*الشروط الواجب توافرها في مكان إنشاء المنحل
سنبدأ معا اليوم أولي الخطوات في مجال تربية النحل وهو العالم الذي يجهل
األغلبية الكثير عن حياة هذا المجتمع وسلوكياته واألسس التي يقوم عليها ومن
الناس الكثير من يجول بخاطره فكرة تربية النحل إما بغرض الهواية وإنتاج العسل
الطبيعي للمنزل أو ألغراض تجارية ولكن دون علم وإدراك بهذا المجال .
ومن هنا نبدأ هذه الدورة لكي يتابع معنا كل من يهتم بعالم النحل وتربيته كهواية أو
كمشروع اقتصادي ويفكر في إنشاء منحل فليتابع حتى يكون ملم بأكبر كم من
المعلومات عن هذا العالم الكبير الذي ما زال العلماء يكتشفون فيه كل ما هو جديد
حتى اآلن وان شاء هللا سنحاول حصر كل ما يخص تربية النحل من اآلن إلي نهاية
الدورة وكل من عنده سؤال أو استفسار أو لم تصل إليه معلومة معينه فال يتردد في
أن يسأل فيها وسنحاول الرد علي جميع األسئلة قدر المستطاع إن شاء هللا .

*الشروط الواجب توافرها في مكان إنشاء المنحل
هناك عدة شروط يجب توافرها في المكان التي ستقوم فيه بإنشاء المنحل وهذه
الشروط يترتب عليها نجاح هذا المشروع ومنها-:
 .1أن تتوافر في المنطقة مصادر الرحيق وحبوب اللقاح مع تعاقب مواسم التزهير
مثل أشجار الغابات والموالح ،البرسيم ،القطن والزهرة ( .سنط – سدر – طلح –
زهرة – موالح ) .
 .2أن تناسب كمية الغذاء أو المرعى بالمنطقة مع عدد الطوائف المطلوب إنشائها
بها.
 .3أن يتوفر مصدر للمياه العذبة النقية في منطقة المنحل.
 .4أن يكون المنحل في مكان سهل المواصالت ويستحسن أن يكون بعيدا ً عن
المساكن والطرق السريعة وطرق السكك الحديدية والمستنقعات والمسطحات
المائية الكبيرة واألماكن ذات الرائحة الكريهة إما بسبب المبيدات أو غيره.
 .5الحصول علي ساللة ممتازة في اإلنتاج (قياسية)
 .6البعد عن مواقع اآلفات واألمراض والمناحل األخرى

الشروط والعوامل الشخصية
*االستعداد الشخصي والنفسي للنحال والميل لهذا المجال.
* يقوم النحال بالتدريب العملي في احدي المناحل في موسم نشاط النحل حتى يكون
علي دراية عملية بكل عمليات النحالة
*أن يبدأ النحال بتربية عدد قليل من الخاليا ال يزيد عن  10خلية في السنة األولي
ليضمن سير العمل بنجاح أوال ثم يقوم بعد ذلك بالتوسع تدريجيا ً إلي العدد الذي
يريد
بعد التجربة العملية والنجاح فيها واكتساب الخبرات في مجال تربية النحل.
تجهيز مكان المنحل
*يجب مساواة ارض المنحل ليتمكن النحال من وضع النحل في صفوف منتظمة مع
وضع مدخل الخلية للناحية القبلية أو الشرقية.
*يفضل عمل سور حول المنحل من األحزمة الشجرية واألسوار لكي يحميه من
التيارات الهوائية ومن بعض المتطفلين.
*يفضل عمل سقف فوق المنحل في الصيف لحمايته من أشعة الشمس والحرارة
الشديدة ويكون سهل اإلزالة في الشتاء لتصل الشمس إلي النحل وتقوم بتدفئة الجو
* توضع خاليا النحل في صفوف يتكون الصف من خليتين علي قاعدة خشبية
واحدة مع مراعاة عمل مسافة بين كل قاعدة واألخرى من  80إلي  1متر
وهناك قواعد فردية أيضا ومن الممكن عمل صفوف المنحل بشكل فردي لكل خلية.
هذه هي الشروط والعوامل األساسية األولي في إنشاء المنحل .

