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 Queen rearingطرق تربیة الملكات 
methods

:الطرق الطبیعیة لتربیة الملكات: أوًال
:ثالث حاالتتقوم طوائف النحل بتربیة الملكات طبیعیًا فى 

Swarmingالرغبة فى التطرید -١
Supersedure or Replacementالرغبة فى إحالل الملكات الضعیفة -٢
Emergencyالطوارئ -٣

Townsend: طریقة-١
یحتوى كل منھا على  Stripsمن إنتاج ملكات ، وذلك بقطع شرائح  ١٨٨٠تمكن ھذا العالم عام 

وبعد ذلك تثبت ھذه الشرائح على القرص . صف واحد من العیون السداسیة وبھا یرقات صغیرة السن وكذلك بیض
وقد أزال بعض الیرقات حتى یعطى . الشمعى قرب قمة اإلطار ، بحیث تكون فتحة العیون السداسیة متجھة ألسفل

وقد . فرصة كافیة ألن تقوم الطائفة المنزوع منھا ملكتھا بأن تربى العدد المناسب من بیوت الملكات وبحجم كبیر
.بیت ملكة فى الطائفة الواحدة ٢٠وجد أن ھذه الطریقة من تربیة الملكات ال تعطى أكثر من 



Brooks: طریقة-٢
قام ھذا العالم بتحسین طریقة التربیة السابقة ، وذلك بخفض عمق العیون السداسیة التى  ١٨٨٠فى عام 

،  cell barsثم قام بتثبیت الشرائح فى سدابات خشبیة. تحوى البیض أو الیرقات الصغیرة إلى حوالى ربع بوصة
 .وھذه السدابات تثبت فى إطار خشبى ویوضع فى الطائفة المنزوع منھا ملكتھا

Alley: طریقة-٣
وھى تحسین للطریقة السابقة إلنتاج بیوت الملكات ، حیث یقطع القرص الشمعى المحتوى  ١٨٨٣فى عام 

على یرقات شغالة حدیثة الفقس إلى شرائح مع إعدام یرقة وترك أخرى مجاورة وھكذا ، وخفض عمق جدران العیون 
وبعد ذلك تثبت ھذه الشرائح بواسطة شمع منصھر على حافة قرص حضنة أزیل نصفھ  . السداسیة إلى حوالى ربع بوصة

.السفلى وذلك بقطعھ بحیث تكون حافتھ محدبة قلیًال ، إلیجاد مسافة كافیة من بیت الملكات عند بنائھا على القرص الشمعى

Hopkins :طریقة-٤
باستعمال طریقتھ التى تتلخص فى استعمال قرص شمعى جدید بھ یرقات صغیرة  ١٩١١نصح ھذا العالم عام 

وھذا القرص الشمعى وما بھ من یرقات حدیثة یوضع أفقیًا فوق إطارات صندوق التربیة للخلیة المستعملة فى تربیة  . السن
الملكات بحیث یكون السطح المجھز لتربیة الملكات اتجاھھ ألسفل ، ویرى إعدام ثالث یرقات وترك واحدة فى كل صف من 

ویمكن رفع القرص الشمعى قلیًال عن قمة اإلطارات باستعمال بعض القطع الخشبیة ، ثم یوضع فوقھ  . العیون السداسیة
وبعد . وقد یغطى ھذا القرص حتى تتوفر الحرارة الالزمة لتربیة الملكات. صندوق فارغ ویفضل صندوق عاسلة منخفض

.تمام نمو بیوت الملكات یمكن نزعھا بعنایة واالستفادة بھا



Miller :طریقة-٥ method
.C.C الطریقة ھذه وصف وقد Millerقلیل بعدد الملكات تربیة حالة فى تصلح وھى ١٩١٢ عام 

 إلیھا یضاف ، الطائفة وھذه فیھا مرغوب صفات ذات قویة طائفة اختیار فى طریقتھ وتتلخص .النحل مربى الستعمال
 السدابة عن المثلث قمة ویبعد ، الشكل مثل منھا كل شمعیة أساسات من قطع خمس حوالى علیھ یثبت خشبى إطار

breeder األم الخلیة فى اإلطار ھذا ویوضع بوصة ٣-٢ بحوالى السفلیة colonyعلى تكون أن یشترط التى 
 ما إزالة ویحسن األمر لزم إذا صناعیًا تغذى أن أو اللقاح وحبوب العسل من كمیة تحتوى وأن الصفات جیدة ملكة رأسھا
  منتصف فى بینھم السابق اإلطار ویوضع .المقفولة الحضنة من فقط قرصین ترك مع ، مفتوحة حضنة من بالطائفة
 ھذا یرفع وعندئذ ، بالبیض الملكة تملئھ ما وسرعان السداسیة العیون مط فى النحل یبدأ أیام عدة خالل وفى ، الخلیة
 الشمعى للقرص الخارجیة األطراف بعض إزالة إلى النحال یضطر وقد .برفق نحل من علیھ یوجد ما إزالة مع ، اإلطار
 ستقوم التى الخلیة وسط اإلطار ھذا یوضع ذلك وبعد .الجواف إلى السن الصغیرة الیرقات تقترب حتى ، حاد بسكین
-Cell الملكات بتربیة building أو Cell- finishingوحبوب العسل یتوفر أن والبد .ملكتھا تستبعد والتى 
  الطائفة توجھ حتى ، مفتوحة حضنة من بالخلیة ما نزع ویجب .المركز السكرى بالمحلول صناعیًا تمد وقد ، اللقاح
  حوالى عددھا ویبلغ الشمعى القرص أطراف حول الملكات وتربى ، لھا المضاف اإلطار فى الملكات تربیة إلى عنایتھا
 الشمع من جزء على وفصلھ ، حده على بیت كل إزالة ویمكن ، الملكات بیوت تنضج أیام ١٠ حوالى وبعد ، بیتًا ٥٠-٣٠
 الخالیا نفس مستعمل الملكات إنتاج فى المربى یستمر وقد .تلقیحھا یتم حتى خلیة أو نویة إلى وإدخالھ ، قاعدتھ عند

.بالغذاء إمدادھا مع دائمًا الخروج وشك على حضنة لھا فیضاف التربیة بخلیة االھتمام یجب أنھ إال ، السابقة



J. Smith: طریقة-٦
 ھذه فى وتستعمل ، الملكات من كبیرة كمیة إلنتاجAlley طریقة عن محورة ١٩٤٩ عام الطریقة وھذه

 التربیة فى المستعملة الملكة وأن كما ، الملكات بیوت بناء النحل على یسھل حتى الجدیدة الشمعیة األقراص الطریقة
breeder colonyالتحویر بعض بھا خاصة لخلیة تحتاج.

  الجزء بینما ، أقراص لثالثة یتسع صغیرًا األجزاء ھذه أحد .فاصل بینھما جزئین من الخلیة ھذه وتتكون
 حاجز من قطعة منھ القاعدى الجزء على ومركب األبالكاش خشب من بینھما الفاصل والحاجز أقراص لستة یتسع األكبر
 أرباع ثالثة بحوالى األقراص قمة عن یعلو أنھ كما الخلیة قاعدة إلى الحاجز ویتصل ، بوصة حوالى بارتفاع ملكات
  مدخل بینما ، مدخًال لھ لیس الخلیة من الصغیر والجزء مشترك خارجى وغطاء مستقل داخلى غطاء جزء ولكل .البوصة
 الملكة وتحجز .الكبیر بالجزء یقع الخلیة مدخل بینما ، مدخًال لھ لیس الخلیة من الصغیر والجزء مشترك الخارجى الخلیة

 الخلیة من الصغیر الجزء جانبى على تثبت خارجیة غذایة وتستعمل .إطارات ثالثة یحوى الذى الخلیة من الصغیر بالجزء
.الخلیة جدار فى خاصة فتحة طریق عن النحل منھا ویتغذى

:طریقة دولیتیل-٧
وتتلخص فى إعداد الیرقات التى تستعمل فى التربیة صناعة 

وفیما یلى خطوات التربیة  . الكؤوس الشمعیة ، نقل الیرقات إلى الكؤوس
.بشئ من التفصیل



:إعداد الیرقات التى ستستعمل فى التربیة-أ
 فى واحد یوم لمدة القرص ھذا یضع ، السداسیة العیون ومنتظم نظیف شمعى قرص باستعمال ذلك ویتم

.الحضنة أقراص بین جیدة صفات ذات قویة طائفة
breeder التربیة خلیة وإعداد colonyالصغیر الجزء فى منھا ملكات تربیة المراد الملكة بوضع یتم 

 فى وغذاء حضنة من الطائفة بقیة توضع بینما .وصفھما السابق اإلطارین بین یوضع حضنة إطار فى السابقة الخلیة من
.الخلیة من الكبیر الجزء

breeder التربیة بطائفة الطائفة ھذه وتسمى colony)وفى .)منھا ملكات تربیة المراد الطائفة 
  الحاضنة بالطائفة تعرف أخرى طائفة إلى بالبیض امتأل قد یكون أن بعد الشمعى القرص ھذا ینقل التالى الیوم

incubator colonyساعة ٣٦ إلى ٢٤ حوالى الیرقات عمر ویكون البیض فقس یتم حتى یوم ٣.٥ إلى ٣ لمدة 
  ثم ، یوم كل التربیة طائفة فى شمعى قرص وضع یمكن الملكات عملیة والستمرار .الملكات تربیة فى المفضل العمر وھو
 أنDoolittle ویرى .للتربیة المناسب العمر ذات الیرقات وظھور البیض فقس یتم حتى الثانیة الطائفة إلى نقلھا
 نقلت لو عما بھا النحل عنایة من یقلل ، المطلوب للسن الیرقات ونمو البیض فقس لیتم األولى الطائفة فى الشمعى بقاء
 عسل من الغذاء لھا یتوفر وأن البد الیرقات بھا وتنمو البیض بھا یفقس التى الطوائف وھذه ، الحاضنة الطائفة إلى

.اللقاح وحبوب



:الكؤوس الشمعیة -ب
  أطرافھ وأحد ، بوصة ٣/٨ وقطره بوصة ٣ حوالى طولھ یبلغ خشبى قلم الشمعیة الكؤوس لعمل یستعمل

 مائى حمام فى یصھره نقى نحل شمع الكؤوس لعمل ویستعمل بوصة ٤/١ إلى یقل بوصة ٢/١ بعد على المستدیرة
  یغمر ثم ، ماء قطرات من بھ ما إلزالة یرج ثم بارد ماء فى القلم بغمر الكؤوس بناء ویتم منصھرًا بقائھ استمرار مع
 الشمع فى القلم یغمر وقد ویتصلب الشمع لیبرد ثانیة یرفع ثم ، بوصة ٤/٣ حوالى لعمق المنصھر الشمع فى

 من نوعًا سمیكة الكؤوس قواعد تكون أن ویفضل ، المطلوب السمك على لنحصل أكثر أو أخرى مرة المنصھر
 فى ذلك بعد یوضع ثم ، المنصھر الشمع فى غمره أثناء مرة كل القلم فیھ یوضع الذى العمل بتقلیل ذلك ویتم جدرانھا

.الخشبى القلم من الشمعى الكأس یرفع ذلك بعد .الشمع لیتصلب بارد ماء
 ثالثة أو سدابتین یثبت بحیث إطار فى تركیبھا یمكن سدابات فى جمیعًا الشمعیة الكؤوس تثبت ذلك بعد

.الخشبیة السدابة فى تثبیتھا ثم .المنصھر الشمع فى بغمرھا قاعدتھا عند الشمعیة الكؤوس تثبیت ویتم .إطار كل فى
 بوصة ٧/٨ إلى ٤/٣ حوالى مسافة ترك مع بعضھا بجوار الشمعیة الكؤوس لتثبیت العملیة وتستمر

 الشمعیة الكؤوس لتثبت أخرى طریقة تستعمل وقد .كأسًا ١٥ لحوالى السدابة تتسع وبذا ، وآخر كأس كل بین بوصة
  الكؤوس علیھ وتثبت منصھر شمع یمأل التجویف ھذا ، قلیًال مجوفة اسطوانیة خشبیة قاعدة على بلصقھا وذلك

  فى ١٥ حوالى الشمعیة األقالم من عدد بتثبیت ویمكن .ألسفل الكؤوس فتحة تتجھ بحیث السدابة تثبت ثم الشمعیة
 المنصھر الشمع فى واحدة دفعة األقالم ھذه نغمر ذلك وبعد .واحد مستوى فى السفلیة أطرافھا تكون بحیث حامل
.للسرعة وذلك



Grafting: نقل الیرقات إلى الكؤوس الشمعیة
  جفاف یحدث ال حتى السرعة غایة وفى وعنایة بدقة تجرى أن ویجب العملیات أھم من الیرقات نقل عملیة

 تقل ال حرارة درجة وفى دافئ مكان فى الیرقات نقل عملیة وتجرى وخبرة مران إلى تحتاج عملیة وھى ، وموتھا للیرقة
 اإلضاءة جانب إلى ھذا ، النقل عملیة أثناء والیرقات الملكى الغذاء جفاف لمنع الرطوبة من عالیة نسبة مع %٢٥ عن

.أضرار أیة إلى تعرضھا دون الیرقات نقل إلتمام الكافیة
grafting خاصة ملعقة الیرقات لنقل ویستعمل needleلنقل ویستعمل وعریض مفلطح أطرافھا أحد  

  من قلیًال جزءًا كأس كل قاع فى یوضع أن ویجب .البیض لنقل ویستعمل فمدبب اآلخر الطرف أما .والیرقات الملكى الغذاء
 عن یزید ال عمرھا شغالة یرقة كأس كل إلى تنتقل ثم طبیعیًا توجد قد التى الملكات بیوت من علیھ یحصل .الملكى الغذاء
 وھى بھا الملكات تربیة المراد بالطائفة اإلطارات توضع ذلك وبعد إعدادھا السابق الحضنة أقراص من تؤخذ ساعة ٣٦
cell( ملكة بدون عادة building colony( البادئة الخلیة ھى نوعان البانیة والطوائف Starter hive
finishing المتممة الخلیة ھى والثانیة hive، ھذه تنزع قصیرة بفترة الملكات خروج وقبل أیام عشرة وبعد 
.الشمعیة الكؤوس إلى نقلھا تاریخ من یومًا ١٢ إلى ١١ بعد یتم الملكات وخروج ، التلقیح نوایا على وتوزع ، البیوت

baby تسمى صغیرة تلقیح نوایا لھا یلزم للتلقیح العذارى الملكات وإلعداد nucleiسفر صنادیق أو ، 
 كما ، اللقاح وحبوب الرحیق مصادر فیھ یقل الذى الوقت فى خاصة لھا الالزم العسل وتوفیر التلقیح نوایا تغذیة ویجب
 تتم أن المفضل ومن الردیئة الجویة العوامل من ووقایتھا الطبیعیة السرقة فى الصغیرة النوایا ھذه على المحافظة یجب
  .المرغوبة الذكور بواسطة التلقیح عملیة نقاء لضمان ذلك المناحل عن بعیدًا منعزل مكن فى الملكات تلقیح عملیة
.البیض ووضعھا التلقیح لضمان أیام ١٠ حوالى فترة بعد الملكة على ویكشف

  الملكة حجز وھو الغرض نفس تؤدى كلھا األقفاص من خاصة أنواع لھ یلزم الطائفة على الملكة وإدخال
Benton قفص األقفاص أنواع ومن .ضرر ألى تتعرض ال حتى لفترة cage وقفص Raynor cage وقفص 
 طریق عن اإلدخال من النوع ھذا على ویطلق ، زنبركیة حافظة أو القرص نصف أو الكامل القرص وقفص ، كرة نصف
 علیھا ملكات إدخال المراد الطائفة فى تتوفر أن والبد .المباشر لإلدخال طرق ھناك أن كما المباشر غیر باإلدخال األقفاص
.مراعاتھا یجب شروط عدة



:وصف لوحدة جنتر لتربیة الملكات- ٨
:تتكون وحدة جنتر من

.عین مغلقة ٢٧٠عین مفتوحة و ٩٠عین سداسیة منھا  ٣٦٠صندوق بالستیكى یسمى قرص التربیة یحتوى عل -١
.Bوتسمى بالحوافظ  ٩٠حوافظ بالستیكیة وعددھا -٢
.Bكأس بالستیكى تسمى بالقطع  ٩٠-٣
.ABوھى تستخدم فى تثبیت التركیب المكن من الحافظة والكأس  Cقاعدة بالستیكیة تسمى بالقطع  ٩٠-٤
.أقفاص تفریخ الملكات-٥
.مكعبات خشبیة-٦

Cell punch :قطع العیون السداسیة- ٩
وتتم ھذه الطریقة بقطع العیون السداسیة من األقراص الشمعیة التى توجد علیھا یرقات حدیثة الفقس و 
البیض ویتم القطع بالجھاز المصمم لذلك بعد قطع العیون السداسیة وبھا الیرقات الحدیثة الفقس أو البیض تثبت على 
سدابات یمكن تركیبھا فى إطار بحیث تثبت سدابتین أو ثالثة فى كل إطار ویثبت الجھاز عند قاعدتھ بشمع منصھر ثم  

توضع بخلیة قویة لكى یتم إكمال بناء البیت الملكى وحضانتھ حتى قرب خروج الملكات التى یتم نقلھا بعد ذلك إلى 
.الخالیل التى فى حاجة لملكات أو إلى أنویة التلقیح



:٢٠٠٣وطریقة زھیرى  Jenterطریقة تربیة الملكات باستخدام جھاز -٠١
 ولیس كامًال الشمعى الكأس باستخدام وذلكJenter لجھاز تعدیل زھیرى طریقة وتعتبر

 بھ سم ١٩×١٨ مقاس البالستیك من مستطیل من یتكون والجھاز األخرى التربیة طرق فى كما منھ جزء
  من الكؤوس ھذه وتغطى بالستیك أو شمعى كأس قاع كل أسفل ویوضع قاع بدون سداسیة عین ٢٧٩
  ویغطى سم ١٩×١٨  البالستیك من بغطاء یغطى ثم سم١ وبسمك سم ١٩×١٨ اإلسفنج من بقطعة أسفل
  إلدخال البالستیك من بغطاء تغطى دائریة بفتحة مزود البالستیك من ملكات بحاجز األمام من الجھاز
  ولقد .األمامى الغطاء تحت یوضع بحاجز أجزاء أربع أو ثالثة أو اثنین إلى الجھاز تقسیم ویمكن الملكة
  وعند الشمعیة الكؤوس استخدام فى أعلى الجھاز ھذا استخدام عند للقبول المئویة النسبة أن وجد

  بطریقة وبمقارنة الحالتین فى متساویًا الناتجة الملكات وزن كان بینما البالستیكیة الكؤوس استخدام
Junter السابقتین الطریقتین عن القبول نسبة فى أعلى كانت زھیرى طریقة أن وجد دولیتل وطریقة 

 Junter بطریقة %٦٦.٦ ، دولیتل بطریقة %٦٩.٣٣ ، زھیرى طریقة حالة فى %٩٦ كانت حیث
.الثالثة الطرق كل فى الناتجة الملكات وزن فى معنویة اختالفات یوجد ال بینما



بعض طرق تربیة الملكات



الطرق الغیر مباشرة إلدخال الملكات



صنادیق سفر الملكات



كئوس شمعیة بھا غذاء ملكى

التطعیم


