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تعريف التطريد
التطري���د عبارة عن غريزة طبيعي���ة لتكاثر طوائف النحل للحفاظ على نوعه من اإلنقراض ويحدث غالباً عندما
تكون الظروف البيئية مالئمة لحياة كل من الطائفة األصلية والطرد ،فتخرج الملكة من خليتها بمصاحبة بعض
الش���غاالت لتس���كن فى مكان جديد بعد أن تترك فى خليتها جزءا من أفراد الطائفة وبعض الملكات العذارى أو
بيوت ملكية لكي تقوم بمواصلة حياة الطائفة.
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ماهى �أ�ضرار التطريد؟
 -1يسبب التطريد ضعف الطوائف.
 -2يقل�ل إنت�اج الطائفة من العس�ل ،نتيجة امتن�اع امللكة عن وضع البيض قبيل التطريد وانش�غال النحل برتبية امللكات
النحال ويتتبعه.
والذكور ،ثم خروج الطرد وتعرضه للفقد إذا مل يشاهده ًّ
 -3تعرض امللكات املطردة للفقد إذا وقعت أثناء الطريان أو تم التهامها بواسطة الطيور واحلرشات املفرتسة.
النحال وزيادة جمهوده يف اسرتداد الطرد وإسكانه.
 -4ضياع وقت ًّ
 -5املس�اعدة على انتش�ار األمراض فقد ينضم إىل الط�رد أثناء طريانه أفراد من طوائف أخرى مصابة فيس�اعد ذلك عىل
نقل األمرض.
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ماهى مواعيد التطريد؟
حيدث التطريد عادة ىف أواخر الربيع وىف أوائل الصيف عندما تصل امللكة إىل قوة إنتاجها من احلضنة نتيجة لتوفر حبوب
اللق�اح والرحي�ق وتص�ل الطائفة معها إىل التزاحم باألفراد بش�كل كبير .ولكن قد حيدث التطريد م�ن منتصف الصيف
ونادرا ىف الشتاء.

ماهى �أ�سباب التطريد؟
 -1العوامل الوراثية

بع�ض السلاالت تكون أكث�ر مي ً
ال للتطريد مث�ل النحل البلدي ،النحل املرصي ،الس�وري .بينام سلالة النحل اإليطايل
والقوقازي تعترب أقل مي ً
ال للتطريد.

 -2عدم التوازن بني النحل واحل�ضنة

وج�د أن كل العوام�ل التي تؤدى إىل جتمع النحل احلاضن بدون وجود كمية كافية من الريقات ليقوم بتغذيتها ،يكون هلا
تأثري كبري عىل بناء بيوت امللكات ،وبالعكس فإن الظروف التي تعمل عىل انشغال النحل احلاضن بعيد ًا عن عش احلضنة
يمنع التطريد .فإذا حل موس�م فيض الرحيق عىل الطوائف املس�تعدة للتطريد قبل ان تبلغ ذروة ميلها للتطريد فإهنا ترجع
ع�ن فك�رة التطريد إذ يتحول نحل اخللية إىل نحل س�ارح .ثم يوجه النحل احلاضن جمهوده إىل العمل بالعاسلات (بعيدا
عن احلضنة) ىف ختزين العسل وإنضاجه وإفراز الشمع لتغطية العسل.

 -3الظروف اجلوية

إذا حال�ت الظ�روف اجلوي�ة الس�يئة دون رسوح النحل وأضطر النح�ل للبقاء ىف خالياه ،يرتاك�م النحل احلاضن ىف عش
احلضنة حيث ال جيد أعامال أخرى لتأديتها فيقوم برتبية امللكات نظرا لزيادة نشاط غدد الغذاء امللكي فيه.
وقد لوحظ ان ارتفاع درجات احلرارة وقلة التهوية حتفز الطائفة عىل التطريد.

 -4عمر امللكة

حيدث التطريد غالب ًا يف الطوائف التي عىل رأسها ملكة مسنة يقل افرازها للامدة امللكية والتي ال تصل جلميع أفراد الطائفة
فتقوم الشغاالت ببناء البيوت امللكية وخترج امللكات العذارى وحيدث التطريد
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ماهى ظواهر التطريد؟
 -1كثرة بيوت امللكات ىف الطائفة شكل( .)1
 -2كثرة حضنة الذكور.
 -3امتن�اع امللك�ة ع�ن وضع البي�ض وحتركها على األقراص
حركة رسيعة غري عاديه.
 -4ازدح�ام اخللية بالنحل إذ يق�ل رسوح النحل قبيل التطريد
ويرتاكم بداخل اخللية وعىل لوحة الطريان وجوانبها.

ماهى عالمات خروج الطرد؟

 -1جتمع الش�غاالت أمام مدخل أو جسم اخللية ىف جمموعات
كبرية مع إحداث طنني مزعج غري عادى شكل(.)2
ش�كل ( :)1بي�وت ملكي�ة على عي�ون الش�غاالت تبني
 -2طيران ع�دد كبري م�ن النحل بحال�ة غري عادي�ة ،ووقوع بعض بأعداد كبرية قبيل حدوث التطريد
الشغاالت أثناء الطريان المتالء بطوهنا بالعسل شكل (.)2

طريقة خروج الطرد
 -1خترج جمموعات من النحل الكشاف للبحث عن أماكن مناسبة لسكن الطرد.
-2بعد العودة تؤدى نحل كل جمموعة الرقصة املناس�بة التي تدل عىل مكاهنا املختار ،فإذا اتفقت الطائفة عىل مكان معني
خرج�ت إلي�ه وإذا مل تتف�ق خرج الط�رد وتعلق عىل أحد أفرع األش�جار بصفة مؤقت�ة ثم ينتقل منه إىل مكان مناس�ب
ليسكن فيه.
-3غالبا ما خيرج الطرد بني الس�اعة العارشة صباحا والثانية بعد الظهر وخيرج مع الطرد عادة امللكة األم فيس�مى بالطرد
الرئييس .أما إذا خرج عدة طرود بكل منها ملكة عذراء يسمى كل منها بالطرد الثانوي وقد يوجد بالطرد الواحد عدة
ملكات عذارى.
-4ع�ادة ال خت�رج امللك�ة م�ن خليته�ا إال بعد خروج معظ�م الش�غاالت ،أحيانا تطري امللك�ة ىف املقدمة ث�م يتجمع حوهلا
النحل.
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شكل ( :)2طريان النحل بشكل غري عادى عند خروج الطرد من اخللية
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شكل ( )3صور خمتلفة لتجمع الطرد بعد خروجه من اخللية
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 -5عند وصول النحل إىل املكان املختار يتش�ابك عىل ش�كل
عنق�ود وقد يبنى أقراصا ش�معية بمكان�ه أو يمكث فرتة قصرية
حتى يبحث النحل الكشاف عن مكان جديد شكل (.)3

كيف ميكنك وقف الطرد عن الطريان؟
 -1إذا لوح�ظ الطرد أثناء طريانه يمكن رش�ه ب�رذاذ املاء حتى

يلج�أ إىل اق�رب م�كان ليتجمع عليه كما يمكن إث�ارة الغبار يف
طريقه أوعكس ضوء الشمس يف اجتاهه .
 -2يوضع ىف طريق جتمعه صندوق س�فر به بعض األقراص
الشمعية الفارغة وأقراص العسل لكي ينجذب إليها الطرد بدال
من تعلقه باألش�جار أو تعرضه للفقد .وينصح بوضع صناديق
السفر أو اخلاليا ىف الظل حتى تلجأ إليها الطرود.

كيفية احل�صول على الطرد

 -1عن�د جتم�ع الطرد ىف مكان ما يعب�أ ىف اى وعاء كصندوق
خشبى أو مقطف أو صندوق نواة أو خلية شكل (.)4
 -2يرتك الوعاء قليال قرب مكان الطرد حتى يتجمع كل النحل
اهلائم.
 -3يمكن تشجيع النحل عىل التجمع برشه برذاذ املاء.
 -4يغطى النحل بعد جتمعه وينقل إىل اخللية التى سيسكن فيها.

وميكن و�ضع الطرد فى الوعاء بالطريقة التالية

ش�كل( )5الفرع الصغير املحتوي عىل الط�رد بعد قطعه
وهزه أمام اخللية الفارغة.

 -1عند وجود الطرد عىل فرع شجرة صغري يمكن قص الفرع
املحت�وى عىل الط�رد ووضعه ىف الوعاءأو هز الف�رع أمام اخللية
الفارغة شكل(.)5
 -2إذا وجد الطرد عىل فرع شجرة غليظ يوضع الوعاء أو اخللية
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حتته وهيز الفرع بشدة فيسقط فيه الطرد شكل (.)6
-3إذا كان الط�رد معلق�ا بم�كان مرتف�ع (ال يس�هل الوص�ول
إليه) يمكن احلصول علية بإحدى طريقتني:
 توضع ملكة بياضة عىل قرص شمعي ويقفص عليها بقفصنص�ف كروى ويثبت القرص ىف هناية عمود طويل ،ويصعد
إىل اق�رب مكان يمكن الصعود إليه ث�م يمرر العمود داخل
الط�رد فيتجم�ع النحل عىل الق�رص فيخف�ض العمود ،ثم
يسكن الطرد ىف خليته.
 يس�تعمل كي�س من القماش تثبت فوهته ىف حلقة من س�لكترب�ط ىف هناية عم�ود ،حييط بالطرف العل�وي للكيس خيط
ينته�ي طرفه ىف يد القائ�م بالعملية ويرفع العمود حتى حييط
الكيس بالطرد ،ثم تقفل فتحة الكيس عىل الطرد بشد طرف
اخليط ثم يفرغ الكيس ىف اخللية املعدة للطرد.

شكل ( :)6وضع اخللية الفارغة حتت فرع الشجرة الغليظ
ثم هز الفرع بشدة.

�إ�سكان الطرد

 -1جته�ز خلية هبا أقراص عس�ل ،ثم يدخل إليه�ا نحل الطرد
بوضعه فوق األقراص مبارشة وتغطيتها شكل( .)7
 -2يمك�ن ضم طردين مع بعضهام ىف خلية واحدة إذا تصادف
مجعه�ا يف وقت واحد (يتآلف نحل الطرود بدون قتال) .مع
انتخاب ملكة واحدة فقط.

كيف ميكنك الوقاية من حدوث التطريد؟

لتالىف حدوث التطريد ىف طوائف املنحل تتبع اإلجراءات اآلتية:
 -1تربية سالالت نحل قليلة امليل للتطريد.
 -2تغيري امللكات كبرية السن بإدخال ملكات حديثة ىف الربيع.

شكل ( )7تسكني الطرد ىف اخللية اخلشبية
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 -3إضاف�ة عاسلات و صناديق الرتبية ىف بدء موس�م العس�ل حتى ال تتزاحم الش�غاالت ىف صنادي�ق احلضنة ،وإضافة
األقراص الفارغة أو األساسات الشمعية.
 -4عمل توازن لطوائف املنحل بنقل أقراص احلضنة املقفولة من الطوائف القوية إىل الطوائف الضعيفة وإحالهلا بأقراص
أو بشمع أساس للتخفيف من تزاحم الشغاالت ىف الطوائف القوية.
 -5التهوية اجليدة عىل اخلاليا بتوسيع مداخل اخلاليا ووضع صناديق التهوية.
 -6التظليل عىل اخلاليا ىف فصل الصيف.
 -7التخلص من بيوت امللكات دوريا كل  7 – 5أيام.
-8التخلص من حضنة الذكور الزائدة.
-9تثبيت حاجز ملكات بمدخل اخللية ملنع امللكة من اخلروج مع الطرد.

كيف ميكنك مقاومة التطريد؟

إذا مل تنجح وسائل الوقاية من التطريد السابق ذكرها وظهرت عالمات التطريد تتبع إحدى طرق املقاومة التالية:
-1نق�ل الطوائ�ف القوية من مكاهنا بعد إع�دام بيوت امللكات املوجودة فيها ووضع الطوائ�ف الضعيفة حملها حتى تفقد
األوىل جزءا من قوهتا بينام تزداد قوة الثانية (طريقة ديموث).
-2نقل أحد األدوار العليا بام فيها من نحل عالق عىل األقراص من الطوائف القوية إىل الطوائف الضعيفة (بعد التأكد من
عدم وجود امللكة فيه).
-3يمك�ن تقلي�ل قوة الطائفة املس�تعدة للتطريد هب�ز النحل املوجود عىل ع�دد من أقراصها أمام مدخ�ل إحدى الطوائف
الضعيفة فيدخل فيها النحل صغري السن بينام يعود معظم نحل احلقل إىل مكانه األصيل.
-4يمك�ن تقس�يم الطائفة على أن توضع امللكة ومعظم أق�راص احلضنة املقفولة (بام عليها من ش�غاالت) ىف خلية فارغة
بالقرب من اخللية األصلية.
النحالني بمقاومة التطريد بطريقة يس�موهنا هز التطريد وذلك هب�ز كل النحل املوجود عىل األقراص أمام
-5يق�وم بعض ًّ
مدخل نفس اخللية ،وتركه جيرى بداخلها ،وذلك إلشباع رغبته يف التطريد.
النحالني حل مش�كلة التطريد باس�تبدال نصف عدد األقراص بأساسات شمعية جديدة سنوي ًا ،فقلت
-6اس�تطاع بعض ًّ
نسبة الطوائف املستعدة للتطريد من  %33إىل .%1
-7يمكن إنقاص نسبة التطريد من  %3 – 2بإضافة إطار خايل (بدون أساس شمعي) إىل عش احلضنة مرة كل أسبوعني.
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