
  

  

  زنبورها گذراني زمستان براي كندوها كردنده آما

 .كنيد خـارج كنـدو از را)  پوكـه( خـالي هاي شـان و آجـدار مـوم صفحات ي كليه -1

 بدن در ،تغذيـه از پـساين گرده  .دهيد  قرار كندو در گرده شان دوبراي افزايش جمعيت در سال آينده،  -2
  .است الزم هـا آن گـذراني زمـستان بـراي كه شود مي ـيچرب ي اليـه بـه تبديل عسل زنبور

 هجوم مورد بيشتر كه كندو كناري ي ديواره به نزديك هاي شان بويژه ،شان زدن كپك از جلوگيري رايب -3
  .گيرد صورت خوبي به تهويـه تاريد بردا شان يكاز هر طرف  ،گيرند مي قرار قارچ

 به احتياج باشد، داشـته وجـود) قـسمت دو( كـافي ي اندازه به جمعيت چنانچه دار طبقه كندوهاي در -4
 .دنبرداشته شو تهويـه بـراي)  طبقـه و بدنـه( كنـاريهاي  شـان فقط ؛نيست طبقه برداشتن

  .برداشت نيز را آن بايد ،بدنه و طبق ميان ملكه ي پنجره وجود صورت در

هاي سرد سال ماه هاي زنبور عسل درپيشگيري از بيماريبهداشتي برايهاي توصيه  



 ؛ در اين موردشـود شروع زنبور حاوي هاي شان تعداد اساس بر زمستاني ي تغذيه ذكر شده، اقدامات از پس -5
 :است الزامي زير نكات به توجه

   .آب قسمت 2 شكر قسمت 3. شود تهيه 2 به 3 نسبت به شربت •

 .گيرد صورت روز 10 تا 7 مدت در) ضعيف و قوي( كندو ي تغذيه است بهتر •

 بهتر بنابراين ؛داردبستگي  خوري غـذا ظروف بودن كوچك يا بزرگ به ،دادن شربت دفعات عدادت •
 ها هر آن وشود  استفاده كوچكتر ظـروف از ضعيف كندوهاي در و بزرگ ظروف از قوي دركندوهاي است
  .شوند تغذيه روز

نبايد بسته  دريچهكنيد؛ اين تنگ ، موش قبيل از موذي حيوانات ورود از جلوگيري براي را پرواز ي دريچه -6
 .شود

 ؛دهيد انجام شوند، مي نگهـداري جـا آن در زمـستان طول در كندوها كه محلي رد را زمستاني ي تغذيه -7
 زنبورها رفتن بين از و ها آن شكستن امكـان انتقـال زمـان در و شوند مي سـنگين كنـدوها ،تغذيـه از پس زيرا

  .دارد وجود

 ي ا عايق كنند و عوامل تضعيف كنندهدر اواخر فصل تابستان زنبورداران بايد كندوهاي خود را در برابر سرم -8
هاي مختلفي  از روششوند؛ براي اين كار وارد فصل زمستان  يها در شرايط خوب تا كلني ها را از بين ببرند كلني
  :  از دنها عبارت برخي از آن. توان استفاده كرد مي

 .شودحذف و در حد امكان كلني فشرده كندو ها و طبقات اضافي  قاب  •
متراكم  فضاي داخل كندو كامالًو در نتيجه  كندو با استفاده از قاب چوبي يا فيبري تنگ فضاي داخل  •

 .    شود

و حفظ دماي  يجذب رطوبت اضاف منظور به فضاي خالي كندو با استفاده از كاه، روزنامه و مواد مشابه  •
   .، پر شودكندو

از سقف و زير درب كندو  ي براي زمستان گذراني، روي پارچه به منظور جذب رطوبت مازاد كندو •
ها و  هاي پالستيكي يا مواد مشابه كه سبب ايجاد كپك روي شان از گوني. روزنامه استفاده شود

 .نشودشوند، استفاده  افزايش شيوع بيماري در كندو مي



دو كوران باد ايجاد تا حدي كه داخل كنپرواز كندو براي زمستان گذراني  ي محدود كردن دريچه  •
 .نشود

  .باز، به منظورجلوگيري از ورود موش  پرواز كندوهاي كف ي نصب محافظ در مقابل دريچه  •
پرواز باشند تا آب حاصل از برف و باران در  ي كندوها بايد داراي شيب خيلي كم به سمت دريچه  •

  .داخل كندو باقي نماند
  زمستان در نبورهاز نگهداري براي الزم يها مراقبت ومهم  نكات

 طـرف بـه شـيبي آن پرواز ي تخته كه كرد مستقر نحوي به را ها آن بايد؛ دبا از كندوها محافظت براي -1
 در كـه آبـي قطـرات بلكـه نكند نفوذ كندو داخل به باران و برف آب تنها نه تا باشد داشته كنـدو جلـوي
 هوا ورود مانع صورت اين در زيرا نشود؛ منجمد پرواز راخسو جلوي در ود،ش مي توليد زنبوران تنفس ي نتيجه

  . دشو مي كندو داخل به

  .باشند دور خورشيد مستقيم نور از كه كرد نگهداري محلي در بايد را كندوها-2

 بايد پرواز سوراخ جلوي در برف د وجـو صـورت در؛ بسته شود پرواز سوراخ زمستان فصل در نبايد هرگز -3
 .شود كندو جمعيت مرگ سبب است ممكن كار ايـن از غفلـت كنيد؛ آن كردن پاك اقدام به سريع

  .برداشته شود كندو درِ نبايـد هرگـز ،زمـستان در كنـدو جمعيـت بـودن زنده از اطمينان براي -4

 انگشتان ي وسيله به كوچك اي ضربه زدن با و بگذاريد كندو جدار رب را خود گوش است كافي منظور به اين
  .دببريپي  جمعيت بودن زنـده به شود، مي زنبور صداي باعث كه

شوند نبايد مرطوب باشد و محيط  زميني كه كندوها در زمان زمستان گذراني روي آن قرار داده مي -7 
 تحت استرس قرار زنبورهاشود  وزش باد و انتقال سرما به داخل كندو باعث مي. نگهداري كندوها  بادگير نباشد

  .افزايش يابدف ذخاير عسل و احتماالً بروز بيماري در كلني د و مصرنگير

  

  هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم آموزش و ترويج و دفتر بهداشت و مديريت بيماري

 سازمان دامپزشكي كشور


