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 ة لشحل العدل سشكتفي ىشا بحكخ االكثخ اىسية : ىشاك اعجاء كثيخه بالشدب

 : الشمع ةفراشه دود: اوال  

 

حيث  لشهان الشحال السيسة. وىي ايزا عالسيسم لسشاحلوىي فخاشو ليميو ال تظيخ اال في ا    
 لالشحب  ةضع بيزيا عمى االقخاص غيخ السغظاتقهم به و  ةزعيفالظهائف التجخل الفخاشات الى 

العيهن  قخب قاعمحجثو انفاق  التي تتغحى عمى الذسعليخقات ا عشوفقذ البيض الحي تخخج وي
و عشج  حلعمى اعاقو حخكو الشلخيهط وتعسل ىحه ا ةخيهط حخيخيبمع تغظيو االنفاق  ةالدجاسي

 ه . خاليا ىجخ الشحل الى فة يزظخبيحه اال ةاشتجاد االصاب

 :مشيا ةمهقايلو  

 . الفخاشات جخلالتي عن طخيقيا تو  ةفتحات في اجداء الخمياليجب سج الذقهق و   -1
 م القائيا الذسع وعج ةدود عحارى يخقات و  مع اعجامالفحص  ةعسمي الخاليا اثشاء تشظيف -2

 سشحل . ال ةعمى ارضي
 ضم الظهائف الزعيفة .  -3
ة بالشدبة لهضع الذسعية القجيسة ألنيا مفزمة بالشدبة لمحذخ  االقخاصالتخمص من  -4

 البيض .
  تبخيخ االقخاص الذسعية ) بعج انتياء مهسم الفيض ( بسادة البارادكذ عشج التخدين .  -5
 او سيانيج البهتاسيهم او الفهستهكدين . So2تجخين الخاليا بغاز  -6

 مكافحه افات النحل 
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 مى ( : عثانيا : قمل النحل ) القمل اال

 

ويهضع البيض عمى   الدن رغيخالشحل والشحل ال ةيهجج غالبا عمى ممك يخارجطفيل ىه    
االغظية الذسعية لمعيهن الدجاسية الحاويو عمى العدل او فارغو وعشجما تخغب بالتغحيو تتحخك 
الى اجداء فم الشحمو حيت تتعمق بالذعيخات السهجهده عمى الفكهك العميا مدتخجمو ارجميا 

فتخه الخكهد في فرل في بو  ةاالصابوتذتج  ةلمسمك ةبب قمو وضع البيض بالشدبدتقج االماميو و 
 . الذتاء

 . الخاليا ةبشظاف ةالعشاي حية الظهائف معمشو يجب تغ ةمهقايلو  

وكحلك فخش قاعجة الخمية بهرق مقهى وتجخين الخميو بالتبغ فعشج تعخض القسل لمجخان يتداقط 
 خارج الخمية . عمى الهرق السقهى وتحخق االوراق

 : الهروارثالثا :   
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قهم يدبب خداره كبيخه لمسشاحل وقج ية الهان متعجدعرفهر ذو وىه طائخ اكبخ حجم من ال   
يسكن استخجام  مشو ةمهقاي. ولوبحلك فيه يقمل من قهه الظهائف  ة , بالتيام شغاالت الشحل الدارح

 . وازعاجو هألبعادخخطهش البشادق 

 : النحلذئب رابعا : 

 

ذاشو في االرض اعبشاء يقهم ب, لهن بظشو اصفخ  ةاكبخ حجسا من الشحم ةوىه حذخه صغيخ     
 خوحيااثشاء س نحل العدل , حيث يقهم باصظيادىا حية لذغاالت ويدبب ضخرا ة , الخممي

. وتزييق مجخل الخمية في ماء ساخن عجاموثم ا  واستخجام شبكو صيج الحذخات جسعبويسكن 
 لسشع دخهلو الى الخميو 

 :النمل خامسا: 

 ةعسيق (اطباق)معالج بهضع اواني ل ةحدن طخيقاو  بو في معظم السشاحل وتكثخ االصاب    
 ةالى الخاليا مع مالحظ لشسلتسشع وصهل افالظهائف تسال باستسخار بالساء و  لتحت ارج

 . تبخخ السياه مشيا في الجه الحاردخعو نظخا لبالساء  وانيىحه اال ملء عمى ةالسجاوم

 الفاروا  : سادسا  

ممم لهنو بشي غامق وشكمو بيزهي ويتسيد بهجهد  1.1اكاروس صغيخ يبمغ طهل االنثى 
شعيخات تداعجه بالتعمق عمى الفخيدة ولو ثسان ارجل قهيو يتعمق عمى جدم الحذخه وخاصة في 

 بة ماصو بيا دم الشحل والحزشو حمقة البظن ) البمهرا ( اجداء فسو ثاق

 لمهقاية مشو :

 تجميخ أي طخود غخيبة تجخل السشحل لسشع حجوث العجوى  -1
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 تعكيم ادوات الشحالين قبل وبعج االستعسال  -2
 االىتسام بالتذتيو  -3
 م ولسجة عذخ دقائق  44استخجام اليهاء الحار وذلك بتعخيض الشحل اابالغ الى   -4
 الكالبتهز او الذيح .التجخين بالكافهر او   -5
 استخجام السبيجات الكيسياويو مشيا شخائط ابدتان وشخائط فهلبيكذ  -6

 

 

 
 

 والزنبهر االصفر سابعا  : الزنبهر االحمر 
وىه امام من االفات الخظيخه عمى الشحل يفتخس الشحل ويتغحى عميو ىه يعج الدنبهر 

الظيخان عشج جسع الخحيق وحبهب المقاح يياجم طهائف الشحل الزعيفو  السجخل واثشاء
ويتغحى عمى عدميا ويقهم بشقل العحارى واليخقات والحذخات الكاممو لشحل العدل الى 

 عذو لتغحية يخقاتو .
 الهقايو مشو :

 قتل السمكات في الخبيع -1
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 خاصو لمدنابيخ صيج الدنابيخ وقتميا باستخجام الذبكات الحذخيو واستعسال مرائج  -2
 تزييق مجخل الخاليا لسشع دخهل الدنابيخ الى الخميو  -3

 

 
 الزنبهر االصفر                                 حمر الزنبهر اال

 ثامنا  :النهزيما 
(ويحجث السخض نتيجة لتمهث الغحاء اله  وىه من الحيهانات االوليو ) البخوتهزوا

الساء بجخاثيم السخض وعشج وصهل الجخاثيم في السعجه  تشقدم في السعجة وتدبب 
 االلتيابات وتخخج  الجخاثيم مع البخاز. 

 
 الهقايو مشيا :

 تعكيم ادوات الشحال قبل وبعج االستعسال . -1
 االىتسام بالتذتيو . -2
 .Fumidilمشيا  استخجام بعض السخكبات الكيسيائيو -3
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 اوال  : مرض تعفن الحضنه االمريكي 

وىه من اخظخ امخاض الشحل لكهنيا تشتذخ بدخعو وتقزي عمى الظائفو السدبب ىي بكتخيا 
Paenibacillus larvae الذكل تشسه وتتكاثخ داخل  تتكاثخ عن طخيق تكهين سبهرات بيزهيو

 جدم اليخقة تقتل اليخقات عشج اليهم الثامن من عسخىا 

 الهقايو مشيا 

 تجميخ وحخق الخاليا والظهائف السرابو ودفشيا  -1
 استخجام السهاد الكيسيائيو مشيا االوكدي تتخاسايكمين او تيخامايدين  -2

 
 

 

 أمراض الحضنة        
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 ثانيا : مرض تكيس الحضنه 
يريب يخقات الشحل حيث يتحهل لهنيا من االبيض الى االصفخ ثم  السدبب فايخوس

الى البشي واخيخًاالمهن االسهد وتبجأ التغيخات المهنيو من الخأس , بعجىا تسهت اليخقات بعج 
تغظية العيهن الدجاسية وتكهن ثقهب في االغظيو وعشجما تجف اليخقو تكهن عمى شكل 

 حو تذبو رائحة التخسخ قذهر سهداء صمبو  قبل ترمبيا تبعث رائ
 الهقايو مشيا 

 تغيخ السمكات السدشو . -1
 العشايو بالتغحية الجيجه لمظهائف  -2
 لم يكتذف عالج فعال ضج ىحا السخض  -3

 

 مرض تحجر الحضنه  :ثالثا  
يريب  Aspergillus flavusمدببات ىحا السخض عجة انهاع من الفظخيات مشيا 

اليخقات حيث تفقج لهنيا وتربح ناصعة البياض ثم يتحهل الى المهن الخمادي 
 السذهب بخزخه بعج مهتيا تجف اليخقات وتتحجخ والتمترق بالعيهن الدجاسيو 

 الهقايو مشيا:
 حفظ االقخاص الذسعيو في اماكن جافة ونظيفة  -1
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 يات تيهية الخمية لتجشب تخاكم الخطهبة الحي يعج حافد لشسه الفظخ  -2
 رفع االقخاص الذسعيو الدائجه من الخميو  -3
 تغحية الشحل جيجاً  -4
 Amohotericineيعالج كيسيائيأ باستخجام مادة  -5
 

 

 

 

في القزاء عمى ندبو كبيخه  الدراعية اآلفات ةفي مكافح ةالسدتخجم ةدبب السبيجات الحذخيت    
التي تهجج  حلكبيخه في السشا ةو تكهن ندبو االصاب ةاالحتياطات الكافي لم تتخح السشاحل اذ من

في  ةالدراعي اآلفات ةييا عمى مكافحجاوم فالتي يو تخكد فييا السحاصيل تفي السشاطق التي 
 ة . ات الحذخياستخجام السبيج

 مسا يؤدي ةلدارحا ةسبيج يكهن اثشاء الخشح عمى الشحملمالسباشخ  التأثيخان  نهضح  حب انون 
 الى ضعف الظهائف وربسا ىالكيا اذ لم تدخع الظهائف في تعهيض الفاقج من الشحل الدارح, 

الى يشبو لسبيجات حيث عسميات رش اب والقائسين  ولحلك يجب ان يكهن ىشاك تشديق بين الشحالين
 ةق طهائف الشحل في السداء مع اضافيقهم الشحال بغمف ةساع 24بػ قبل الكيام بيا  ةىحه العسمي
عاسمة ثم يغظى بغظاء جوق فارغ يهضع فهق صشجوق الصش ) وىه ةالخمي يهية الىصشجوق ت

 على النحل وتأثيرها ةالمبيدات الحشري



 د. دمحم شاكر منصور                                      تربية نحل عملي                المحاضرة الثامنة          

يعاد فتح باب الظهائف في مداء اليهم التالي ثم  الساء فتخه الخاشبجادىا موكحلك االخمية ( , 
   النتياء عسميو الخش

 اعراض التسمم 

 الظبيعي .حخكة الشحل ونذاطيا غيخ  -1
 عجم تسكشيا من الظيخان والتراق اجشحتيا مع بعزيا . -2
 مهت الشحل بالقخب من الخميو . -3
 تفقج ىالسمكو كفائتيا في وضع البيض ويقل نذاطيا . -4

 

 

 


