
 التغذية بالمحلول السكري وتأثيره في طوائف النحل

يعتبر سكر المائدة )السكروز( من أكثر بدائل الرحيق استخدامًا يحضر بهيئة محاليل 

سكرية، حيث وجد أن هذه المحاليل تحفز ملكات طوائف النحل على وضع البيض وتسرع من 

(. وان التغذية باستخدام المحاليل السكرية هي من اكثر وافضل Doull ،5791انتاجية الحضنة )

البدائل المستخدمة في التغذية عندما يقل غذاء النحل من العسل وهذه الطريقة تعتمد على عدة 

 Standiferعوامل منها عدد الطوائف في المنحل، قوة الطائفة، وقت التغذية، موقع الطائفة )

وائف خارجيا باستعمال المحلول السكري داخل حاويات او اوعية  في (. تغذى الط1978وآخرون،

حالة المناحل الصغيرة  وفي خزانات في حالة المناحل الكبيرة ويتم وضع قطع من الفلين او الخشب 

لحماية النحل من الغرق، وتستعمل ظلل او سقوف لتجنب الظروف الجوية السيئة كاالمطار والحرارة 

(Standifer ،وجمعت الطوائف التي غذيت على المحلول السكري حبوب اللقاح 5791 وآخرون .)

بكميات كافية لتربية الحضنة اال انه ازداد خزن حبوب لقاح في الطوائف المغذاة على بدائل حبوب 

  EL-Banbyو  EL- Sherifوذكر (. 1979وآخرون،  Herbert)اللقاح مع المحلول السكري 

السكري المركز تفوقت معنويا على المحلول السكري المخفف واقراص ( أن التغذية بالمحلول 5717)

العسل الناضج في تخزين العسل وانتاج الحضنة. واستعمل كاندي )قند( العسل غذاءًا مكماًل للعسل 

(. حيث تتم التغذية بوضع اطارات مملوءة بالمحلول 5775السيما في المناطق الباردة )خنبش، 

التربية أو استعمال غذايات جانبية تمأل بالمحلول السكري لها نفس مقاس السكري بين اطارات طابق 

(. وفي جميع المواسم Herbert ،1993اطار خاليا النكستروث باالمكان وضعها بين االطارات  )

اعطت معاملة التغذية على المحلول السكري أعلى مساحة لحضنة الشغاالت وحضنة الذكور 



عسل المخزن في مواسم الصيف والخريف والربيع على التوالي وحبوب اللقاح واعلى مساحة لل

( حيث اشار الى ان من افضل البدائل المستعملة في 5001) Scot(. واكد ذلك 5771)الزبيدي، 

تغذية النحل هي المحاليل السكرية السيما السكروز والكلوكوز والفركتوز وغيرها، وتختلف التراكيز 

سكرية باختالف فصول السنة، وتزيد التغذية ببدائل الرحيق من بناء المستعملة لتحضير المحاليل ال

االقراص الشمعية في الربيع قبل موسم الرحيق وفي الخريف على قدرة النحل على تحمل درجات 

 الحرارة المنخفضة في الشتاء. 

 


