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أمراض وآفات النحل
Bee diseases and pests of bees

:مرض النوزیما-١
  تدریجیًا اإلصابة وتقل الربیع وأوائل الشتاء أواخر بھ اإلصابة وتشتد -العالم فى انتشارًا النحل أمراض أكثر

 الغذاء عدد ضمور فى یتسبب كذلك العمل فى كفاءتھا فتقل فیضعفھا الشغاالت فى المرض ویؤثر النحل نشاط زیادة عند
 وضع على قدرتھا فإن الملكة أصیبت ما وإذا الحضنة تغذیة عن عجزھا إلى یؤدى مما السن صغیر النحل فى الملكى
.اإلحالل إلى الطائفة تمیل وغالبًا كثیرًا تقل البیض

  النحلة جسم من خرج إذا حتى النھائى طوره فى یتحوصل أولى حیوان عن عبارة للمرض المسبب والطفیل
 الحویصالت بھذه الشرب ماء أو الغذاء مصدر تلوث إذا السلیم النحل إلى العدوى وتنتقل ، الخارجیة البیئة یتحمل فإنھ
 على ویالحظ ، المعدة لجدار المبطن النسیج تلف فى تتسبب حیث واألمعاء المعدة داخل تتكاثر فإنھا النحل ابتلعھا فإذا

 البطن انتفاخ یالحظ كما ، الخالیا جدران على أو األرض على وزحفھ وقوعھ ثم قصیرة لمسافات طیرانھ المریض النحل
 ، الطائفة داخل العدوى لھا فیسبب السلیمة األفراد غذاء یلوث مما األقراص على المستقیم من إرادیًا ال البراز وخروج

 أو مصابة ملكات إدخال عند أو سلیمة أخرى إلى مصابة طائفة من األقراص نقل عند الخلیة خارج من العدوى تحدث وقد
 بالنحل تلوث مصدر من للماء النحل جمع عند أو ملوث بعسل الطائفة غذیت إذا كذلك ، مریض نحل بمصاحبة إدخالھا
 الجفاف تتحمل كذلك ، النحلة جسم خارج طویًال تعیش أن یمكنھا النوزیما حویصالت بأن العلم مع المرض بھذا المیت

.المرتفعة والحرارة الشدیدة والبرودة

:مرض األمیبا-٢
یسبب ھذا المرض حیوان أولى یصیب أنابیب ملبیجى فى شغالة نحل العسل حیث یتكاثر فیھا ویسبب تلفھا 

.، وھو یوجد غالبًا مصاحبًا لمرض النوزیما ویعالج بنفس الطریقة



:مرض الدوسنتاریا-٣
ینتج ھذا المرض عند تعرض النحل للبرد الشدید أو عند تغذیتھ على أعسال أو محالیل سكریة متخمرة 

.ویعالج النحل المصاب بتدفئتھ وتغذیتھ على مواد نظیفة سھلة الھضم

:الشلل-٤
یسبب ھذا المرض فیروس الیرى بالمیكروسكوب ویسبب انتفاخ بطن النحلة المصابة ، كما تصبح الشغالة 

ذات لون أسود المع لتساقط الشعر من علیھا ، كما یالحظ ارتعاش األرجل وتھدل األجنحة ، ویقاوم المرض بتغییر  
الملكات ، وتعرض الطائفة ألشعة الشمس ، وتقویة الطوائف المصابة حتى تتخلص الشغاالت من النحل المصاب وبذلك 
تتغلب الطائفة على اإلصابة تدریجیًا ، ویفضل أن تفحص الخالیا المصابة فى نھایة عملیة الفحص حتى ال تنتقل العدوى  

.عن طریق أدوات الفحص مع ضرورة توفر مصدر بروتینى بالطائفة

:مرض األكارین-٥
یتسبب ھذا المرض على نوع من األكاروس یصیب الزوج األمامى من القصبات الھوائیة الصدریة حیث ینفذ 

إلیھا من فتحات الثغور التنفسیة فیمتص عصارة جسم النحلة خالل جدر ھذه القصبات ، وتضع اإلناث المخصبة بیضھا 
داخل القصبات فیفقس وتخرج منھ أفراد مشابھة لألبوین ، وتؤدى اإلصابة إلى ازدحام القصبات الھوائیة بھذه األفراد 
مما یؤدى إلى حدوث انسداد جزئى بھا واختناق النحل المصاب الذى یعجز عن الطیران وتتھدل أجنحتھ ویشاھد زاحفًا 

على األرض حیث تموت منھ أعداد كبیرة ویخرج األكاروس من الثغور التنفسیة للنحل المیت لیصیب أفرادًا جدیدة 
وللتأكد من اإلصابة البد من الفحص المیكروسكوبى حیث تزال رأس النحلة وحافة الحلقة الصدریة األولى فیظھر الزوج 

.األمامى من القصبات الھوائیة داكن اللون بینما القصبات السلیمة تكون براقة فاتحة اللون

:مرض الفاروا-٦
الفاروا نوع من األكاروس یصیب سالنحل وھو طفیل خارجى ، وتتسبب أنثر الحیوان فى الضرر وھى اكبر 

ولونھا بنى محمر وفمھا مزود بزوج من الفكوك القویة التى تمكنھا من ثقب جسم ) القمل األعمى٠قلیًال من قملة النحل 
الیرقات والعذارى وامتصاص سوائل الجسم ، كذلك تتطفل اإلناث على شغاالت النحل بأن تثقب األغشیة بین حلقات جسم 

.النحلة لتمتص دمھا



:مرض الحضنة الطباشیرى -١
 إلى ویؤدى الیرقات على الفطر ینمو لذلك ونتیجة الخلیة فى النسبیة الرطوبة ارتفاع نتیجة فطر ویسببھ

 رشًا %٤ –٢/١بتركیز الفورمیك حامض ، الستریك حامض باستخدام ویعالج ، الطائفة قوة من یقلل مما جفافھا
 ویكون ، )أسبوع كل مرة( مرات ٤ العالج ویكرر ، برواز/ ٣سم٣ بمعدل بخاخة بواسطة المصابة األقراص على
 المصابة الیرقات من التخلص مع ، المصابة البراویز على من النحل ھز بعد خفیف ضباب صورة فى الرش

.المدخن فى وحرقھا بجمعھا )المومیات(

:مرض تكیس الحضنة-٢
ویسببھ فیروس ، وھو یصیب الیرقات ویسبب تحول محتویاتھا الداخلیة إلى سائل وتصبح الیرقة على 

.شكل كیس ویظھر ذلك عند محاولة شدھا بدبوس ، ویعالج ھذا المرض بتغییر الملكات

أمراض الحضنة



:اآلفات الحشریة

)القمل األعمى(قمل النحل 

دبور البلح

الوروار

ذئب النحل
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ذكر وأنثى األكارین



طریقة معالجة الفاروا باستخدام األشرطة

مرض الحضنة األوروبى



مرض الحضنة الطباشیرى

شغالة نحل حاملة للفاروا
عذراء نحل حاملة للفاروا



مرض الحضنة األمریكى



الدبور األصفر

إطار مدمر بدیدان الشمع


