، ب ــة ال يملكــون أســاليب تســويق وتثمي ــة النحال ــاج، حيــث أن أغلبي ــة اإلنت وكمي
الجانــب اإلنتاجــي وحســب. ويخضــع تســويق العســل لمنهــج معقــد فيــه عــدة متدخليــن كمــا يبيــن الشــكل 

أســفله.

رسم تخطيطي لمنهج تسويق العسل
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تسيير المنحل في مرحلة التشتية
إذا كانــت العنايــة المعطــاة للخاليــا خــالل فصــل الربيــع والصيــف لهــا أهميتهــا، فــإن التشــتية لهــا تقنيــات 
ــاة خــالل  ــد الحي ــا وبقائهــا علــى قي ــة للتشــتية تضمــن دوام الخالي ــة التهيئ التــي يجــب التمكــن منهــا. عملي

فصــل الشــتاء بــدون أي تدخــل مــن المربــي وتمكينهــا مــن اإلقــالع مبكــرًا فــي فصــل الربيــع.

1. مراحل التهيئة للتشتية واجتياز فصل الشتاء

- مراقبة الخاليا وتحديد مستوى كل خلية. 
للخليــة  نتــرك  أن  الموســم، يجــب  آخــر منتــوج فــي  - عنــد جنــي 
المخــزون الكافــي مــن العســل وحبــوب اللقــاح الــذي تحتاجــه فــي 

فصــل الشــتاء.
-  في أواخر الخريف، نراقب مخزون العسل وحبوب اللقاح.

-  نراقب الحالة الصحية وقوة الخاليا.

2. ضم الخاليا الضعيفة

- يقوم المربي بفرز الخاليا الضعيفة ويضعها جنبا الى جنب.
- يتم ضم خليتين أو ثالث من بينهم واحدة ذات ملكة شابة.

- طريقــة الضــم: يتــم تدخيــن الخاليــا بكثافــة أو رشــها بمــاء الزهــر، 
وأخــد اإلطــارات ووضعهــا فــي صنــدوق نقــي ومعقــم، مــع 
الحــرص علــى وضــع إطــارات الحضنــة فــي الوســط وبالجانــب 

اإلطــارات األخــرى.
الصنــدوق.  ويغلــق  اإلطــارات  فــوق  النحــل  باقــي  يفــرغ  ثــم   -

مســاء العمليــة  بهــده  القيــام  يستحســن 
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3. اختيار مكان مناسب للتشتية

مكان دافئفي منأى من الرياح والرطوبة وينصح أن تكون منطقة ذات نباتات بكرية 

4. التغذية التكميلية

- مــن الواجــب أن نتــرك للخليــة الكميــة الكافيــة مــن العســل وحبــوب اللقاح 
للتشــتية. فــي حالــة الخصــاص يتــم دعــم الخليــة بمحلــول ســكري مركز.

- يهيــئ المحلــول مــن ثلثيــن مــن الســكر وثلــث مــن المــاء الفاتــر ويضــاف 
اليــه حبــوب اللقــاح. أو »كانــدي« علــى شــكل عجينــة يهيــئ »الكنــدي« 

مــن دقيــق ســكر والعســل وحبــوب اللقــاح.

 صيانة وإصالح المعدات والحفاظ
على اإلطارات المبنية 

1. صيانة الصناديق

اثناء فترة التشتية يقوم المربي بعملية الصيانة 
- فرز الصناديق والعساالت المستعملة

- إصالح الصناديق واالطارات
- إعادة الصباغة الخارجية عند الضرورة

- تعقيم الصناديق من الداخل واإلطارات بواسطة لهيب نار.
استبدال اسالك اإلطارات بعد تنظيفها وتعقيمها. 
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2. الحفاظ على اإلطارات المبنية

- فرز اإلطارات المخصصة للعسل من اإلطارات المخصصة 
للحضنة.

- إزالة الشمع القديم والمكسر من اإلطارات لمعالجته.
- معالجة اإلطارات ضد الثنية بالكبريت أو الحفاظ عليها في 

مكان مضيء وبه تيار هوائي.

معالجة الشمع

1. الشمع الخام

يجمــع الشــمع الخــام مــن الشــهد القديــم الــذي ازيــل مــن االطــارات بعــد 
ــاء اســتخالص العســل أو قشــرة  ــذي كســر اثن اســتبدالها أو الشــهد ال

الشــمع التــي تغطــي العســل عنــد نضجــه أو شــراؤه مــن الســوق.

2. الذوبان والتصفية

- يوضع الشمع القديم في حاوية بها ثلث الحمولة من الماء ثم يطبخ و
- يخلط الكل من وقت ألخر لفرز الشمع من األوساخ. 

- أثناء عملية الخلط نقوم بتصفية المزيج بواسطة مصفاة وعزل الشوائب جانبا
- تعصر الشوائب الستخالص ما تبقى بها من شمع.

- نترك المزيج يترسب ثم يفرغ في قوالب. 
- عند تجمد الشمع، نخرجه من القوالب ونزيل االوساخ العالقة في اسفله.

- يخزن الشمع الى حين استعماله.
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3. صناعة الشمع المنقوش

• تهيئ الشمع  
- تذويب الشمع حسب الحاجة.

- مزج الشمع الحر مع الشمع المدور بكميات متفاوتة.
- يذاب الخليط ويوضع بقوالب خاصة أو تصنع منه أوراق

من الشمع حسب المقاييس المطلوبة.  

• تهيئ آلة النقش  
- توضع أوراق وقوالب الشمع بإناء به ماء ساخن للحفاظ على ليونتها.

- تدهن اسطوانات آلة النقش بماء ساخن وصابون إلى حين دفئها.
- تمر قوالب وأوراق الشمع بين االسطوانات ليتم نقشها
- تقطع أوراق الشمع المنقوش حسب مقاييس إلطارات.

- تعلب أوراق الشمع المنقوش ويحتفظ بها في مكان بارد.  

تربية ملكات النحل المختارة
مــن األســباب التــي ســاهمت فــي انخفــاض إنتاجيــة خاليــا النحــل فــي المغــرب هــي القســمة )التطريــد االصطناعــي( 
بــدون تربيــة الملــكات. فــي الواقــع، عندمــا نقــوم بتقســيم الخاليــا بالطريقــة العاديــة وخاصــة التــي تحتــوي 

علــى ســاللة ضعيفــة اإلنتــاج فــإن القســمة اليتيمــة ســتربي مــن نفــس الســاللة الغيــر المنتجــة.

1. أهمية تربية ملكات النحل في تحسين إنتاجية المناحل

- تحسين الساللة عن طريق االنتقاء:
خــالل الموســم يراقــب النحــال الخاليــا التــي يســيرها ويوثــق المعلومــات التــي تخــص أساســا اإلنتــاج 
والشراســة ومقاومــة األمــراض. حســب نتائــج المعلومــات يختــار النحــال بعــض الخاليــا التــي ســتكون 

بمواصفــات جيــدة بغيــة  تحســين النســل أي تربيــة الملــكات والذكــور بمواصفــات جيــدة .
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- التحكم في توقيت التطريد:
بعمليــة تربيــة الملــكات، يمكــن للنحــال ان يقــوم بعمليــة القســمة فــي وقــت مبكــر فــي الموســم، الشــيء 

الــذي يمكنــه مــن ربــح الوقــت والرفــع مــن اإلنتاجيــة والمردوديــة.
- محاربة التطريد الطبيعي:

إن تربيــة الملــكات تمكــن النحــال مــن محاربــة الخاليــا ذات المردوديــة الضعيفــة والمواصفــات الغيــر مرغــوب 
فيهــا مــن التكاثــر الغيــر المقنــن. 

2. مراحل تربية الملكات مبسطة

1.2. اختيار الملكة األم
ــة مــن بينهــن.  ــار النحــال أحســن خلي ــكات، يخت ــة المل ــواة تحســين النســل لتربي ــة لن ــا المكون ــن الخالي مــن بي

ــة.. ــي ســوف نأخــذ مــن حضنتهــا اليرقــات للتربي ــة األم« هــي الت »الخلي

2.2. تهيئ الخلية المربية
اختيــار خليــة قويــة اي التــي تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن النحــل وخمــس إطــارات علــى األقــل مــن الحضنــة 
المغلقــة. ودعمهــا بإطــارات مــن الحضنــة الناضجــة لإلكثــار مــن النحــل الشــاب الــذي يفــرز الغــذاء الملكــي 

ــرة. ويغــذي اليرقــات الصغي

3.2. تهيئ المعدات

الكؤوس الشمعيةإطار التربية
الغذاء الملكيالقاطفاو البالستيكية
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4.2. تطعيم وتلقيم الكؤوس
- قبل هذه العملية ب 24 ساعة نيتم الخلية المربية.

- نأخــذ الملكــة مــع كل اإلطــارات التــي بهــا حضنــه مفتوحــة ونضــع الــكل فــي صنــدوق اخــر ونبعــده عــن 
الخليــة المربيــة )قســمة(.

- يوضع إطار التربية في الخلية المربية من اجل التكيف.
التطعيــم : يوضــع قليــل مــن الغــذاء الملكــي ممــزوج بالمــاء المعقــم فــي الكــؤوس الشــمعية او 

البالســتيكية 
تلقيــم : نأخــذ إطــار حضنــه صغيــرة مــن الخليــة األم وبواســطة القاطــف ترفــع اليرقــة التــي تبلــغ يوميــن 

من العمر ونضعها في الكؤوس. ثم يدخل إطار التربية الجاهز في الخلية المربية.  

تلقيمالتطعيمالتكيف

 

5.2. مراقبة البروج الملكية
بعــد 3 أيــام يجــب مراقبــة نمــو البــروج وإزالــة البــروج الضعيفــة مــن 

التلقيــم والغيــر الناجحــة.

6.2. جني البروج الملكية
- بعد 8 أيام من التلقيم يتم عد البروج وتهيئ الطرود.

- في اليوم الموالي يخرج اإلطار من الخلية المربية، يزال النحل بالفرشات الخاصة لهذا الغرض
- تجني البروج الملكية بكؤوسها واحد تلوى األخرى

 - توضع في علبة بداخلها ثوب رطب ومبلل بالماء.
- الذهاب مباشرة الى منحل الذي توجد به القسمات اليتيمة والخاليا اللواتي نريد تغيير ملكتها
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7.2. زرع بروج الملكات في القسمة
- نقوم بتثبيت االبراج تحت العارضة العليا إلطار به حضنه. 

- نحرص على وضعه وسط االطارات داخل الطرد.

8.2. مراقبة خروج الملكة
بعــد 4 أو 5 أيــام مــن التلقيــم نقــوم بمراقبــة للطــرود 

وخاصــة التأكــد مــن أن الملــكات قــد خلقــن

9.2. مراقبة تلقيح الملكات 
بعد 10 أيام نقوم بمراقبة الطرود وخاللها نالحظ هل هناك بيض في العيون السداسية أم ال؟

 

10.2. زرع الملكة في القسمة
- توضع الملكة داخل قفص خاص بها.

 - يغلق باب القفص بمزيج مكون من العسل ومسحوق السكر.
 - يوضع قفص الملكة بين اإلطارات وسط الخلية.

- يقوم النحل بأكل المزيج لتحرير الملكة.
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المنتجات األخرى للخلية

1. حبوب اللقاح

حبوب اللقاح هو عبارة عن غبار وهو العنصر الذكر الملقح للزهور.

بعض خاصيات استمال حبوب اللقاح منشط للذاتمكونات حبوب اللقاح

الماء: بنسبة تتراوح بين 10- 12%
السكريات: 35%

الدهون: 5%
البروتينات: 20%
 فيتامينات أ وب

 األنزيمات
المضادات الحيوية

منظم لوظائف األمعاء
تمنع حدوث التضخم المزمن لغدة البروستاتا.

تحسن وظائف الكبد، والمرارة، والمعدة

• إنتاج حبوب اللقاح

يتــم جمــع حبــوب اللقــاح بواســطة فــخ خــاص يوضــع فــي مدخــل 
ــة مــن الدخــول  ــة الفــخ مكــون مــن شــبكة تمكــن النحل أو تحــت الخلي
وتنــزع لهــا كويــرات اللقــاح العالقــة برجليهــا لتســقط حبــوب اللقــاح 

فــي المجــر الســفلي ثــم كويــرات يجمعهــا النحــال.

تجفــف كويــرات حبــوب اللقــاح فــي فــرن كهربائــي خــاص أو الــة 
مشــابهة بمــرور هــواء ســاخن 40 درجــة. بعــد التجفيــف والفــرز، تعلــب 
حبــوب اللقــاح فــي إنــاء محكــم الســد قبــل تســويقه ويمكــن كذلــك 

تجميــد كويــرات حبــوب القــاح للحفــاظ عليهــا 
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2. الغذاء الملكي

الغــذاء الملكــي هــو محصــول إفــرازات الغــدد الدماغيــة للشــغاالت 
التــي يتــراوح عمرهــا مــا بيــن 7 و12 يــوم. هــو مــادة بيضــاء اللــون ذا 

مــذاق ســاخن، حامــض وذا حــالوة خفيفــة.
هــو الغــداء الخــاص لتغذيــة اليرقــة التــي ال يتجــاوز عمرهــا 3 أيــام 
ــة طــوال  ــذاء الملك ــة وهــو غ ــرت لتكــون ملك ــي اختي ــذا اليرقــة الت وك

حياتهــا.

الخاصيات المكونات

الماء: 66 %
البروتينات: 13 %
الدهون: 4.5 %
السكريات: 14.5

فيتامينات وخاصة الفيتامين ب 5
المضادات الحيوية

عدم الضرر التام
الرفع من الحيوية

الرفع من مقاومة البرد
محاربة العياء

يقوي مناعة األجسام
ينشط المزاج نفسانيا

إلنتــاج الغــذاء الملكــي يجــب االعتمــاد علــى تقنيــات تربيــة الملــكات. بعــد 
3 ايــام مــن زرع النخاريــب تكــون كميــة الغــذاء الملكــي فــي أوجهــا جنــي 
الغــذاء الملكــي يتــم بواســطة الــة شــفط خاصــة أو بملعقــة صغيــرة 

الحجــم وستحســن أن تكــون خشــبية.

يوضــع الغــذاء الملكــي فــي إنــاء زجاجــي مقفــول بحكمــة ويخــزن فــي 
الثالجــة بيــن 0 و5 درجــة حراريــة مــع وقايتــه مــن أشــعة الضــوء حيــث 

يمكــن الحفــاظ عليــه لمــدة شــهور قبــل تســويقه أو اســتعماله.
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3. العكبر »البروبوليس«

هــو مــادة صمغيــة تفرزهــا بعــض النباتــات علــى مســتوى براعمهــا 
ــم جمعهــا مــن طــرف النحــل. يســتعمل النحــل هــذا الصمــغ  ويت
لتضييــق مدخــل الخليــة فــي فصــل الشــتاء وكذلــك غلــق الثقــوب. 
والســحلياتتجنبا  الحشــرات  تحنيط بعــض  فــي  يســتعملها  كمــا 

لتعفنهــا داخــل الخليــة.
  

 

الخاصيات واالستعماالت المكونات

يضيف النحل بعض اإلفرازات اللعابية والشمع 
للمادة الصمغية الخام،

أحماض عضوية غير المشبعة
فالفونيدات ،

%55 مواد راتنجية،
%30 شمع

%10 زيوت عطرية طيارة،
ونحو %5 حبوب لقاح.

مضاد حيوي قوي ضد بعض 
البكتيريايساعد على تعزيز قدرات جهاز 
المناعة عمومًا، يعالج بعض األمراض 

الفطرية يخفض الضغط الدموي 
المرتفع  يعالج الجروح الملوثة

4. إنتاج العكبر

يمكــن جمــع العكبــر بكشــط اإلطــارات وأجــزاء اخــرى مــن الصندوق ويمكن كذلك جمعها بوضع شــبكة خاصة فوق 
اإلطــارات. عندمــا تمــأ الشــبكة، تقلــع ثــم توضــع فــي الثالجــة لكــي يتصلــب ويســهل عزلــه. ان العكبــر المجموع 

بالشبكة يكون أحسن جودة من المجموع بتكريط اإلطارات، ألن هذا األخير يحتوي على عدة أوساخ. 
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يتم تطهير العكبر بطريقتين:
- يتــم تســخين العكبــر فــي المــاء حوالــي 65درجــة، يــذوب الشــمع ويطفــو فــوق المــاء مــع أوســاخ أخــرى 

ويبقــى العكبــر فــي قعــر اإلنــاء. بعــد ذلــك يصفــى ثــم يقطــر وينشــف.
ــك  ــاء لمــدة 3 أســابيع. يجــب تحري ــر مــن الكحــول 70 ° فــي إن ــر و3 مقادي - يوضــع 1 مقــدار مــن العكب

ــوب. ــة الســائل بواســطة دواز وقطعــة ث ــم تصفي ــك يت ــا.  بعــد ذل ــط يومي الخلي
العكبــر  عجيــن  علــى  للحصــول  يتبخــر  الكحــول  تــرك  او  للتــداوي  هــو  كمــا  الســائل  يســتعمل   -

واستعماله.  
 







 

تأليف وتوضيب: شاكر خالد




