
  

  هاي كشاورزيهاي دامپزشكي به زنبورداران در ارتباط با مسموميت ناشي از آفت كشتوصيه
  

هاي ها و زمينها، كندوهاي خود را در فصول مناسب در اطراف باغگيري از شهد گلبهره منظوبههمه ساله زنبورداران 
كنند، اين امر عالوه بر توليد عسل، سبب گرده افشاني و افزايش كميت و كيفيت محصوالت كشاورزي كشاورزي مستقر مي

  شود.مي

  

ها در اين مبارزه با آفات گياهي، انواع سموم و حشره كشبراي در برخي از فصول اين در حالي است كه 
كشاورزان و زنبورداران در خصوص  ميانگيرند كه به دليل عدم هماهنگي ها مورد استفاده قرار ميزمين

اني مصرف سموم با زممهاي غير استاندارد و يا هكشاستفاده از سموم و آفتو نيز زمان سم پاشي، 
  شود.و خسارات سنگين به زنبورداران ميدر زنبوران عسل وارد آمدن تلفات  سبب ،فعاليت زنبورها

حفظ سالمتي زنبورها، حفظ ارزش گرده افشاني زنبور عسل در بخش زراعت و منابع طبيعي،  رايب
سل، همكاري دو در ع ومسم يافزايش توليد، كيفيت و سالمت عسل توليد شده و جلوگيري از باقيمانده

  كشاورزان و زنبورداران در زمان سم پاشي بسيار ضروري است.ميان طرفه 
  

 

 



ل حاّد، تلفات نسبتاً زيادي در كف كندو و يا افتد. در شكها به دو صورت حاد و مزمن اتفاق ميمسموميت در زنبورستان
  شود. جلوي كندو ديده مي

 

 

  
د باشند. در هاي مسموميت حاتوانند از نشانههاي غير عادي در زنبور بالغ  و ... ميمواردي مانند بيرون زدگي خرطوم و لرزش

زا براي ناشي از سمپاشي يا مصرف گرده يا شهد گياهان مسموميت يرو عامل مسموم كننده، زنبورهاي مزرعهشكل مزمن
ي نوزادان مورد مصرف اي پرستار براي تغذيهكنند كه توسط زنبورهبرند و ذخيره ميزنبور عسل را با خود به داخل كندو مي

هاي كارگر تلفات را از زنبور شود؛ميگيرد. اين شكل از مسمومّيت، معموالً منجر به تلفات در نوزادان(الرو و شفيره) قرار مي
تخم ريزي به  هاي نوزادان ممكن است سطحكنند. در اين مورد مانند ساير بيماريها به خارج از كندو هدايت ميداخل حجره

ها به صورت كامل طي ي دگرديسي را داخل حجرهو نيز جلوي كندو، زنبورهايي كه هنوز دوره اشدصورت غير يكنواخت ب
  د و مزمن در زنبورستان وجود داشته باشد.   هر دو شكل مسموميت حا ممكن است ديده شوند. در مواردياند، نكرده

بهتر است و  استفاده شودهستند كم خطر ي كه براي زنبورعسل سموماز بايد ها در سمپاشي مزارع و باغ
ها و آشاميدن آب است انجام آوري شهد و گرده گلسمپاشي در خالل روز كه زنبور عسل مشغول جمع

  نشود؛ زمان مناسب سمپاشي، صبح زود و هنگام غروب آفتاب يا شب است.

هاي الزم را با اي خود در محل زنبورستان، هماهنگيزنبورداران پيش از استقرار كندوههمچنين الزم است 
به زنبوردار  ،قبل از شروع كار روز 10داشته باشند تا زمان سمپاشي حداقل هاي كشاورزي مالكين زمين

  اطالع داده شود.



  ها در زنبوران عسل:كشكاستن صدمات ناشي از آفتبراي اقداماتي 

درمورد محصوالتي مانند يونجه، سويا و  ويژه. بدهي هستند سمپاشي كردگل ينبايد مزارعي را كه در مرحله -1
ها كشروي برچسب برخي حشره هاينوشتهنظر داشت.  افشان بايد اين موضوع را مدساير گياهان لگومينه و گرده
  ها را در مزارع داراي گل منع كرده است.صريحاً استفاده از آن

از سمپاشي به منظور اطمينان از وجود يا عدم وجود زنبوراني كه در حال فعاليت  قبل مزرعه و حواشي مزرعه را -2
  بررسي كنيد.هستند، 

بهتر است از سموم كم دهي سمپاشي شود، گل يحفظ محصول ضروريست كه مزرعه در طي مرحله براياگر  -3
  ران منطقه نيز اقدام شود.تري استفاده شود و نسبت به آگاه ساختن زنبورداتر و با فرمول كم زياندوام

 سم انحراف 		به احتمالهاي زنبور عسل و در نظر گرفتن جهت و سرعت جريان باد، ضمن توجه به موقعيت كلني -4
قطرات  يتوان اندازهافشانك اسپري و يا كاهش فشار آن مي يجه شود. با تعويض دهانهتو باد، توسط

  را افزايش داد تا ميزان انحراف سم اسپري شده كاهش يابد.

برخي از سموم  ها نيستند.آوري گرده گلها زماني استفاده شود كه زنبوران در حال جمعكش از حشره -5
مورد ذرت كه در  عنوان مثالبه. را كم كردخطر مسموميت زنبوران  از اين راه،توان در شب و يا صبح زود استفاده و را مي

تري دارند هنگام عصر تا كنند، استفاده از سمومي كه دوام كمزير كاكل آن مياز آوري گرده زنبوران صبح زود اقدام به جمع
  تواند خطر مسموميت را كاهش دهد.شب مينيمه

رود هواي كه انتظار ميهنگامي ،. بهتر است در زمان سمپاشيو هوا تنظيم شودسمپاشي با وضعيت آب  يبرنامه -6
ها كه ممكن است سميت سم مصرف شده تا روز بعد كه زنبوران از گرده؛ چرا در انجام كار تجديد نظر شودشبانه سرد باشد 

اي صورت خوشهو اگر كندوها به مزرعه هدف خيلي نزديك هستند و يا زنبوران در خارج از كندو به ؛كنند حفظ شوداستفاده مي
  هاي گرم اجتناب شود. بويژه توجه داشته باشيد كه كندوها درمعرض سمپاشي نباشند.اند، از سمپاشي در طول شبشدهجمع 

هاي شركت سازنده در مورد استفاده از آن با در نظر ها و به توصيهكشبه مطالب روي برچسب آفت  -7
  گرفتن سالمت زنبوران عسل توجه شود.

  مات زير را به ترتيب اولويت انجام دهيد:در صورت بروز مسموميت، اقدا

  تلفات در اسرع وقت به اداره دامپزشكي شهرستان گزارش شود. - الف

  .كنيد دور پاشي سم منطقه از كيلومتر 6 شعاع تا  زنبورستان را بالفاصله - ب

استرس ناشي از سمپاشي با توجه به اين كه تر) تغذيه كنيد. ها را توسط شربت شكر يك به يك (يا رقيقكلني - ج
درصد، سركه سيب  1-2تواند موجب بروز بيماري نوزما شود، بهتر است به شربت شكر، با نسبت مي

  هم اضافه شود.



  

  
ها جهان و رويش گلحيات سبز  ي كه اين موجود كوچك، تنها دربا زنبوران عسل مهربان باشيم. تأثير

درصد  90و  هاآنهاي كشاورزي در كل جهان وابسته به فعاليت درصد دانه 35تقريباً  دارد، به نحوي كه
ت به قدردان و نسبجايي اين زنبوران است، بايد انسان را بهدرگرو جاهاي وحشي رشد گياهان با گل

  .ها، بسيار حساس كنداهميت حفظ سالمت آن

  

 سازمان دامپزشكي كشورهاي كاربردي و پژوهشترويج  ،آموزشواحد  ويرايش و تنظيم:گرد آوري، 

  

  پرتال اداره كل دامپزشكي استان زنجان - بع:انم

  دفتر بهداشت و مديريت  -هاي كشاورزيهايي به زنبورداران در ارتباط با مسموميت ناشي از سم پاشي زمينتوصيه -         
  هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشمبيماري

  سايت نمناك -هافوايد زنبور عسل براي همه؛ از گياهان تا انسان -         


