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Uniting Coloniesضم الطوائف -١
:الضم

ھو عملیة ضم نواتین لبعضھما لتكوین 
طائفة قویة أو ضم طائفتین إحداھما ضعیفة واألخرى  

.قویة

:الخطوات التى تتبع قبل الضم
یجب أن تكون ملكات الطوائف التى ستضم إلیھا الطائفة األخرى ، ملكة قویة بیاضة كما یجب التخلص من ملكات -١

.الطوائف الضعیفة قبل الضم إن وجدت
التخلص من األمھات الكاذبة قبل الضم خصوصًا إذا كانت كمیة النحل المضمومة قلیلة خوفًا من تغلب األمھات الكاذبة -٢

.على الملكة
.تغذیة الطوائف المراد ضمھا قبل الضم لتقلیل میل النحل للقتال-٣
.تربیة ملكات من ساللة نقیة ممتازة وتترك لتلقح وتحفظ لالستفادة بھا فى عملیة الضم عند الرغبة فى تغیر الملكات-٤

:مواعید إجراء ضم الطوائف
یحدث الضم فى أى وقت من السنة قد تضطرنا الحاجة إلیھ ، إال أن أوقاتھ المفضلة ھو الوقت الذى یكون فیھ 

عدد الشغاالت فى الطوائف أقل ما یمكن ، أى قبل الدخول على موسم الشتاء ، لقضاء موسم التشتیة بنجاح ، أو بعد 
االنتھاء من موسم الشتاء ، فى أوائل الربیع حتى تدخل موسم النشاط بالقوة المناسبة لجمع أكبر محصول من الرحیق 

).العسل(



طرق ضم الطوائف
الضم باستعمال ورق الجرائد-أ
الضم بطریقة التدخین-ب
الضم باستعمال الدقیق-ج
الضم باستعمال المحلول السكرى المجفف-د

:الخطوات العامة التى تجرى قبل الضم
تقرب الطائفة الضعیفة إلى القویة بمسافة قدم یومیًا إذا كانتا -١

متقاربین ، أو تقفل عند الغروب بالحشائش الموجودة بالمنحل 
وتنقل إلى جوار الطائفة القویة وتترك مقفولة لمدة یومین 

.لتتعود على المكان الجدید
.یحتفظ بالملكة القویة النشیطة البیاضة ، وتستبعد الضعیفة-٢
.تتخذ احتیاطات أثناء الضم حتى تتألف الشغــــاالت-٣



Swarmingالتطرید الطبیعى 
التطرید ظاھرة طبیعیة لتكاثر نحل العسل وھى عبارة عن خروج الملكة من خلیتھا بمصاحبة بعض 

الشغاالت لتسكن فى مكان جدید بعد أن تترك فى خلیتھا جزءًا من أفراد الطائفة وبعض الملكات العذارى أو بیوت 
الملكات وموعد حدوث ظاھرة التطرید فى الربیع عادة وعند دفء الجو وبدایة موسم الفیض حیث یصل أفراد الطائفة  

.إلى أوجھ النشاط وازدحام الخلیة
:ظواھر التطرید

:تنقسم ھذه الظواھر إلى قسمین
:داخلیة-أ
.كثرة بیوت الملكات-١
.كثرة حضنة الذكور-٢
.امتناع الملكة عن وضع البیض وتحریكھا على األقراص حركة سریعة غیر عادیة-٣
.ازدحام الخلیة بالنحل إذ یقل سروح النحل قبیل التطرید ویتراكم داخل الخلیة وعلى لوحة الطیران-٤
:خارجیة-ب
.النحل یالحظ تجمع الشغاالت أمام المدخل فى مجموعات كبیرة مع أحداث طنین مزعج غیر عادى وطیران عدد من-١
وقوع عدد من الشغاالت على األرض أثناء الطیران حیث تتزود الشغاالت وتمأل بطونھا بالعسل قبل مبارحة -٢

.لخلیة ویالحظ أن النحل المطرد ال یمیل للسلعا
                                                            اتجاه النحل للمكان الذى اختاره على شكل كتلة یختلف حجمھا حسب قوة الطائفة التى خرج منھا وحسب نوع الطرد -٣

طرود صغیرة ثانویة  فإذا كانت الملكة األم على رأس الطرد یسمى طرد رئیسًا وقد یتلوه عدة -إن كان رئیسیًا أو ثانویًا
.تصحبھا عذراء أو أكثر

:التطرید عالج
.فحص الخالیا دوریًا للتأكد من خلو الطوائف من بیوت الملكات الزائدة وھدم ھذه البیوت إن وجدت-١
.االتجاه إلى تربیة السالالت غیر قابلة للتطرید-٢
.إضافة أقراص فارغة أو أساسیات شمعیة وأدوار علیا إذا احتاجت الطائفة-٣



عملیة التطرید



Artificial swarming (Division)التطرید الصناعى 
Artificial Swarming: تقسیم الطوائف                    

یمیل النحل إلى التكاثر الطبیعى وذلك عن طریق التطرید ، ویمكن استغالل ھذه الظاھرة فى 
زیادة عدد الطوائف بالمنحل ، وذلك عن طریق التقسیم ، أى أن التقسیم عبارة عن تدخل النحال لتنظیم 
عملیة التطرید الطبیعى الذى یحدث عادة عند رغبة النحل فى التكاثر تحت الظروف المناسبة عند نشاط 

.الملكة فى وضع البیض وزیادة عدد أفراد الطائفة وتوفیر الذكور الالزمة للتلقیح

مواعید التقسیم
                           وتكون أثمان الطرود مرتفعة فى ھذه (فى أوائل الربیع قبل الفیض الرئیسى -١

).الفترة ویمكن إجرائھا إذا لم یتوفر موسم رحیق فى الربیع
.ىــلتالیع افى أواخر الصیف بعد انتھاء محصول عسل القطن لحجزھا للرب-٢

االستعدادات العملیة للتقسیم
.تغذیة الطوائف التى سیجرى بھا التقسیم لتشجیع الملكة على وضع البیض وزیادة الحضنة-١
.بعدد الطرود التى ستقسم) صنادیق السفر(تجھیز النویات الفارغة -٢
 .تجھیز األقراص واألساسات الشمعیة التى ستضاف إلى الطوائف قبل التقسیم-٣
.تربیة ملكات ممتازة من سالالت قیاسیة نشیطة بیاضة إلدخالھا على النویات المقسمة-٤


