
پرورش زنبور عسل در فصل بهاربراي بهداشتي  هاي توصيه  

  

  .هاي پيش با ورق آج موم كنيد هاي مستعمل سال تا حد امكان اقدام به جايگزيني پوكه -1

هاي مستعمل سال گذشته را  پوكه  تعداد بيشتري از تا جايي كه امكان داردريزي ملكه،  قبل از آغاز تخم -2
هاي زنبور عسل از طريق موم از نسل زمستانه به نسل  ؛ زيرا برخي از بيمارييدبا ورق آج موم جايگزين كن

  .شوند منتقل ميبهاره 

متر باالتر از  سانتي 30حدود  بايد ها آن. هاي فصلي يا مناطق آبگير قرار ندهيد خانه رود ركندوها را در مسي -3
  . قرار گيرندسطح زمين 

  .  د قرار نگيرندكندوها در معرض باد سر مراقب باشيد -4

هاي  لكهو يا وجود روند  زمين راه مي زنبورهايي كه رويمانند عالئم بيماري نوزما  ي در صورت مشاهده -5
كنترل  ي  بارهمشورت الزم در  وييد تشخيص أبراي ت ،ها جلوي كندو، روي كندو و يا قابدر  كوچك مدفوع

يا  ادارات دامپزشكي  هاي زنبور عسل و اريبيماري، به دامپزشكان بخش خصوصي فعال در زمينه بيم



جلوي  زنبور پروازي از 20اي كه بايد از زنبورستان گرفته شود شامل تعداد  نمونهدر اين موارد، . كنيدمراجعه 
   .استهر كندو از تعدادي از كندوهاي مشكوك  سوراخ پرواز

واروا بيماري ترين زمان براي درمان به ،ريزي ملكه پيش از آغاز تخم ها از خوشه و پس از خروج كلني -6
 برچسبو كامالً براساس مندرجات  ،از داروهاي ثبت شده در سازمان دامپزشكي كشوربراي اين كار . است
  . استفاده كنيد ،ها آنروي 

بالفاصله در را اند  كندوهايي كه اخيراً در اطراف زنبورستان گرفته شده هاي سرگردان يا بچه كلني -7
به اين . ا ناقل بيماري لوك آمريكايي باشده زيرا ممكن است جمعيت زنبورهاي آن ؛زنبورستان قرار ندهيد

هاي  ريزي ملكه و مطمئن شدن از عدم وجود نشانه و پس از تخم هيدمنظور كندو را در محلي ديگر قرار د
 ،...ها و ريزي بر روي شان نبودن سطح تخم يكنواخت، ها سر حجرهسوراخ شدگي و فرورفتگي مانند   ،بيماري

  . ها را در محل زنبورستان مستقر كنيد آن

گل تهيه شده از  ي از عسل يا گرده ،تا حد امكان براي درست كردن خمير شيرين يا جايگزين گرده -8
كه درگير هايي  حتماً از زنبورستانيگر استفاده نكنيد و اگر ناگزير به اين كار شديد، دهاي  زنبورستان

  .تهيه شودهاي نوزادان مانند لوك آمريكايي و لوك اروپايي نيستند،  بيماري

  . شوندهاي ضعيف تقويت و يا ادغام  كلني. كندوهاي زنبور عسل را از غارت حفظ كنيد -9
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