
 المحاضرة الثامنة
 

 Honey bee Extraction Tools                  :العسلأدوات فرز 
 - :وهي الناتج العسلمختلفة إلزالة النحل من أقراص  فرازات هناك طرقلقبل فرز العسل با

 Shaking and Brushingهز اإلطار واستخدام فرشاة النحل  1
موجودة على اإلطارات فيمكن رفع اإلطار وتنظيفه من النحلل العلالق بله بواسلطة في حالة وجود أعداد قليلة من النحل    

هلز اإلطللار برفلق ولللي  ب لوة ين جلللك يلزعج النحللل وقلد يلل د   لللى  أوطلارات العسللل إللفرشلاة  مللم عزلله فللي الندوق العللزل ا
 .تنظيف اإلطار من ايفراد ال ليلة الباقية بالفرشاة كسر اإلطار  مم يجر 

 Escape Boardل حالن اارفام آلة . استخد2 
قهللا و فللي اللندوق التربيللة وف الللداخليوضللع ال طللاخ يفللي فتحللة ال طللاخ الللداخلي للنحللل و  اللارف النحللل كمللا أسلللفنا يوضللع
ولكنله   يسلتطيع الرجلوك. كلجلك   يسلتطيع  التربية لى اندوق  العاسلةلة مم ال طاخ الخارجي  ينزل النحل من ستوضع العا

فلي الندوق التربيلة ملن الالعود  للى ايعللى  تطبلق هلج  الطري لة عالرا وفلي الالبا  التلالى ي خلج الندوق  الموجودالنحل 
 . لى غرفة الفرز وهو خالي من النحل العسل
 Acid boardاستخدام ايلوا  الحامضية  -3 

بمللادة  او % 50Carbolic acid بونيللكوهللي لوحللة خشللبية مبطنللة ب طعللة قمللاغ قطنللي فللي ال اللل  تبلللل بحللام  الكار 
Propinonican hydride فيعمللل بخللار المللواد  العاسلللةهللج  اللوحللة علللى اللندوق  توضللعلنحللل  ل طاردتللان مادتللان وهمللا

مللدة قالليرة ترفللع  بعللدل حللي اللندوق التربيللة  و عنللد نللزول النونزوللله  لللى ايسللفل فلل النحللل مللن العاسلللةالطللاردة علللى طللرد 
 عمللفلي   اضلطرا اللى يل د جللك  ينليلة خفلي ال الحامضليةر من ترك اللوحة ويج  الحج اللوحة الحامضيةوترفع  العاسلة

 قد تهر  الطائفة من الخلية . فترة طويلة, و  مضي   بعد  الطبيعيةرجوعها الى الحالة  عدمالخلية و 
 
 
 -أدوات فرز العسل من الخاليا الحديثة: 

 (69شكل ) Uncapping Knife ال شطسكين  -1
 الشلمعيةإلزاللة ايغطيلة  ط. تسلتخدم سلكاكين ال شل من الجانبين ولها م لب دةمن السكاكين و هي حا نواك عديدةوهناك أ

 على أنواك: هيمن اقراص العسل قبل وضعها في الفرازات و 
 .نسخار أو   تح عتياد  تسخن  ما بالماخ ال طفش سكين -1
 .ط بخارية تسخن بالبخارشسكين ق -2
 سكين قشط كهربائية.  -3
 سكين قشط آلية  -4



  وهللي السداسللية  قبللل فلرز العسللل هنللاك عللدة طللرق ل شللط العيللون شررط ايطيررة العيررون السداسررية عقرررا  العسررلق طررر 
 -قشط يدو  وقشط  لي وكما يلي :

 طري ة ال شط اليدو  -1
جوانبله وت شلط ( يمسك اإلطار باليد اليسرى من أحلد 72امل ل رص العسل على منضدة ال شط  شكل )حيوضع اإلطار ال

فاة ملن السلللك العيلون السداسلية بسلكين ال شلط باليلد اليمنلي بحركلة ملن ايسلفل  للى ايعللى  ت شلط العيلون السداسلية فلي مال
 در كبير من ايلمنيوم. برميل العسل المانوك من ايلمنيوم أو الحديد الج    يادا او ق على أالمشبك الج    ياد

 (72ط شكل )شمنضدة ال 
إلسلناد ال لرص عليهلا أمنلاخ ال يلام  طى بسلك ترك  فوقه شريحة خشلبية وق خشبي ي سم  لى قسمين  احدهما موهي اند

بعملية ال شط  أما ال سم اآلخر فيجهز لوضع ايقراص الم شوطة  وقد يستعان بمافاة كبيرة أو بسلة توضع فوق البرميل أو 
 ال در.

 
 
 -اآللي:ط شطري ة ال  -2
 او  جانل  كللمن  حاد سكين ,اما بأستخدام هتيهت وم بعملية ال شط لإلطار من جوتعتمد هج  الطري ة على آلة كهربائية  

 .السداسية ل ر  تهيئتها للفرزاستعمال فرشاة معدنية تكسر العيون 

 
 Extractors                                         الفرازات

 (.73شكل ) يدةو كبر الشركات المالكة لمناحل عدأ المناحلوحس  سعة  فرازاتللتوجد عدة تااميم 



 
 16فرراز حجرم  -تكهربائيرا،  ريردا إطارات ثالثة حجم فراز ۔ا، بفراز حجم ثالثة اطارات يدار يدوي - . أات حسب األحجام ز راف(: أنواع من ال73شكل )
 إطار يدار كهربائيا، وهناك أحجام اکبر 54فراز حجم  - كهربانيا، ث إطار بدار
 
ل  توضلع فلي الفلراز  وبواسلطة عمليلة الطلرد سلشوطة العيون السداسية يقلراص العوأسا  عملها هو وضع اإلطارات م  

طة العيلون و لكلل اإلطلارات الم شلات دقي لة أو أكملر  وتعلاد الكلرة ز رافلمن اإلطارات تب ي اإلطارات في الالمركز  يخرج العسل 
 -السداسية للجهة المانية )في قسم الفرازات( الا يرة الحجم وهناك فرازات مختلفة الحجم والعمل وكما يلي:

وهلو يفلرز العسلل ملن التكسلر لة )قفلص( تحلافظ عللى ال لرص سلات يلدار يلدويا أو كهربائيلا  ولله  طار  3 سعةفراز  -1
 من جهة واحدة مم ي ل  اإلطار وتفرز الجهة المانية.

الجهلة ايوللى ملم  تفلرزملن التكسلر  طارات يدار يدويا أو كهربائيا وله سلة )قفص( يحمي ال رص  4  3عة سراز ف -2
 .ة المانيةهي ل  وتفرز الج

اطللارات شللعاعي ,أ  توضللع ا طللارات فللي امللاكن باللورة شللعاعية ,ولكللل اطللار مكللان للله فللي الفللراز  8فللراز سللعة  -3
طة تلدوير ملاطور كهربلائي او يلدو  و تحتلاج ا طلارات ل لبهلا ينهلا تفلرز العسلل ويفرز العسل منهلا ملن الجهتلين ,تلدار بواسل

 من الجهتين مرة واحدة .

أطللار , كلهللا تعتمللد علللى الوضللع الشللعاعي لدطللار وأنهللا تللدار كهربائيللا  ويفللرز العسللل مللن   12,16فللرازات سللعة  -4
 وموضوعة في سالل. الجهتين في ان واحد

( , ويفلللرز العسلللل ملللن الجهتلللين ولكنهلللا غيلللر 73وهلللي شلللعاعية وتلللدار كهربائيلللا  شلللكل) 72و 32,54سلللعة  فلللرازات -5
موضللوعة فللي سللالل. وقللد تختلللف سللعة الفللرازات بللأختالف الشللركات وكميللات العسللل التللي تنللتج فللي المناحللل داخللل الشللركة 

 سنويا .
 

 لستصفية الع   
 ۔ل بالطري تين التاليتين:سوافي الع

 (74شكل ) Honey Strainerماافي العسل  -1



ن قطللع اللافي( لتاللفية العسللل مللن الشللمع وحبللو  الل للا  وبعلل  الشللوائ  ايخللرى مللمعللدة أنللواك مللن المناخللل )ال هنللاك
 .ا يرة تهااايخشا  الا يرة وتكون فتح

 
 
 Filtering for Honeyمرشحات العسل  - 2

علللى  درجللات  توضللع مختلفللة تاللل مالمللةحجميللة  تللرات( ود  بللدرجاتفلات )الحالعسللل الماللفب سللاب ا فللي المرشلل حپرشلل
عللزل الشللوائ  الدقي للة واهمهللا حبللو  الل للا  والشللوائ  نات وتحل فللي المرشللسللويسللك  الع أداللفتحللة برميللل معللدني الللج    ي

 العسل من اسفل البرميل من خالل )الانبور( فتحاتها دقي ة جدا. ايخرى. يجمعالا يرة 
 
 

 بعد الفرز ادوات التعبئة
 حفظ العسل قبل الشحن يغرا  التادير. خزانات  -1
 Ripening Honey Tankيج العسل ضخزانات من -2

( وهي اسطوانات أو براميل معدنية من المعدن الج    يادأ سعتها مختلفة 75وهي مجهزة بانبور كبير خاص. شكل )
لها مالفاة أخلرى جات م لو  اال ر  وقلد يضلاف أسلفلها باوند مزودة بمافاة جات م و  واسعة و أسلف 150-80تتراو  بين 

ال لادم أيام لكي يندمج العسلل  3-2لتن ية العسل من فتات الشمع  ويترك العسل في المنضج لمدة  الموسلينقطعة من قماغ 
طفللو   الالل يرة تئ ن الشللوا .ملن ماللادر مختلفللة وأوقللات جنللي مختلفللة وتعطللي عمليللة اللدمج رائحللة وقللوام موحللد وبلللون واحللد

ل فلي اوانلي التالدير أو التسلويق والتلي يتلراو  حجمهلا بلين سلف اعلات الهلواخ تلجه  ملم يهيلأ الع على سلطح المنضلج  وكلجلك
 ك م. 25-200



 
 

لتسهيل عملية التن ية ويفضلل علدم تسلخين  م37º جا كانت درجة الحرارة منخفضة فيفضل رفع درجة الحرارة  لى أكمر من 
 كاللون والطعم  فاللون يكون داكن والطعم يكون اقل جودة تت يرل سافات الع سل أكمر من جلك ين بع الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  piary locations مواقع المناحل

ا نجا  المنحل أو فشله ومن لي  من ايمور المهمة جدا حيث يعتمد عليه حلمن إلنشاخ ن اختيار موقع 
الجيدة التالية  تبار الافاتله لجلك يج  أن ت خج بعين ا عوقته وجهد  وما يهدركمن  الكافيةالخبرة  ديهل

 ( 88  87  86شكل ) دحل جينإلنشاخ م
دائما يجد ,  هر السنةرة ونباتات مختلفة مزهرة اغل  اشة جات أشجار وشجيرات ا ي أن تكون المنط  -أ
ماادر مبكرة في  وان تتواجد خ, والايف والخريف وقليال في الشتافي الفاول ايربعة الربيع  هارا  از  حلالن

جات  ونباتاتالنواة الحجرية  جاتفي بداية الموسم في بداية الربيع ممل أزهار الحمضيات والفواكه  التزهير
أزهار النبات ايخرى من الخيار,  الربيع ايوراق المتساقطة كجلك أزهار ايدغال  كما يجد في فال

السنة ممل الجت والبرسيم  اشهرمزهرة اغل   ونباتاتالطماطة, الرقي )البطيخ( والبطيخ )الشمام( والجزر 
 .الشم  وزهرةوالجرة 

 

| 



 
 خاليا  ويفضل أن 5-3عدد قليل من الخاليا  و عادة بين يفضل البدخ بأنشاخ منحل جديد بتربية  - 

 تكون طرود )ت اسيم( تشترى من مناحل معروفة خالية من ايمرا  واآلفات.
 في العمل في نهاية الشتاخ لشراخ خالبا و بداية الربيع لشراخ الطرود. وقت البدخ -ت
يج  معرفة أن البيئة ليست جات رطوبة عالية وضل كميف ممل بساتين الحمضيات مع النخيل وكمرة  -ث 

 الخضرة . السواقي فيها و  نما تكون اماكن المناحل اقل رطوبة واقل كمافة وخااة النباتات الدائمة
 ل خالي من اعشاغ النمل وخااة النمل الكبير الحجم و هو مفتر  للنحل. نحكون المأن ي -ج
 أن يكون المنحل بعيدا عن المناطق السكنية  ن ال ر  للمناطق السكنية ي مر على الساكنين وكجلك - 

 عدم  مكانية التوسع وزيادة خاليا المنحل.
كيميائية لمكافحة اآلفات ويمكن أن يستخدم المبيدات خدم المبيدات الستأن ينشا المنحل في منط ة   ت -خ

مفعولها  أو يستخدمون المبيدات السامة مع مواد طاردة للنحل على أن تتدهور )ينتهي للنحلالسامة  غير
جا تعجر جلك يمكن التعاون مع الم 3-1السام( خالل  عن فترة رغ  زارعين بأن يبل وا النحالايام ف ط, وا 

يوم  أو  2-1لمدة ومنها غلق ابوا  الخاليا  المبيدات ومعرفة المبيدات لكي ياخج ا حتياطات الالزمة 
باستخدام المبيدات عندها الح ل واجا اار المزارعين   ن لها  لى مكان آخر لحين  نتهاخ سمية المبيدات في

 يفضل عدم  نشاخ المنحل في هج  المنط ة 
الحريق  ية الخاليا من خطرماحضية المنحل خالية من ايدغال وايعشا  والشجيرات يجل د. أن تكون ار 

 .وخااة في الايف
ل ر  والمنتجات المختلفة  ج. أن يكون المنحل قري  لطرق الموااالت لتسهل عملية ن ل العسل والخاليا  

جا كان النحال يتبع طري ة النحالة المرتحلة فيابح من الضرور    Migratory beekeepingالتسويق, وا 
 . أن تكون أماكن التن ل قريبة للشوارك الجيدة 

 وكجلك تكون بممابة أن يكون المنحل محاطا بأشجار ظلية في الايف لتجن  حرارة الشم  -ر
 مادات ريا  ممال اليوكالبتو  وأشجار الحمضيات. 

 تهيئه هج   وكمافة النباتات وم دار ما ز. المسافة بين منحل وأخر, يعتمد تحديد المسافة على أنواك
كمافة  نالنباتات من الرحيق وحبو  الل ا  وكجلك على عدد الخاليا في المنحل الج  سوف ينشأ وكجلك ع

ويفضل أن  مک 6-3النحل في المناحل المجاورة, وباورة عامة يفضل أن تكون المسافة بين منحل وآخر 
 خلية في السنة ايولى 200-50تكون أعداد الخاليا في المنحل بين 



الوسطى   . يسيج المنحل خوفا من الحيوانات المهاجمة ممل حيوان ال رير  شكل )ال رير ( في المنط ة 
 الج  يهاجم المناحل في بساتين الفرات قر  الرماد  ومشروك المسي  الكبير

م  1.5-1 وآخر اف كل وبين طويلة افوف 4-2 بين عديدة افوف هيئة على الخاليا ترتي  ۔غ 
 م. 1-0.5 وبين كل خلية وأخرى

 وهناك رغبة في زيادة العدد  ضعاف عند جلك وج  أن 50وعندما تال عدد الخاليا في المنحل  -ص
 ح ا م تحتو  على غرف عديدة وسوف تجكر  150-50بناية بسيطة بعيدة عن المنحل بمساحة تبني 

 بإسها . 
 هج   ن حيث متر 500 قطر بناف حولها ما مزروعة غير فارغة مساحة في المنحل يوضع   ان ۔ 

لبرودة الجو وتيارات الريا ( هجا ي مر على )الحرارة الجو( وشتاخ )المسافة غير مالئمة لطيران النحل ايفا 
سرو  النحل وقد شاهدت ممل جلك في احد المناحل وقال لي ااحبه لي  لد  مزرعة ولكن هج  اير  

فيها المنحل وان النحل يستطيع السرو   لى أبعد من جلك. هجا احيح ولكن أفضل سرو  له )البور( اقيم 
متر ويكون اقل سروحا ونتيجة لجلك ف د  1000متر من المنحل ويمكن أن يال الى  500-50بمسافة 

 % من خاليا  وشرك بسرعة إلن اج ما تب ى من الطوائف ون ل المنحل  لى مكان جيد. 70مات أكمر من 
 

 إن سر النجاح في تربية النحل يكمن في هذه المفردات:
 2الموقع  -الموقع  -. الموقع 1
 النحل الجيد  -النحل الجيد  -2
 النحال الجيد -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أعمال النحال خالل أشهر السنة

Beekeeper Work during the Months of the Year 

النحال الواحد  ة يستطيع تختلف سعة العمل ونوعيته من منحل  لى آخر ومن نحال  لى آخر وباورة عام  
جا تضاعف العدد فيحتاج  لى مساعد 50أن يتولى رعاية  اشهر اعتبارا من  معه خالل ستة خلية لوحد   وا 

موسم فرز العسل. علما  سط ( وهوشهر التهيئة للموسم وهو شهر كانون الماني )يناير(  لى شهر آ  )اغ
يضاعف العدد  وفي ما يلي قبل ان  تياجاتها احبأنه يتدر  لمدة سنة على ايقل في  دارة الخاليا ومعرفة 

 نة :سالر هجدو  بأهم ايعمال التي يج  أن ي وم بها النحال خالل اش
 شهر كانون الثاني )يناير(: -1

داخل الخاليا  لتفاد  الرطوبة الزائدةيشتد البرد في هجا الشهر تراق  الخاليا لمعرفة نشاطها ووضعها العام 
جا كان المنحل موضوعا  ايشجار وكميرة السواقي  في بستان كميفأو في المنحل بسب  ايمطار ال زيرة  وا 

النوزيميا والتعفن ونمو الفطريات  اابة بمر فهجا يدفع حتما  لى زيادة الرطوبة داخل الخاليا والى ا 
فتحة تهوية ا يرة في ال طاخ الخارجي  ضعل و داخل الخلية على جدران الخلية واإلطارات  لجلك يفض

 للخاليا.
فحص نظر   يةر النحل في هجا الشهر وياع  على النحال أن يفحص خاليا , يفضل فحص الخلكو يت

أو امنتين خالل فال  واحدة يفحص مرة,في اييام الدافئة المشمسة والهادئة الريا  وينجز الفحص بسرعة 
 .عيا و  تحتاج الخلية  لى معالجة ماالشتاخ. يتأكد من وجود النحل طبي

تجر  ا ستعدادات للموسم ال ادم وهي تهيئة اإلطارات ال ديمة وتنظيفها وتع يمها  بالماخ الحار او بالمع مات 
تنظيف طب ات التربية والتهوية  .اهودق اإلطارات الجديدة وتسليكها ووضع ايساسات الشمعية في الكيميائية 
جاهزة, تع م كل أدوات النحالة بضمنها  شرائهاأو .الفارغة ودق الطب ات الجديدة باورة جيدة  والعاسالت
 ال جايات.

 شباط )فبراير(: -2
التأكد من دق اإلطارات ,تهيئة طب ات التربية والطب ات اإلضافية والعاسالت واإلطارات وايساسات الشمعية 

باورة احيحة, حيث شاهدنا بع  النحالين يدق اإلطار من كل جهة بمسمار واحد وهجا خطا كبير 
وحتما ي د   لى خلع اإلطار وتكسير  طارات العسل بسهولة لعدم متانة الدق,  ن دق اإلطارات يكون باربع 

ومسمارين  , لدطار من ا على ئيسيمسامير في كل جان   في كل جان  مسمارين تدقان بالجسر الر 
بمسمارين ومجموك دق كل زاوية تفيدقان على جانبي اإلطار مم الجهة المانية وأما الزوايا السفلية لإلطار 

 .مسمارا 12المسامير لكل  طار 



الشمعية  او  ری فحص الخلية جزئي في اواخر هجا الشهر و ي وم النحال بإضافة  طارات ايقراصيج
العسل  وقر  ال ديمة ايساسات الشمعية  ن لم تتوفر ايولى وتضاف اساسات شمعية قر  الحضنةاطارات 

 أطار لكل خلية.  2وحبو  الل ا . تضاف اإلطارات بمعدل 
 شهر آذار )مارس(: -3

ن كاجديدة بجان  الحضنة  وترفع  طارات العسل في طب ة العاسلة فوق م ي وم النحال بإضافة  طارات
يضع بينها  طارات ايساسات الشمعية الجديدة   ن حاجة الخلية الفعلية لإلطارات ا ضافية تبدأ الحضنة  و 

لكي   في الخلية   طارات  ضافية فارغة 3-2في نهاية شهر آجار )مار ( وعلى النحال أن يب ي دائما 
ن منع التطريد عملية متعبة  جا لم تعالج باورة  خاسرةو  يزدحم النحل والحضنة عندما ي وم النحل بالتطريد وا 

جيدة. يزداد في هجا الشهر نشاط الملكة في وضع البي  ويزداد سرو  الش ا ت فال بد من  جراخ الفحص 
  يسمح بتكوين البيوت الملكية بل يج  أن يهدمها و  الجزئي أو الكلي لكي يسيطر النحال على تطور الخلية
مكافحة الفاروا قبل موسم في  العسل الج  يبدا في ,  ن  حظها خالل الفحص, توفير ميا  ن ية للشر  

 منتاف شهر نيسان. 
 نيسان )أبريل(: -4

البي  وجلك تستمر حاجة الخاليا لإلطارات الجديدة ويزداد نشاط النحل ويزداد نشاط الملكة في وضع 
 .لمالئمة الظروف الجوية وتوفر ماادر الرحيق وحبو  الل ا 

 شهر مايس )مايو(: -5 
يعتبر هجا الشهر ممالي لنشاط النحل في ايعمال, ونشاط الملكة في وضع البي  والج  يال  لى قمته 

 وجلك لمالئمة الظروف الجوية وتوفر ماادر الرحيق وحبو  الل ا .
هدم البيوت الملكية وسوف ينتهي موسم في  العسل في نهاية هجا الشهر أ   ن موسم في  العسل يبدا 
في نهاية ايسبوك ايول من شهر نيسان ويمتد  لى نهاية ايسبوك ايخير من شهر ماي  أ  الفترة تال 

 أسابيع. 8-6بين 
س  الظروف الجوية فيها ووجود  ن بداية ونهاية موسم في  العسل تختلف من منط ة  لى أخرى وح

النباتات المزهرة فممال يبدا موسم في  العسل في الجنو  قبل الوسط وفي الوسط قبل الشمال وقد يكون 
ينتبه النحال الى رفع  طارات العسل الى ا على في العاسلة وتبديلها بإطارات جديدة  الفارق  سبوعين.

مة أ   تترك الخاليا بدون ايساسات الشمعية لكي  تندفع فحص الخلية اسبوعيأ لمدها باإلطارات الالز 
  الى التطريد.

 شهر حزيران )يونيو(:  -6
 بع  ايزهار. جات الحرارةي ل نشاط الملكة في وضع البي  وي ل نشاط الش ا ت بسب  ارتفاك در 



يجر  الفحص في الابا  الباكر  في شهر ايلول, يجر  فرز العسل غير الناضج في الخاليا للفرزة المانية
بسب   طالة مدة الفحص أمناخ عملية  إلحداث السرقة  حص , تجنبا  ى قبل الظهيرة وهو وقت مالئم للف ل

اطارات العسل بواسطة ال طاخ الداخلي  عزل النحل عن الفرز  كما يج   تباك الطري ة الاحيحة في
النحل  يوضع السلك المشبك على جميع الشبابيك  خااة بعيدا  عن واارف النحل. يجر  الفرز في غرف
الفرز ويهجم النحل و  يستطيع بعدها النحال أن يمنع  نحل الى غرفةويحكم غلق ايبوا  لكي   يدخل ال

يبدأ هالك   زم لتسهيل عملية الفر °30-25رة من النحل من الدخول تكون غرفة الفرز فيها درجة الحرا
 .  من النحل الميت أمام با  الخلية داد كميرةالربيعية وتشاهد أعالش ا ت 

 تموز )يوليو(: -7
 ي ل هالك الش ا ت التي عملت في نهاية الربيع.

ف ط ومالحظة  ساعة3-2يمكن مكافحة الفاروا بعد الفرز مباشرة ويجر  الفحص في الابا  الباكر ولمدة 
عدم وجود دودة الشمع  حيث تتكامر باورة كبيرة وخااة في بداية الاف يج  فحص الخاليا فحاا 

اإلجراخات الخااة بمكافحتها من     تباكجزئيا للتأكد من خلو الخلية من دودة الشمع وان وجدت  فيج
ستخالص الشمع من اإلطارات وجلك وال يام با منهاأهمها رفع اإلطارات الماابة ومعالجتها  أ  فرز العسل 

الماابة به فسوف يناهر الشمع في الماخ الساخن  المفروزةب مرها في قدر ماخ م لي ووضع اإلطارات 
نما تعالج بهج  الطري ة  كوتجر  هج  العملية أو  بأول و  تتر  اإلطارات الماابة في المنحل أو في المخزن وا 

  فيمكن تجميد اإلطارات المفرزة فتموت جميع ادوار وأطوار حشرة خالل يوم او يومين بإستخدام التجميد
دودة الشمع من بي , يرقة, عجراخ, حشرة كاملة ويمكن بعدها ا ستفادة من الشمع بالطري ة الساب ة علما 

 .م تموت جميع ادوار وأطوار الحشرة25بان وضع اإلطارات في المجمدة لمدة يوم واحد على 
 شهر آب )أيسطس(: -8

 مكافحة اآلفات الفاروا ودودة الشمع  مالحظة ماخ الشر  للخاليا  عملياتتستمر 
 الخاليا الماابة بالفاروا او بدودة الشمع لكي تستعيد الخاليا نشاطها  تستعمل الت جية الاناعة

 المنحل بكامله وان يحاول النحال أن يساو  في قوة الخاليا كي   ويفضل عند الت جية أن ي جی
 .السرقة ث  تحد 

 .مشاهدة الخاليا نظريا قبل الظهيرة 
 شهر أيلول )سبتمبر (: -9

ب اخ غجاخ كافي للنحل للشتاخ ال ادم  تجر  ا ستعدادات تجر  الفرزة  لتشتية المانية في نهاية الشهر وا 
 يمكن ت جية النحل بالمحلول السكر  بعد الفرزالنحل. 



 تشرين األول )أكتوبر(: -10
 والعاسلة التهويةفي هجا الشهر حيث ترفع اإلطارات الفائضة عن الحاجة وترفع طب ة تجر   جراخات التشتية 

 بإحكام. نحاول أن نضع أعداد النحل في طب ة واحدة  يوضع ال طاخ الداخلى مم الخارجي  
 

Wintering                                                   التشتية  

النحل  الضرور  الحفاظ على النحل خالل فال الشتاخ وخااة في المناطق الباردة. حيث  ن ان من 
الريا   شدةطيع أن يسر  في اييام الباردة و  يستطيع أن يتبرز عدا في بع  اييام المشمسة  أن  يست

اجراخات عديدة إلنجا  تشتية  وايمطار ال زيرة كلها عوامل م مرة على حياة الطوائف لجلك يج   تباك
 .النحل

 .-ويمكن ت سيم اإلجراخات  لى:
   wintering Works by Beesاإلجراءات التي يقوم بها نحل العسل نفسه  -أ

 لعدم السرو  وا عتمادطرد الجكور من الخاليا ينها تستهلك غجاخ  وال جاخ محدود في فال الشتاخ  -1
 على ما جمع وخزن من غجاخ في الربيع والخريف.

. الخلية وغالبا ي وم به النحلوتضييق با   سد الفتحات الموجودة في الخلية بواسطة مادة البروبول  -2
 قبل حلول الشتاخ.و 

 قر  الحضنة لكي يحمي( فنجد  ن النحل يتكور في داخل الخلية حول الملكة Clustersالتعن د ) -3
 م وعلى . 36-35الحضنة والملكة ونفسه من البرد الشديد  تابح درجة حرارة العن ود في داخله 

 .م  5-1م وخارج الخلية تكون بين  8الخلية تال م وفي  15حافة العن ود تال 
 ي وم النحل وسط العن ود بحركة نهاية البطن سريعا ليرفع درجة الحرارة  كجلك نجد ها - 4
الخارج بطون الى العن ود حركة دخول ش ا ت  لى داخل العن ود وخروج أخرى بالتدافع لجلك نجد ال      

 بين داخل وخارج العن ود.والر و   لى الداخل وحركة مستمرة 
 
  wintering Works by Beekeeper 1اجراءات التشتية التي يقوم بها النحال  -ب
وحلم  Varroaأو أمرا  التعفن واآلفات ممل الفارا  النوزيميا ن تكون الخاليا خالية من ايمرا  ممل  -1

 .carapis .Aال ابات الهوائية. 



  طارات عسل لكل عشرة  طارات 6 – 5العسل وحبو  الل ا  ا  بين  ن يتوفر ال جاخ الكامل من  -2
 نحل
حجم ملكة فتية بياضة وان تحو  الطائفة على عدد كاف من الش ا ت  تا ير أن تحو  الطائفة على -3

  ي طي  جلك برفع طب ة التهوية ووضع ايلوا  الخشبية ال اطعة  جا كان مجموك النحلو هواخ الخاليا 
 .اإلطارات

ة أو تس الفارغة من العسل او الحضنة وي لص عددها حس  عدد ايفراد وقد تابح ترفع اإلطاراتلجلك 
 اطارات في طب ة التربية  يوضع اللو  الخشبي بعد اإلطار السابع  سبعة

ي لق  تكون با  الخلية في الجان  اآلخر مع اإلطارات ايخرى ولي  العك   ن العك ان أن يراعى 
 ويموتعلى النحل 

الكبيرة منها واهمها هو ال طاخ الخارجي او الداخلي غير الجيد الانع الج  سد الفتحات وخااة  -4
 بعضها على بع   أو على أعلى الخلية ويفضل بهج  الحالة وضع قطعة من أكيا ينطبق تماما  

قاعدة  مشاهدةضع فوق ال طاخ الداخلي أو فوق اإلطارات مم يوضع ال طاخ الخارجي عليه كجلك تو  الجوت
 .كانت تتارجح فيج  تبديلها بأخرى جيدة   تترك فراغ بين ال اعدة وطب ة التربية فإجاالخلية 

 قاعدة الخلية وال طاخ الداخلي على الم يا  الشتو .  تحويل  -5

 الخلية على الم يا  الشتو  او تا يرها  جا كانت با  مابتة عريضةوضع با   -6
 لمنع دخول ميا  ايمطار  لى داخل الخلية وهجا يمنع 15 – 10 لى ايمام قليال بزاوية  ميل الخاليا -7

 زيادة رطوبة الخلية
 كفيكون جان  البا  مكانا مشمسا دافئا بحر  مواجهة اشعة الشم وضع با  الخاليا في مواجهة   -8

 ويدفأ الخلية أيضا. النحل قليال
ت طية الخاليا بورق مشمع اسود اللون ضد الماخ أو ورق التار" )ال ير( وتعبئة الفراغ بين  يمكن -9

 .الورق والخلية بالتبن
ب اخ الملكة دمج  -10 الخاليا الضعيفة لبع  او دمجها مع الخاليا ال وية قبل حلول الشتاخ وا 

 الجيدة منها.

 ايرضية على قاعدة الخليةتوضع الخاليا على حامل الخلية وجلك لمنع تأمير الرطوبة   -11

وضع الخاليا في أماكن بعيدة عن تيارات الهواخ الباردة أو وضع مادات ريا  ويفضل   -12
تكون أشجار عالية تتوزك حول ار  المنحل أمناخ  نشاخ المنحل أو وضع النحل في المنط ة  أن



الخاليا ل ر  التي تكمر منها هج  ايشجار على أن يكون هناك مجال لواول أشعة الشم   لى 
 نسبيا. تدفئتها

 وضع الحماية الالزمة من حيوان ال رير  أو الدببة  ن وجدت أو ال وار  والسحالي وغيرها. 

 

 

 

 


