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 تقس�م طوائف النحل : 

المقصود �عمل�ة التقس�م هو ز�ادة عدد الطوائف في المنحل وتجري عمل�ة التقس�م عند بدا�ة    

موسم النشاط مع االخذ �االعت�ار عدم التقس�م الجائر حتى ال �سبب ضعف الطوائف التي �جري 

علیها التقس�م وتسبق عمل�ة تقس�م الطوائف عمل�ة اعداد الملكات او العذارى التي ستص�ح 

 ات لهذه التقس�مات الحدیثة . امه

 اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل إجراء عمل�ة التقس�م 

تنش�ط الطوائف القو�ه التي ستقسم في اوائل الر��ع �محلول سكري مخفف لتنش�ط الملكات وتضع 

 ب�ضًا م�كرًا و�جب قبل التقس�م جعل جم�ع الطوائف في قوة واحدة فتوزع �عض اقراص الحضنه

 على الطوائف الضع�فة في المنحل و�ضاف اقراص شمع�ه فارغه الى الطوائف 

 وهناك عدة طرق للتقس�م �مكن اجمالها ف�ما یلي :    

 تكو�ن طائفة من طائفة :  -١

وفي هذه الحالة یؤخذ نصف عدد االقراص من طائفة قو�ة ( اقراص عسل وحبوب    

یبدا النحل ببناء بیوت ملك�ه لملكة لقاح واقراص حضنة ) وتكون مغطاة �النحل دون ا

یتم ادخال ملكة  او،یوم من التقس�م وتتلقح العذراء  ١٤-٩تخرج منها ملكه عذراء �عد 

  و�تم تغذ�ة الطائفة الجدیدة �المحلول السكري .ملقحة حدیثا على القس�م الجدید 

 تكو�ن طائفة من طائفتین :  -٢

وفي هذه الطر�قة یتم اخذ اقراص الحضنة والعسل بدون نحل من إحدى الطوائف    

وتنقل الخل�ه االم الى مكان �عید و�وضع ثم یؤخذ نحل فقط من طائفة اخرى ، القو�ة . 

مكانها الخل�ه الحدیثه ف�عود النحل السارح من الحقل الى الخل�ه وتكون الخل�ه بیوت 

 یوم  من التقس�م وتتلقح العذراء  او١٤-٩جدیدة  �عد  ملك�ه تخرج منها ملكه عذراء

 .و�تم تغذ�ة الطوائف �المحلول السكري تدخل ملكة حدیثة ملقحة على التقس�م الحدیث 

  

 تقسيم طوائف النحل  
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 تكو�ن طائفة من عدة طوائف :   -٣

وتعتبر هذه الطر�قة من احسن الطرق المت�عة في التقس�م حیث إنها ال تؤدي الى    

 لوجه التالي : ضعف الطوائف وتتم على ا

یوضع �عض اقراص حضنة مقفلة على وشك الفقس بدون نحل من احدى الطوائف  - أ

 (أ) في صندوق الخل�ة الخشب�ة الحدیثة المراد تكو�ن طائفة بها .

یوضع �عض اقراص عسل وحبوب لقاح بدون نحل ا�ضا من طائفة اخرى (ب) في  - ب

 صندوق الخل�ة السابق .

توضع الخل�ة الحدیثة ( بها اقراص العسل والحضنة ) مكان طائفة قو�ة �المنحل (  - ت

ج) التي ( تنقل الى مكان اخر �المنحل ) ف�عود النحل السارح الى الخل�ة الحدیثة . 

 كما �مكن اخذ �عض من نحل الطائفة القو�ة واضافته الى الخل�ة الحدیثة . 

عذراء او�تم ادخال ملكة حدیثة ملقحة الى یبني النحل بیوت ملك�ه وتخرج منه ال  - ث

 الطائفة الجدیدة .

 تغذ�ة الطائفه الجدیدة �المحلول السكري  - ج

 مالحظة: 

�ستحسن اجراء عمل�ات تغذ�ة صناع�ة �المحلول السكري قبل اجراء عمل�ات التقس�م   -١

 حیث �عمل ذلك على تشج�ع الملكة على وضع الب�ض وانتاج الحضنة .

 یتم االفراج عن الملكة بنفس الطر�قة التي یتم فیها االفراج عن العذراء .  -٢

 

  

حیث هو غر�زه طب�ع�ه او فطر�ة ، وطر�قة تكاثر�ه في النحل تتاثر �العوامل الطب�ع�ه التطر�د :

االصل�ة  مع عدد �بیر من نحل الخل�ه القد�مه الخل�ه  فتترك الملكهتكون الخل�ه ملكه جدیدة 

 لتستقر على فرع شجرة او اي موقع قر�ب او �عید عن الخل�ه القد�مه .

 

 التطرید 
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 االستدالل على الطائفة التي حدث بها التطر�د و��ف�ة عالجها : 

�عض من شغاالت  �أخذ�مكن االستدالل على الطائفة التي حدث بها هذه الظاهرة وذلك     

الى خلیتها ستعود نحل العسل �الطرد وتعفیرها �الدقیق واطالقها وسط المنحل حیث حتما 

رجت منها تار�ة �عضا من آثار الدقیق على لوحة الطیران . وعند اكتشاف خاالصل�ة التي 

لكات التي ننصح �الق�ام �فحصها فورا واعدام بیوت الم فأنناالطائفة التي حدث بها ظاهرة التطر�د 

لص من العذارى ان وجدت خوفا من خروج طرود اخرى والتي تعمل على ختوجد بها و�ذلك الت

وفي حالة عدم وجود المكة االم والتي تكون قد خرجت مع الطرد فانه �مكن اضعاف الطائفة . 

 ادخال ملكة حدیثة على هذه الطائفة لتحل مكان الملكة االم .

 اس�اب التطر�د 

ة �الب�ض والیرقات والعسل وحبوب اللقاح التجد الملكه مكانًا لوضع الب�ض الخل�ازدحام  .١

 فتترك الخل�ه وتخرج �احثه عن مكان اخر .

�عض الطوائف م�اله للتطر�د مثل النحل الكرنیولي والنحل العراقي الن ملكاتها �قل فیها  .٢

اتها فتقوم ببناء افراز المادة الملك�ه فتؤثر على الشغاالت حیث تشعر �انها قد فقدت ملك

 بیوت ملك�ة.

عندما تزداد اعداد الشغاالت الصغیره في السن والتي تنضج ف�ه الغدد المسؤوله عن  .٣

افراز الغذاء الملكي حیث �عمل النحل على بناء البیوت الملك�ه لتر��ه الیرقات مما ینتج 

 خروج الملكه القد�مه .

 عالمات التطر�د 

 اوال عالمات خارج�ه 

 خروج مجام�ع �بیره من النحل وتجمعها عند مدخل الخل�ه . -١

 .طیران النحل �صوره دائر�ه  -٢

 طیران النحل �صعو�ه المتالء �طنه �العسل وسقوط اعداد منها على االرض . -٣

 ثان�ا عالمات داخل�ه 

 ازد�اد الذ�ور في الخل�ه  -١
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 تتحرك الملكه القد�مه �عصب�ه على االطارات . -٢

 �قل عدد الب�ض الملقح وتمتنع عن وضع الب�ض قبل التطر�د بیومین . -٣

 �صدر النحل صوت خاص �ش�ه الطنین   -٤

 ا�قاف ومسك الطرد 

 رش الماء على شكل رذاذ على الطرد . -١

 وضع قطعه قماش لیتجمع علیها الطرد  -٢

احضار صندوق طرد فارغ و�زود �اطار�ن عسل و�وضع تحت الطرد م�اشرة وهز  -٣

 قط النحل الى الخل�ه .الغصن ل�س

 ترك الخل�ه مكشوفه لیدخل الیها النحل المت�قي .  -٤

 تنقل الى مكان مناسب �عد تغطیتها .  -٥

   Swarming Controlالس�طرة على التطر�د  

احد الواج�ات الرئ�س�ة  تعتبراعمال النحال في منع التطر�د او إسكان الطرود وغیرها أن 

 للنحال خالل موسم التطر�د .

إنه عمل متواصل وعمل دقیق �حتاج الى االنت�اه الى عالمات التطر�د الخارج�ة والداخل�ة    

 وا�قاف هذا التطر�د �الوسائل الموضحة جیدا في ذلك الفصل . 

  Drummingالتطبیل 

�ان النحالون �الماضي قبل مائتي عام �قرعون الطبول في سبیل منع حدوث التطر�د او    

ئر �الهواء وجعله یرجع الى خلیته او �سكن �سرعة في اي مكان ، وقد ازعاج الطرد الطا

�ستعملون االجراس او القدور إلحداث الصوت المزعج للطرد الطائر ل�جعله اما ان یرجع 

قدم  ٢٠٠-٥٠الى خلیته او �ستقر �اي مكان سر�عا والطرد البد ان �ستقر في مسافة بین 

ل�ة االصل�ة ، ان دق الطبول إشارة ل�ق�ة الناس متر) من مسافة ابتعاده عن الخ ٦٠-١٥(

 �ان النحال یتجول إلخراج طروده الطائرة منه . 

ذ�رت في الفصل الخامس الملكة وهي من االعمال المتمیزة في تحسین صفات النحل 

 السلو��ة واالنتاج�ة ومقاومة اآلفات واالمراض �االنتخاب والتنق�ة الجین�ة للنحل ، وغیرها .
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 فرز العسل

المقصود �عمل�ة الفرز هو استخراج العسل من االقراص الشمع�ة وذلك عن طر�ق جهاز خاص 

 �سمى الفراز . و�مكن تلخ�ص العمل�ة �االتي : 

 –منضدة الكشط  –سكاكین الكشط  –تجهیز االدوات الخاصة �عمل�ة الفرز ( الفراز  -١

 المنضج ) مع غسلها �الماء والصابون جیدا وتجف�فها قبل اجراء العمل�ة . 

یراعى عند استخراج االقراص العسل�ة من الطوائف ان �كون الوقود المستخدم في  -٢

المدخن عد�م الرائحة �لما امكن ذلك حتى ال یؤثر ذلك على رائحة العسل . ثم یزال 

ل ثم تجمع االقراص في صنادیق الخال�ا النحل من على االقراص بواسطة فرشاة النح

 التي تنقل �عدها الى حجرة الفرز . 

تزال الط�قة الشمع�ة الرق�قة المغطاة للعیون السداس�ة المملوءة �العسل �استخدام سكین  -٣

الكشط �عد تسخینها وتجف�فها وذلك �ان �مسك القرص من احد زوا�ا السدا�ة العلو�ة ، ثم 

یل قل�ال الى االمام ، و�بدأ الكشط من اسفل الى اعلى �حمل على منضدة الكشط �م

�حر�ة منشار�ة مع مراعاة اال �كشط غیر الط�قة الرق�قة التي تغطى العیون السداس�ة 

 فقط  . 

دید في اول االمر ثم تزداد �طء شب داریالذي  رازفال توضع االقراص العسل�ة �عد �شطها -٤

�مكن  فراز .الى الجدار الداخلي للخار�ب در�ج�ا حیث �خرج العسل من النت ةالسرع

 الفراز عةوتختلف س از.موجود �الفر ال لصنبورن طر�ق اع مفروزالحصول على ال

، ٤، قرص ٢عدد ز �سع العسل فهناك فرا هامن المأخوذستخدم ت�عا لحجم الطوائف الم

 قرصا .  ٥٠حتى  ،  ٢٠، ٨، ٦

 ة . قراص المجموعاال العسل من جم�ع  حتى یتم استخراج ةتكرر العمل�  -٥

حتى یتم انضاجه، اسبوع حوالي لمده �ه الذي یترك ل العسل من الفراز الى المنضج ینق  -٦

واحسن العبوات ما �انت  ةالمطلو� االحجام�اصه و عبوات خ�مكن تعبئه العسل في �عده 

 ة .او البرطمانات الزجاج� ) للصدأقابل غیر (مصنوعه من الصف�ح الفرنساوي المجلفن 
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