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a- : مواعيد فحص الطوائف 
والمعتدلة الرياح ويجب عدم فتح ممطرة ) الصحوة ( تفحص الطوائف في االيام الغير     

الخاليا اذا انخفضت درجة الحرارة خوفا من تعرض الحضنة لمبرد وانسب وقت لفحص الخاليا 
ىو بين العاشرة صباحا والثالثة بعد الظير وتفحص في موسم النشاط مرة كل اسبوع وفي الشتاء 

 السبوع .يوم في موسم التطريد تفحص الطوائف مرتين في ا 05 – 02مرة خالل 
b-  : طريقة فحص الخاليا 

يقوم ويتم اعداد المدخن بحيث يعطي دخانا باردا بدون اي ليب او يخرج منو صوت     
االدوات و القناع  ويجيز النحال باالستعداد في عممية الفحص حيث يمبس المالبس المناسبة

ون الشمس خمفو الالزمة ويقف بجوار الخمية المراد فحص طائفتيا من احد الجانبين بحيث تك
ويجب االبتعاد عن مدخل الخمية حتى ال يكون في طريق طيران النحل ويسبب شراستو ثم يبدأ 

 بالخطوات التالية : 
تشعل قطعة من القماش النظيف بحجم مناسب وتوضع داخل المدخن ويحرك المنفاخ عدة  -1

 مرات حتى يخرج الدخان بدون ليب .
ينصرف النحل لعمل اخر غير الدفاع عن الخمية ثم التدخين قميال عند باب الخمية حتى  -0

 يرفع الغطاء الخارجي ويدخن قميال من فتحة الغطاء الداخمي وتغطي الفتحة باليد .
ننتظر دقيقتين بعد سد الفتحة باليد حتى يممئ النحل حوصمتو بالعسل ويصبح قميل الميالن  -3

 نحو المسع .
لإلطارات ممتصقة ببعضيا بالبروبميس فيبدأ  ويالحظ الجوانب يبدأ في رفع غطائيا الداخمي -4

 النحال بتفكيكيا بواسطة الجسم المنثني من العتمة .
اذا كانت الخمية تحوي عمى اقل من عشرة اقراص يحرك الحاجز الخشبي الى اقصى الخمية  -5

اقراص فيرفع القرص االول ويفحص  12ويبدأ النحال بالفحص اما اذا كانت الخمية بيا 
 امل االقراص او في صندوق فارغ يوضع الغطاء الداخمي خمف الخمية . ويوضع عمى ح

 فحص طوائف خاليا النحل
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عند اخراج القرص يكون الفاحص عمى احد جانبي الخمية بحيث تكون اشعة الشمس او  -6
مصدر الضوء خمفو وذلك حتى اذا ما سقطت اشعة الشمس عمى العيون السداسية يظير 

عمر اليرقات داخل العيون النحال تقدير عمر البيض او البيض وضحا وسيال عمى 
 السداسية .

يجب ان يتم الفحص )فحص القرص( بمسكة فوق الخمية حتى اذا وجدت الممكة عمى  -7
 القرص وسقطت نظمن انيا سقطت داخل الخمية . 

يمسك القرص من الجانبين بالسبابة واالبيام ويرفع ببطئ رأسيا الى االعمى بمحاذاة مستوى  -8
 لمواجو لمنحال .النظر ثم يفحص جانب القرص ا

بتخفيض اليد اليمنى ورفع اليد اليسرى او العكس بحيث يدار القرص بطريقة خاصة وىي  -9
ثم يأخذ الوضع االفقي مرة اخرة  oم182يكون القرص في وضع عمودي ثم يدار بمقدار 

 اخرى بحيث تكون قمتو الى االسفل .
عند االنتياء من الفحص في الجانب الثاني تعاد نفس الحركات عكسيا ليأخذ القرص  -12

 وضعو االول ثم يعاد الى الخمية . 
 تكرار الخطوات السابقة مع بقية االقراص حتى االنتياء من فحصيا تماما . -11
اذا كانت الطائفة تشغل اكثر من صندوق بفحص الصندوق االول ثم يوضع عمى  -10

المقموب ويفحص الصندوق الذي يميو مع مراعاة تغطية الصندوق  الغطاء الخارجي
 المفحوص بواسطة الغطاء الداخمي .

بعد اتمام فحص االقراص ننظف اجزاء الخمية واالقراص والقاعدة من قطع الشمع او  -13
باستعمال العتمة وتجمع ىذه الشوائب كميا في اناء  )صمغ النحل او العكبر( البروبوليس

 .صبح وسط مالئم لنمو ديدان الشمع معدني وتحرق حتى ال تترك بالمنحل وبالتالي ت
 بالشكل التالي من الخارج : بعد االنتياء من الفحص والتنظيف ترتب االقراص  -14

  

  

 

عسل ناضج 

عسل غير ناضج 

حضنة حديثة 

البيض 

حضنة حديثة 

حضنة مقفلة 

عسل غير ناضج ثم عسل ناضج 
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 تعاد اجزاء الخمية بالترتيب وبأحكام وتقفل اغطية الخمية جيدا . -15
 يدون النحال في سجل خاص مشاىداتو ومالحظاتو عمى كل خمية .  -16

 

 

 )شكل يوضح خطوات فحص الخمية (

 لالطالع 
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: تكون ممكة النحل عادتا في االقراص الوسطية من الخمية فاذا شوىدت  مشاهدة الممكة وفحصها -1
يفحص شكميا الخارجي لمتأكد من سالمة اعضائيا وسالمتيا من االمراض وخموىا من القمل 
 ومقدرتيا عمى وضع البيض واذا لم تشاىد الممكة يستدل عمى وجودىا ومدى نشاطيا بوجود

 البيض والحضنة وكل منيا في الخمية .
 تفحص االقراص المحتوية عمى الحضنة: من االمراض رؤية الحضنة لمتأكد من سالمتها  -2

ويرتب وضعيا في الخمية كما ذكر سابقا وفحص اقراص الحضنة من االصابة بأمراض تعفن 
 . الحضنة

 
 تعفن الحضنة                             الحضنة )سميمة(                                 

يجب التأكد من ان كمية العسل وحبوب المقاح فحص االقراص المحتوية عمى غذاء مخزون :  -3
في الخمية كافية لمنحل خاصة في فصل الشتاء وترتب اقراص العسل وحبوب المقاح عمى جانبي 

 .الحيز المشغول بالحضنة 
والتأكد من سالمتو من االمراض والطفيميات يرعى عند فحص الطوائف التأكد من فحص النحل :  -4

وزيما , االميبا , االكادين وتعالج الطائفة المصابة قبل انتشار نسالمة النحل من االمراض مثل ال
 المرض او باقي الطوائف في المنحل . 

فتجمع في  دودة الشمع يرقات او فراشات بعضتنقية ديدان الشمع اذا شوهدت عند الفحص :  -5
 SO2خاص وتحرق اما اذا وجدت اقراص مصابة فترفع من الخمية وتعالج لمتبخير باستخدام اناء 

 ثاني اوكسيد الكبريت .

  اغراض الفحص
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فعند امتالء االطارات العشرة في الدور السفمي بالحضنة والعسل  اضافة او ازالة االدوار العموية : -6

اقراص  5-4وحبوب المقاح تحتاج الطائفة في ىذه الحالة الى دور ثاني فيؤخذ من الدور السفمي 
بما فييا الحضنة وما عمييا من نحل وتوضع بدليا اقراص فارغة بحسب حاجة النحل وال تزال 

 ز . الصناديق العميا اال بعد الفر 
  التخمص من االمهات الكاذبة بمجرد ظهورها . -7
 التخمص من الحضنة الذكور الغير مرغوبة . -8
وقطع الشمع الزائد باستعمال العتمة كذلك جدران الخمية  يجب تنظيف االطارات من البروبوليس : -9

وتجمع الشوائب في اناء خاص اذ يجب عدم تركيا عمى ارض المنحل لكي ال تصبح مأوى 
 لديدان الشمع اما القاعدة فتزال من وقت ألخر وتنظف ألنيا تكون دائما مأوى لديدان الشمع .

   
 لعكبر او البروبوليس (صمغ النحل ) ا                        

 


