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 شراء واسكان نويات النحل :  -1
عسل + حبوب لقاح ويغطيها النحل  2منها حضنة و 3اقراص  5النويات تتكون من    

من الجانبين ولها ممكة حديثة السن ممقحة وترسل النويات في صناديق خاصة من الخشب 
اقراص توجد بمقدمة الصندوق عند القاعدة  5تسمى صناديق السفر يسع الواحد منها الى 

عميه قطعة من السمك الشبكي فتحة صغيرة لدخول وخروج النحل تغمق بواسطة باب مثبت 
ولمصندوق غطاء به فتحة كبيرة مغطاة بالسمك الشبكي لمتهوية وفي المسار السابق  ليوم 
الشحن يثبت القرص االخير بجدار الصندوق لمنع االرتجاج خالل السفر ثم يثبت الباب 

را ما والغطاء بواسطة مسامير ويراعى ان ال يكون صندوق السفر مزدحما بالنحل الن كثي
 يؤدي ذلك الى اختناق النحل وموته واالفضل كثرة الحضنة التي عمى وشك الخروج .

 : نقل النويات الى الخاليا المستديمة 

عند وصول صناديق السفر توضع في مكان مضمل ويرش النحل بمحمول سكري مخفف  -1
 خالل فتحة الغطاء وتترك في مكانها لتهيئة النحل .

ل ويوضع كل منها عمى حاصل خمية وذلك لممواقع التي سبق تنقل صناديق السفر لممنح -2
ثبتة بالباب والغطاء وبعد االنتهاء من ازالة المسامير لجميع تركها ثم تزال المسامير الم

 الصناديق تفتح المداخل إلتاحة الفرصة لمنحل بالطيران ودراسة المنطقة .
المستديمة يجري نقل النحل او المنحل في اليوم التالي لوصول وتوزيع النويات عمى اماكن  -3

الى الخاليا ويستحسن ان يتم ذلك بعد الظهر فيرفع صندوق السفر ويوضع بدل منه صندوق 
تربية ثم يرفع غطاء الصندوق ويدخن عمى النحل ثم يزال المسمار الذي يثبت القرص 

هز الصندوق فوق االخير . وتنقل االقراص الى الخمية الحديثة بعد فحص كل منها جيدا ثم ي
 قمم االطارات ليسقط ما تبقى من النحل داخل الخمية .
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ترتب االقراص بحيث تكون اقراص الحضنة في الوسط وعمى جانبها اقراص العسل وحبوب  -4
المقاح ويوضع الحاجز الخشبي ثم تغطي الخمية بالغطاء الداخمي ثم يوضع صندوق تهوية ثم 

 الفتحة الصغيرة . الغطاء الخارجي ويوضع باب الخمية عمى
يغذي النحل بمحمول سكري مخفف الى ان يتعود عمى المنطقة ويبدأ بجمع الرحيق وحبوب  -5

 بإطاراتالمقاح وغالبا ما تنشط النويات بسرعة وتستعد ببناء اقراص شمعية ولذلك تزود 
مثبت عميها اساسات شمعية بمعدل واحد في كل اسبوع ويالحظ ان النحل يزداد وتدريجيا 

 جة لخروج الحشرات الكاممة ولنشاط الممكة في وضع البيض . نتي

 


