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ديدان ال�شمع
يوجد نوعان من ديدان الشمع التى تصيب األقراص الشمعية فى طوائف نحل العسل والمستودعات التي تحتوي
على اإلطارات الشمعية بالمناحل وهما دودة الشمع الكبيرة ودودة الشمع الصغيرة شكل ( )1و(.)2

شكل ( )1فراشة دودة الشمع الكبرية

ش�كل ( )2فراش�ة دودة الش�مع الصغرية
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شكل (/3أ) أنثى فراشة دودة الشمع الكبرية

�أوال :دودة ال�شمع الكبرية
تتبع دودة الشمع الكبرية رتبة احلرشات حرشفية األجنحة
 ،Lepidopteraاسمها العلمى جالرييا ميلونيال Galleria.
.mellonella L

احل�شرة الكاملة:

يبلغ طول الفراش�ة  1.5سم ،لوهنا بنى فاتح مشوب بعالمات
سوداء ،احلافة اخلارجية للجناح األمامي مقعرة للداخل ويزداد
ىف الذك�ر عن�ه ىف األنثى .لون اجلناحين اخللفيني أبيض ويوجد شكل (/3ب) ذكر فراشة دودة الشمع الكبرية
عىل حافته اخلارجية هالة بنية اللون.
وتتمي�ز األنث�ى عن الذكر بامتداد امللمسين الش�فويني إىل األمام
وتأخذ شكل املنقار شكل (/3أ) و (/3ب) ،كام توجد األجنحة عىل شكل مجالون فوق اجلسم عند سكون احلرشة.
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و�صف الريقة:

الط�ور الضار ه�و الريقة ويكون لوهنا ابي�ض عند الفقس وعند
مت�ام النم�و يبل�غ طوهلا نحو 3س�م وتصب�ح رمادية الل�ون عند
اكتامل النمو ورأسها لوهنا بنى غامق واجلسم ذو ملمس شمعي
شكل (.)4
دورة احلياة:
 -1يتم تلقيح األنثى داخل اخللية بعد خروجها من الرشنقة.
 -2تدخ�ل األنث�ى امللقحة ليال إىل اخلالي�ا الضعيفة متجهة إىل
مكان س�اكن لوض�ع البيض أو قد تضع البي�ض ىف نفس اخللية
الت�ي ت�م تلقيحها فيه�ا .وتضع البي�ض ىف الثقوب أو الش�قوق
املوجودة باخللية أو عىل قمة اإلطارات أو ىف اى مكان مناس�ب
جتده داخل اخللية شكل (.)5
 -3خيتل�ف عدد البيض الكيل ال�ذي تضعه األنثى ولكنة عادة
شكل ( )4يوضح الطور الريقي لدودة الشمع الكبرية
يرتاوح بني  1800– 400بيضة ىف فرتة حوايل أسبوعني .كام أن
الفراشات غري امللقحة تضع بيض ولكنه ال يفقس.
 -4يفق�س البي�ض بعد أس�بوع تقريبا ىف درجة ح�رارة الطائفة
وخت�رج منه يرقات صغرية جد ًا ،وقد متت�د هذه الفرتة إىل حوايل
شهر حتت درجة احلرارة املنخفضة.
 -5تتغ�ذى الريق�ات على ٌ
األق�راص الش�معية بما حتتويه من
حضنة وحبوب لقاح وعسل وجلود انسالخ ،وتقوم أثناء ذلك
بحفر أنفاق ( )tunnelsتبطنها بخيوط حريرية لكى تأمن لس�ع
النح�ل ،كام أن هذه اخليوط تس�اعد الريق�ة أيضا ىف االنتقال من
قرص آلخر شكل (.)6
 -6يس�تمر الطور الريقي حواىل  7أس�ابيع حت�ى يكتمل نمو
الريق�ات وي�زداد حجمه�ا نتيجة التغذي�ة ش�كل ( ،)7والريقة
شكل ( )5بيض ديدان الشمع.
التامة النمو تقوم بغزل رشنقة حريرية شكل ( )8تتحول بداخلها
إىل طور العذراء.
 -7يستمر طور العذراء حواىل  7أيام ثم خترج الفراشات والتى متثل الطور الكامل شكل (  .)9حيدث التلقيح بني الذكور
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واإلناث ثم تبدأ اإلناث ىف وضع البيض وإعادة دورة احلياة.
يمك�ن للحشرة الكامل�ة ان تعي�ش ح�وايل  3أس�ابيع وتعيش
اإلن�اث فرتة أطول من الذكور والفراش�ات ال تتغذى أثناء
حياهتا.
 -8تس�تغرق دورة احلياة من البيض�ة إىل احلرشة الكاملة حواىل
شهرين ىف الظروف البيئية املناسبة وهلذه احلرشة أربعة أجيال ىف
السنة.

ثانيا :دود ال�شمع ال�صغرى
تتبع دودة الشمع الصغرية رتبة احلرشات حرشفية األجنحة
 Lepidopteraواسمها العلمى اشريويا جرايسيال Achroia
grisella

احل�شرة الكاملة:

شكل ( )6اخليوط احلريرية التي تنسجها دودة الشمع.

احلرشة الكاملة طوهلا واحد س�م ،لون اجلسم بنى فاتح واجلناح
األمامي بلون اجلسم وخايل من البقع السوداء وحافته اخلارجية
مس�تديرة واجلناح اخللف�ي افتح لونا من اجلناح األمامي ش�كل
(.)2

الطور الريقى:

الريقة تتش�ابه ىف الس�لوك والش�كل واللون العام مع يرقة دودة
الش�مع الكبيرة ولكنه�ا أق�ل حجام كام أهن�ا تزن ح�وايل - 15
 %20فق�ط من وزن دودة الش�مع الكبرية .وم�ن اجلدير بالذكر
أن األرضار النامج�ة ع�ن دودة الش�مع الصغيرة تش�ابه أرضار
دودة الش�مع الكبرية ولكن هذه األرضار اقل كثريا عند مقارناهتا شكل ( )7الريقات التامة النمو قبل القيام بغزل الرشانق
باألرضار النامجة عن دودة الشمع الكبرية.
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دورة حياة دودة ال�شمع ال�صغرى

* تضع األنثى من  260إىل  300بيضة.
* يتم فقس البيض ىف فرتة ترتاوح من  3- 1أسابيع ويستغرق
اجليل الواحد من  50 – 45يوما.

مظاهر ا إل�صابة بديدان ال�شمع
 -1وجود أنفاق حريرية ىف األقراص الشمعية.
 -2وجود خيوط حريرية كثيفة بني األقراص داخل اخللية ىف
حالة اإلصابة الشديدة.
 -3وجود براز يرقات ديدان الشمع عىل هيئة كريات صغرية
داكنة متدلية من اخليوط احلريرية داخل اخللية.
ش�كل ( )8الريقات أثن�اء احلفر ىف قمة الرباوي�ز وقيامها  -4وجود الرشانق احلريرية أو بقاياها بعد خروج الفراشات
منها مالصقة لألجزاء اخلشبية داخل اخللية.
بغزل الرشانق
 -5وج�ود أق�راص تالف�ة ووج�ود بقاي�ا ش�معية داخ�ل
اخللية.
 -6مش�اهدة الريق�ات نفس�ها داخ�ل األنف�اق ىف أطوارها
املختلفة.
 -7يطلق عىل اإلصابة الش�ديدة بديدان الش�مع اسم التدويد
نتيج�ة اإلصاب�ة ب�دودة الش�مع ،حيث تش�اهد ه�ذه احلالة ىف
أق�راص احلضنة عندم�ا تصل حضن�ه النحل إىل ط�ور احلرشة
الكاملة وحتاول اخلروج من العيون السداسية فتقرض األغطية
الش�معية ولكنه�ا ال تس�تطيع مغ�ادرة العين السداس�ية نتيجة
وقوعه�ا ىف مصي�دة اخليوط احلريرية الت�ى غزلتها يرقات دودة
الشمع شكل (.)10

ش�كل ( )9رشان�ق دي�دان الش�مع قب�ل وبع�د خ�روج أ
ال�ضرار التى حتدثها ديدان ال�شمع
الفراشات منها

تس�بب ديدان الش�مع مش�اكل كبيرة للنحالني ىف خمتل�ف أنحاء
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العامل ،خصوصا ىف املناطق ذات املناخ الدافئ ومن ارضارها:
 -1حتف�ر الريقات ىف أقراص الش�مع لكي تتغ�ذى عىل حبوب
اللق�اح املوج�ودة هبا وامل�واد العضوي�ة ،والعس�ل وجلود
االنسلاخ وتظهر األقراص الش�معية املصابة مغطاة بش�دة
باخليوط احلريرية التي تغزهلا ويؤدى كثرة وتشابك اخليوط
احلريري�ة إىل عدم قدرة الش�غاالت عىل العمل داخل اخللية
مما يؤدى إىل هجرة النحل خلالياه.
 -2تش�تد اإلصاب�ة ىف األق�راص الش�معية املخزون�ة وتفض�ل
الريقات أقراص احلضنة القديمة عن أقراص العس�ل ،وقد
وجد ان يرقات هذه احلرشات ال يمكنها ان تنموا عىل شمع
نح�ل نقى أو أق�راص ش�معية مل تس�تعمل ىف تربية احلضنة
(وذلك حلاجتها إىل املواد الربوتينية مع الشمع).
 -3كما تعم�ل الريق�ات على نح�ت اجل�زء اخلش�بي لإلط�ار
لغ�زل رشانقها لتدخل ىف طور الع�ذراء وعند ارتفاع أعداد
الريق�ات تعم�ل ه�ذه الظاهرة عىل ت�آكل األجزاء اخلش�بية
لإلطار وتدمري القرص الشمعى بشكل كبري شكل (.)11

ال�صابة بديدان ال�شمع:
الوقاية من إ

 -1احلف�اظ على طوائ�ف النح�ل قوية حت�ى يمكنه�ا التغلب
عىل اإلصابة.
 -2تنظي�ف اخلالي�ا مم�ا قد يوج�د هبا من أط�وار احلشرة أثناء
شكل ( )10مظاهر اإلصابة بديدان الشمع
الفحص الدوري للخلية.
 -3ع�دم إلق�اء الزوائد الش�معية يف أرضية املنح�ل حتى التصبح وس�يلة لتكاثر احلرشات ،حيث يفض�ل مجعها ىف وعاء
خاص وتصهر لالنتفاع هبا.
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 -4إحكام وض�ع الصناديق فوق بعضها حتى ال تدخل منها
الفراش�ات ،قفل املسافات بني صناديق اخلاليا وترميم الشقوق
وسد الفجوات املوجودة باخللية.

الطرق املتبعة فى مكافحة ديدان ال�شمع:
أ�وال :املكافحة غري الكيماوية
 -1ا�ستخدام املخازن املفتوحة

وجد ان ختزي�ن اإلطارات اجلافة ىف صنادي�ق اخلاليا ىف املناطق
املهواة جيدا واجليدة اإلضاءة يقلل من انجذاب فراش�ات دودة
الش�مع إليه�ا ،حيث يمكن ختزين صنادي�ق الرتبية بام حتوى من
إط�ارات جافة بوضعها فوق بعضها بصورة عمودية والنهايات
املفتوحة هبا تس�اعد على التهوية اجليدة ودخ�ول الضوء داخل
الصنادي�ق فيق�ل رضر احلرشات .ولكن ه�ذه الطريقة ال تعمل
جي�دا م�ع اإلط�ارات الت�ى خت�زن لفترة طويل�ة وخاص�ة م�ع
اإلطارات القديمة.

 -2ا�ستخدام درجات احلرارة املنخف�ضة

اس�تخدام درجات احلرارة املنخفضة ىف مكافحة ديدان الش�مع
ه�ى األكثر مالءمة لألق�راص املحتوية عىل العس�ل ،ووجد ان
لقت�ل مجيع أط�وار احلرشة يمك�ن تعريض تل�ك األقراص عىل
درجات حرارة  15.5- ،12- ،6.6-أو ْ 17.7 -م لفرتات
تعريض  2 ،3 ،4.5و  1.5ساعة عىل التوايل .و يستعمل مربى
شكل ( )11يوضح شدة الرضر الذى حتدثه ديدان الشمع النح�ل املربد العمي�ق املنزيل الكبري ملعامل�ة اإلطارات بدرجات
احلرارة املنخفضة ملدة يوم إىل يومني خاصة مع اإلطارات اجلافة،
ىف األقراص الشمعية
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ولك�ن جيب احلرص عند رفع هذه اإلطارات حيث تكون س�هلة
الكسر كام ان هذه الطريقة حمدودة لعس�ل اإلطارات الذي مجع
من أزهار معينة ،حيث ان عسل الربسيم مثال يميل إىل التحبب
عىل مثل هذه الدرجات من احلرارة.

ثانيا :املكافحة احليوية لديدان ال�شمع
 -1الطفيلي��ات احل�ش��رية الت��ى ت�س��تخدم ف��ى مكافح��ة
ديدان ال�شمع:

هن�اك عدد من الطفيليات احلرشي�ة التى تنترش ىف املناحل عرف
أهن�ا تتطفل عىل يرقات ديدان الش�مع اش�هرها طفي�ل ابنتيلس
جالريي�ا  Apanteles galleriaeوطفي�ل فينتيوري�ا كانس�ينس
 Venturia canescensم�ن رتبة احلرشات غش�ائية األجنحة،
حي�ث يتطفال عىل يرقات ديدان الش�مع .وق�د لوحظ ان طفيل
ابنتيلس جالرييا فعال ىف البحث عن العائل.

 -2املمر�ضات التى ت�ستخدم فى مكافحة ديدان ال�شمع:

ش�كل ( )12مس�تحرض بيولوج�ي ( )B401حيت�وى على
بكرتيا  Bacillus thuringiensisملكافحة ديدان الشمع

تس�تخدم البكرتي�ا باس�يلس ثريينجينس�يس Bacullus
 .thuringiensisواجلراثيم والبلورات التي تنتجها هذه البكرتيا
غير ضارة بالنحل .وتباع جتاريا حتت اس�م B 401أو سيرتان
 Certanوذل�ك ىف عبوات بالس�تيكية حتتوى العبوة عىل 120
ملليلرت وهى متخصصة ىف مكافحة ديدان الشمع شكل (.)12
ويت�م املعاملة هب�ا ىف املخزن بالرش عىل األق�راص املخزنة بعد
فرز العسل منها بالطريقة اآلتية:
 ختف�ف حمتويات العب�وة باملاء بنس�بة ( %5أى واحد مل منش�كل ( )13يوض�ح كيفي�ة محاي�ة ش�مع النح�ل بمبي�د
العبوة  19 :مل من املاء).
البارادكس
 -ال�رش على الرباوي�ز برشاش�ة يدوي�ة بمع�دل 20م�ل م�ن
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املحل�ول املخفف لكل ق�رص والتى تكفى ملعامل�ة الوجهني أى
أن العب�وة 120م�ل تكفى لرش  12صندوق ممل�وءة بالرباويز،
حيث ان كل صندوق به  10براويز يتم رش�ها باس�تخدام200
مل من املحلول املخفف.

ثالثا :املكافحة الكيماوية لديدان ال�شمع:

يمك�ن أن خت�زن األق�راص ىف أماك�ن حمكم�ة وتعام�ل بإحدى
املدخنات التى تطرد الفراشات حتى ال تضع بيضا ىف األقراص
أو بإح�دى الغ�ازات الس�امة الت�ى تقت�ل احلشرة وم�ن امل�واد
املستخدمة:
 -1اس�تخدام امل�واد الط�اردة مث�ل الب�اراداى كلوروبنزي�ن
شكل ( )14يوضح أشكال الديدان امليتة
(بارادكس):
وهى مادة عبارة عن بلورات بيضاء يتس�امى منها غاز له رائحة
كرهي�ة ويعم�ل الغ�از املتصاع�د م�ن البارادك�س كمادة طاردة
للفراش�ات ،كام يقتل الريقات ولكنة ال يؤثر عىل البيض ،ونظرا
ألن الغ�از الناتج منه اثقل من اهلواء يوضع البارادكس عىل قمة
األق�راص أس�بوعيا ،حيث تعامل ب�ه األقراص بإتب�اع الطريقة
التالية:
 ت�رص األق�راص الفارغ�ة ىف صناديق العاسلات الفارغة،ثم ترص الصناديق اململوءة باألقراص فوق بعضها عىل ش�كل
أعم�دة ،م�ع وض�ع غط�اء خلي�ة خارج�ي مقلوب اس�فل كل
عمود.
ش�كل ( )15يوض�ح عملي�ة املكافح�ة بالتبخير  -يت�م تغطية كل عم�ود بوضع غطاء خلية داخيل أعاله بعد قفل
بالكربيت لألقراص الشمعية
فتحته الوسطية.
 -يت�م إحكام غلق ما بين الصناديق وبعضها باس�تخدام رشيط
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عري�ض الص�ق ،وكذل�ك إحكام غلق أخر صن�دوق مع الغطاء الداخيل بع�د وضع املادة مع مالحظ�ة أن كل عمود
يتكون من  8صناديق.
 يوضع حوايل  100جم من مادة البارادكس ىف طبق أو ىف قطعة من الشاش ىف قمة العمود أسفل الغطاء الداخيل املغطىبه العمود شكل (.)13
 عند إعادة استخدام هذه األقراص الشمعية يتم فصل الصناديق التى حيتوهيا العمود عن بعضها وهتويتها ملدة  72ساعةقبل االستعامل.
 جيب أال تعامل األقراص املمتلئة بالعسل الذي سوف يستخدم لالستهالك اآلدمي هبذه املادة مطلقا. -2تبخري األقراص الشمعية:
التبخري باستخدام الكربيت:
للتدخني بواسطة الكربيت تتبع الطريقة التالية:
 ترص األقراص الفارغة ىف أعمدة حيتوى كل عمود عىل  8صناديق كام سبق. يرتك الصندوق السفيل فارغ ًا بدون أقراص ،ثم يوضع الكربيت بداخلة ىف علبة أو طبق صغري بمعدل  100جم كربيتلكل عمود مكون من  8صناديق.
 يتم حرق الكربيت واألبخرة الناجتة أخف من اهلواء فتتصاعد ألعىل ويتم تكرار هذه العملية بعد اس�بوع ،حيث يعملثاين أكسيد الكربيت املتصاعد عىل قتل أطوار احلرشة ماعدا البيض شكل (.)14
 ه�ذا وق�د ت�م إنتاج أصابع كربيت توضع ىف املدخن والتدخني هبا عىل عمود الصناديق من اس�فل ومن أعىل ،حيث يتمإمالة العمود بعد إحكام غلقه والتدخني من أسفله وكذلك التدخني من اعىل خالل فتحة صارف النحل املوجودة ىف
الغطاء الداخيل والذي يعترب غطاء للعمود من أعىل ،ثم تسد برسعة فتحة صارف النحل بواسطة رشيط الصق.
 توج�د ه�ذه األصابع ىف عبوات كل عبوه نصف كيلو هبا  16إصبع ،حيث يس�تخدم بمعدل إصبعني لكل عمود مكونمن  8صناديق شكل (.)15
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