
الدرس العملى الخامس
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تكوین عدة طوائف أو نویات من طائفة واحدة-٤
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Feedingالتغذیة 
قد یضطر النحال لتغذیة النحل فى أشھر السنة التى ینعدم فیھا مصادر طبیعیة للعسل أو ال یخرج النحل من 

خلیتھ للظروف الجویة السیئة ، وذلك لمنع المجاعة ولإلكثار من إنتاج الحضنة ، ویجب التغذیة قبل استنفاذ النحل 
.للعسل الموجود بالخلیة

  :ف التغذیةاھدأ
                                منع حدوث المجاعة فى طوائف النحل وبخاصة فى الشتاء وكذلك فى الربیع نظرًا لنشاط الطوائف فى تربیة الحضنة -١

.مما یؤدى إلى استھالك مخزون الغذاء
.تنشیط الطوائف على تربیة الحضنة قبل موسم التزھیر-٢
.تقویة نوایات النحل الناتجة عند عملیة التقسیم-٣

طریقة التغذیة
التغذیة بالمحالیل السكریة-٢      التغذیة بالعسل-١
Candy: التغذیة بحالوة القند-٣
التغذیة ببدائل حبوب اللقاح-٥  التغذیة بالسكر-٤



:التغذیة فى فصول السنة المختلفة
:التغذیة فى الشتاء- ١

.ماء ١: سكر  ٢أفضل األغذیة فى الشتاء ھو العسل وفى حالة عدم توفره یستعمل محلول سكرى 
:والتغذیة فى الشتاء تھدف إلى

.إمداد النحل بالغذاء الالزم وقت البرد حتى ال یضطر إلى السروح من خلیتھ بحثًا عن الغذاء-                
.وكذلك لعدم توفیر مصادر الرحیق-
.والمحافظة على قوة الطائفـــة-

:التغذیة فى الربیع- ٢
.ماء ، وذلك بغرض تنشیط النحل وتشجیع الملكة على وضع البیض ١+ سكر  ١باستعمال محالیل سكریة مخففة  
:التغذیة فى الصیف- ٣

:فى الحاالت اآلتیة
.الطوائف الضعیفة التى حدث بھا تطرید-
.الفترات التى تفصل بین موسم البرسیم والقطن-
.وكذلك نوایات تلقیح الملكات-
.قفل الخالیا لمنع السروح عند الرش بالمبیدات فى حقول القطن-

.ماء٢+ سكر ١یفضل التغذیة فى الحاالت السابقة ، والنسبة المستعملة 
:التغذیة فى الخریف- ٤

وذلك نظرًا لموت عدد كبیر من الشغاالت فى أواخر الخریف وقلة ما تضعھ الملكة من بیض ،  
لذا یجب تغذیة الطوائف الضعیفة لدفع الملكات على وضع البیض حتى یتوفر عدد كافى من الشغاالت  

.ماء١+ سكر ١لتمضیة فصل الشتاء ، ویستعمل بنسبة 



:النحلغذیة أدوات ت
Feeders: الغذایات

الغذایة البطیئة-١
الغذایة البطیئة ذات المنظم-٢
الغذایة السریعة-٣
غذایة توضع بین اإلطارات أو على جانبھا-٤
Dummyغذایة -٥
 Boardmanغذایة توضع خارج الخلیة تسمى -٦

:االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند التغذیة بالمحالیل السكریة
:یجب أن تكون الخامات المستعملة جیدة فمثًال- ١

.السكر األحمر یؤدى إلى إصابة النحل بالدوسنتاریا-       
.وكذلك السكر المحترق والعسل األسود-      
.یجب أن یعتمد أساسًا على العسل المختوم الذى یترك بداخل الخالیا وتقلیل التغذیة الصناعیة- ٢
.العنایة بتنظیف الغذایات وغسلھا جیدًا عقب كل تغذیة حتى ال یتخمر الغذاء بداخلھا- ٣
     عدم تعرض الغذایات المملوءة بالمحلول السكرى فى المنحل مدة طویلة وبخاصة فى الربیع أثناء - ٤

.جب قفل الخلیة المغذاة جیدًا ال یحدث سرقة بین النحلی التغذیة ، كما
     یفضل وضع الغذایات داخل الخالیا قبل المساء وإزالتھا فى الصباح الباكر ، على أن یتغذى النحل - ٥

.دفعة واحدة ، وإذا تمت التغذیة على دفعات فتغذى الطوائف القویة أوًال



أنواع الغذایات



كاندى الشغاالت



Wintering: تشتیة النحل
تشتیة طوائف نحل العسل یقصد بھا إعداد الطوائف لتحمل برد الشتاء ، وذلك بتھیئة 
الظروف وبعض العوامل الخاصة لمواجھة احتیاجات الطائفة أثناء الشتاء ، یعتبر شھرى نوفمبر 

ودیسمبر بدایة الشتاء فى مصر ، وحیث أن نحل العسل من الحشرات التى یقل نشاطھا فى الشتاء لكن  
م أن یتجمع أفراد الطائفة  ١٥ال تدخل فى دورة بیات شتوى بل یحدث عند انخفاض درجة الحرارة عن 

وتتالحم مع بعضھا على شكل كرة وبذلك یستطیع النحل أن یرتفع درجة الحرارة داخل ھذه الكرة إلى  
م ولكن یحتاج إلى كمیة كبیرة من العسل لیستخدمھا فى إنتاج الطائفة الحراریة الالزمة ٣٠- ٢٥

وبذلك ال یحتاج النحل لدخول فترة البیات  . "ویساعد فى ذلك وجود الحویصلة التى تعتبر مخزنًا للعسل
"الشتوى
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:أسلوب تشتیة الطوائف
:التدفئة- ١

یتم تغطیة الخلیة من الداخل بغطاء من الخیش أو القماش السمیك مع مراعاة عدم استخدام البالستیك ألنھ 
یؤدى إلى زیادة نسبة الرطوبة مما یساعد على نمو الفطریات التى تضر بالطوائف خاصة تحجر الحضنة ومرض الحضنة  

.الطباشیرى
ویمكن وضع مخدات محشوة بالقش داخل صندوق فارغ توضع على قمة أقراص الخلیة وذلك لتدفئة الطائفة 

.فى المناطق شدیدة البرودة لیًال
:التعرض ألشعة الشمس- ٢

          یجب كشف أغطیة المظالت المقامة فوق الخالیا حتى تتعرض الطوائف ألشعة الشمس لتدفئتھا وتنشیطھا 
.مساعدة النحل على السروح وكذلك فإن أشعة الشمس تساعد فى تقلیل اإلصابة ببعض الطفیلیاتو

.وتشجع الملكة على وضع البیض لتعویض عملیات الفقد فى الشغاالت وبذلك تحتفظ الطائفة بقوتھا



عملیة التشتیة



)مصدات الریاح: (االھتمام بزراعة األشجار- ٣
.أو عمل أسیجة من الجرید أو البوص حول المنحل من الجھة الشمالیة لوقایة المنحل من ھبوب الریاح الباردة

:تعدیل الطوائف- ٤
بحیث تكون منحدرة لألمام قلیًال وأن تكون أغطیة الخالیا مغلفة بشرائح من الزنك لوقایة الخالیا من المطر ، حیث أن -

تسرب میاه األمطار إلى داخل الخلیة یؤدى إلى تلف األقراص الشمعیة ومحتواھا من حبوب اللقاح وتخمر العسل مما یؤدى 
.إلى ھالك النحل

.وضع الخلیة على االرتفاع الشتوى وتضیق مدخل الخلیة-
.إحكام وضع أجزاء الخلیة فوق بعضھا حتى ال ینفذ الھواء إلى الداخل-

.یجب وضع باب الخلیة مواجھًا للجنوب الشرقى حتى ال تتعرض الطوائف للریاح الباردة-

:تجدید ھواء الخلیة- ٥
یجب أن تكون الخلیة حسنة التھویة حتى ال یختنق النحل بداخلھا ، ویتجدد الھواء من المدخل ، وكذلك یوضع صندوق -

.علوى فارغ لیساعد على التھویة

:وجود ملكة حدیثة- ٦
 .وجود ملكة مخصبة بیاضة على رأس الطائفة فى نھایة فصل الخریف مع االطمئنان علیھا أثناء الفحص-

:توفیر الغذاء للطائفة- ٧
أقراص مملوءة بالعسل المختوم فى أواخر الموسم ، وغالبًا ما یكون عسل القطن ، وإذا لم  ٣-٢حیث یترك لكل خلیة من -

.یتیسر ذلك یجب إمداد الخلیة بالتغذیة السكریة على فترات متقاربة

:حبوب اللقاح- ٨
توفیر حبوب اللقاح داخل الخلیة عن طریق حبوب اللقاح الطبیعیة داخل األقراص أو التغذیة ببدائل حبوب -

"حبوب اللقاح متوفرة فى أشجار الكافور والفول وغیرھا" .اللقاح ومكمالتھا


