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تسلیك وتثبیت األساسات الشمعیة      
Fix of comb foundation

األدوات
عجلة من المعدن المسنن الحواف والسنین مزدوج وبینھما تجویف لتنزلق العجلة على السلك           : الدواسة -أ

.ولھا ید من الحدید تنتھى بمقبض خشب
  :إبریق صھر الشمع -ب

.یستخدم لصھر الشمع ، وھو یستخدم لتثبیت شمع األساس فى التجویف الموجود فى قمة اإلطار
:أدوات أخرى الزمة لتثبیت شمع األساس

.زرادیة ملفوفة لفرد السلك المجلفن-.سلك مجلف-
.شاكوش لتثبیت المسامیر-.مسامیــر-
.زاویة لشد السلك-



شكل یوضح عجلة التثبیت

شكل یوضح لوحة التثبیت



فرز العسل:

یمكن فرز العسل مرتین أو ثالثة حسب ظروف المنطقة والمحاصیل المنزرعة بھا وعلى ذلك یمكن إجراء عملیة 
:الفرز كالتالى

الفرزة األولى:
وتجرى فى المناطق 

التى یتوافر بھا مساحات كبیرة 
من أشجار الموالح وتجرى 

عملیة الفرز فى منتصف إبریل 
تقریبا وقبل إنتھاء تزھیر الموالح 

فرزة (ویطلق علیھا إسم 
الفرزة الثالثة:).الموالح

وتحدث غالبا فى 
النصف الثانى من شھر أغسطس 
أو أوائل سبتمبر ویسمى العسل 

نسبة ) عسل القطن(الناتج بإسم 
.إلى نباتات القطن

الفرزة الثانیة:
حیث یجرى فرز 

الخالیا فى أوائل شھر یونیو 
ویطلق على العسل الناتج إسم 

.أى أزھار البرسیم) عسل نوارة(



:عملیة الفرز
 تكون أن یجب كما جیدا تجفف ثم والصابون بالماء غسیلھا بعد الفرز عملیة فى المستعملة األدوات تجھز

.الرطوبة من وخالیة نظیفة الفرز فى المستعملة الحجرة
 األقراص تستخرج فم الرائحة عدیم المدخن فى المستعمل الوقود یكون أن األقراص إستخراج عند یراعى

 إلى وتنقل مقفلة سفر صنادیق فى األقراص تجمع ثم ناعمة فرشاه بواسطة نحل من علیھا ما ویزال النضج التامة
 عسل إلنتاج بعضھا مع بالشمع العسلیة عیونھا المغطاه أى النضج والتامة اللون الفاتحة األقراص وتفرز الفرز حجرة
 بعضھا مع تفرز اللون الداكنة أو ناضجة غیر أجزاء بھا التى واألقراص –عالى بسعر یباع حیث )أولى درجة( ممتاز
  نظرا للتخمر لقابلیتھ بسرعة إستھالكھ ویستحسن السابق من سعرا وأرخص جودة أقل وھو )ثانیة درجة( عسل إلنتاج
.بھ الرطوبة نسبة الرتفاع

 القرص یمسك بأن وذلك وتجفیفھا تسخینھا بعد الخاصة السكاكین بواسطة األقراص كشط عملیة تجرى
 بحركة أعلى إلى أسفل من الكشط ویبدأ األمام إلى قلیل بمیل الكشط منضدة على یحمل ثم العلویة السدابة زوایا أحد من

.فقط السداسیة للعیون المغطاه الرقیقة الشمعیة الطبقة إال تكشط أال مراعاة مع منشاریة
 أن إلى )األقراص تنكسر ال حتى( تدریجیا السرعة تزداد ثم أوال ببطء ویدار الفراز فى األقراص توضع ثم

 المنضج إلى الفراز من العسل ینقل ثم الفرز عملیة تنتھى حتى وھكذا أخرى بأقراص تستبدل ثم تماما فرزھا یتم
 بالمنضج العسل ویترك .الشمع فتات لحجز )الموسیلین( الشاش من قطعة المنضح مصفاه بأسفل یربط أم ویحسن
 حسب زجاجیة برطمانات أو للصدأ قابل غیر صفیح من إما عبوات داخل العسل یعبأ ثم إنضاجھ فیھ لیتم أسبوع حوالى
.السائل العسل عن مرتفعا سعره یكون الحالة ھذه وھى عسلیة قطاعات شكل على العسل یسوق وقد .الطلب



  Honey Production :إنتاج العسل
 ، العسل من وفیر محصول إنتاج ھو العسل نحل تربیة أغراض أھم من إن

 بفترة الفیض موسم إبتداء قبیل الشغالة من قوتھا ذروة الطائفة ببلوغ إال ذلك یأتى وال
 نحل شغالة تجمعھا عطریة رائحة ذو حلوة مادة عن عبارة النحل وعسل ، كافیة
 مرتین العسل أنیجمع مصر فى العادة وجرت ، النبات أزھار رحیق من أساسا العسل

 من الشغالة وتجمعھ النقطة أو النوارة عسل ویسمى یونیو شھر خالل األول .السنة فى
 األساسى المصدر یمثل واألخیر والبرسیم والموالح الحلویات ألزھار الرحیقیة الغدد

 لبیعھ العسل ھذا النحال ویجمعھ سبتمبر شھر وأوائل أغسطس شھر أواخر فى والثانیة
 الستقبال طوائفھ إعداد النحال على ویجب ، المرغوب لمذاقھ نظرا ، نوعا مرتفع بسعر
 الشمع قطع بعض وجود ھو الموسم بدء إلى تشیر التى العالمات وأول العسل موسم
 إمداد من بد ال فعندئذ ، اإلطارات قمة على حدیثا الشغالة أفرزتھ الذى البیاض الناصع
 ذلك بعد الشمعیة األساسات ثم أوال ممطوطة شمعیة أقراص من یلزمھا بما الطوائف
 إلى یؤدى قد العملیة ھذه فى والتأخیر ، العسل تخزین للنحل یتسنى حتى وعاسالت

 وطریقة ، العسل إنتاج فى إنخفاض إلى أیضا ویؤدى ، للتطرید ومیلھا الطائفة إزدحام
 ومدة الرحیق مصادر حجم منھا عوامل عدة على یتوقف والعاسالت األقراص إضافة
.نفسھا الطائفة قوة إلى باإلضافة اإلزھار



:مواصفات عسل النحل النقى                      
.أن تكون العبوة حاملة إسم المنتج ونوع العسل وجھة اإلنتاج وتاریخ اإلنتاج-١
.عدم إضافة أى مادة عطریة أو حافظة أو ملونة إلى العسل-٢
.خالیا من بیض النحل والیرقات-٣
.أن یكون ناتجا من أقراص العسل الناضجة فقط-٤
%.٢٠أال تزید فیھ نسبة الرطوبة عن -٥
%.٠.٣أال تزید فیھ نسبة الرماد عن -٦
.درجات ١٠أال تزید نسبة الحموضة عن -٧
%.٣.٣أن ال تزید نسبة السكروز عن -٨

 Wax and royal jelly: إنتاج الشمع والغذاء الملكـــى
production

یتم إنتاج الغذاء الملكى بكمیات صغیرة فى بدایة موسم المشاط فى الربیع من الطوائف التى 
یزداد نشاطھا من بیوت اإلحالل أو الطوارئ أو التى تظھر بھا غریزة التطرید ، ولإلنتاج الصغیر ترفع  

أیام من  ٤-٣وبعد ) نصف الكرة(الملكة األم من الطائفة فى نویة أو صندوق سفر أو تحجز تحت قفص 
یلزم إستعمال (جم ٥التیتیم یتم جمع الغذاء الملكى ویعبأ مباشرة فى زجاجات صغیرة سعتھا حوالى 

، وأن تكون مغمورة فى حمامات من الثلج ، وذلك ألن الغذاء الملكى یتأثر بالضوء ) زجاجات داكنة اللون
.ودرجة الحرارة العالیة ویفقد خواصھ ویتحول إلى األصفر الكریمى أو األصفر



:إنتاج شمع النحل
  ، ٤ ، ٣ الحلقات على البطنیة اإلسترنات على من العسل نحل شغاالت تفرزھا دھنیة مادة ھو الشمع

 صورة فى االسترنات بین الشمع ویفرز )یوم١٢( السداسیة العین من الخروج بعد عمرھا یصل عندما ٦ ، ٥
 العلویان الفكان بواسطة المفرز باللعاب وتخلط الفم أجزاء بواسطة إستقبالھا ویتم مستدیرة صغیرة حراشیف
 ذو الشمعى القرص لصناعة جاھزا الشمع یكون وبھذا ، للتدعیم والبروبولیس اللقاح بحبوب وتخلط وتعجن
 ففیھ للخلیة جدا ھام والقرص البنى إلى األصفر بین القرص لعمر تبعا اللون ویتدرج ، الممیزة السداسیة العیون
.العسل فیھ یخزن كما ، النحل حضنة فیھ الشغاالت وتربى البیض الملكة تضع

 الطائفة إتجاه وأیضا )التبییض( الشمعیة الزوائد بناء مشاھدة من بالخلیة النحل نشاط على ویستدل
.الطبیعى التطرید إلى

:طریقة إستخالص الشمع من األقراص القدیمة
         یمكن التسییح تمام وبعد ، موقد على یغلى میاه تنك فى ویوضع األقراص من وإزالتھ القدیم الشمع تقطیع یتم-١

  یستخدم أو ، والعصر التصفیة فى عامالت ویشترك )جوت( خیش جوال داخل آخر وعاء فوق الصب
  سطح على القرص ویظھر لتبرد المصفاه بالشمع المیاه تترك ، االنسالخ جلود لحجز خاصة مصفاه
.الشمع لتبییض العملیة تكرار ویمكن ، الوعاء فى المیاه

.منھا البروبولیس وإستخالص تركیزھا فیتم والمخلفات المیاه أما-٢
  الشمع ویسیل )الشمسیة األشعة تمتص عدسة( الزجاج لوح فوقھا صینیة فى الشمسى الشمع فراز إستخدام یمكن-٣

.مصفاه على مروره بعد الشوائب من خالیا وعاء إلى
.منھا واالستفادة النشاط مواسم فى جمعھا یمكن الشمعیة الزوائد-٤



المنضج



أدوات عملیة الفرز



إطار عسل مختوم

عملیة الفرز


