سازمان جهاد کشاورزی مازندران

صًجَس ػسل ّوبًٌذ سبيش حيَاًبت ثِ يه خيشُ تٌظين ضذُ ضبهل
لٌذ ،پشٍتئييٍ ،يتبهيي ّب ٍ هَاد هؼذًي ًيبص داسد .آة ًيض ًيبص اسبسي
هي ثبضذ.

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

« مديزيت استزس غذايي در سنبوران عسل »

ضْذ هٌجغ اًشطي صًجَس است ٍ ثشاي سضذ ،تَليذهثل ،پشٍاص ٍ تأهيي
حشاست فَق الؼبدُ اّويت داسد .دس يه ثشًبهِ غزائي ثشاي صًجَس
ػسل ،لٌذ هْوتشيي ثخص غزا است.
هػشف ضشثت ػسل تَليذ هثل سا دس صًجَس فؼبل ًوَدُ ٍ صًجَس سا ثِ
خوغ آٍسي گشدُ ٍ هػشف ػسل ٍ پشٍتئيي رخيشُ ٍاداس هي ًوبيذ.
ثٌبثشايي تغزيِ ثب ضشثت ػسل ثِ همذاس ون (حذٍد ًػف استىبى)
ثبػث تحشيه فؼبليت صًجَساى هي ضَد ٍ هي تَاى دس خبسج اص فػل
تشضح ضْذ ولٌي سا ثشاي گشدُ افطبًي يب تَليذ هلىِ ٍ تَليذهثل
صٍدتش اص هَلغ آهبدُ ًوَد.
ػسل رخيشُ ضذُ دس وٌذٍ يه هٌجغ خَة اًشطي است اهب صًجَساى
اص آى استفبدُ ًوي وٌٌذ هگش ٍالؼبً ًيبص ثِ آى داضتِ ثبضٌذ .هثل
صهبًي وِ ضْذ تبصُ دس دستشش ًجبضذ يب دس دٍساى خطىي يب دس طَل
صهستبى.

صًجَساى پشٍتئيي سا دس ثذى رخيشُ ٍ اص آى ثشاي سبختي ثبلْب ،ػضالت
ٍ سبيش اسگبًْبي ثذى السٍّب استفبدُ هي وٌٌذ.
ّشچِ هيضاى پشٍتئيي ثذى آًْب ثيطتش ثبضذ صًجَساى لَي تش ٍ طَل
ػوش ثيطتشي داسًذ .صًجَساى هي تَاًٌذ هيضاى ثبالئي اص پشٍتئيي ٍ
ثيطتش اص  %60پشٍتئيي خبلع داضتِ ثبضٌذ دس ايي حبلت ثذى صًجَساى
لَي  ،ػوش آى ّب طَالًي ٍ تَاًبئي خوغ آٍسي فشاٍاى ػسل سا داسًذ.
اص طشف ديگش اگش همذاس پشٍتئيي هحذٍد ٍ ووتش اص  %30داضتِ
ثبضٌذ دس ايي غَست ػوش آًْب وَتبُ ٍ اص ثيوبسيْبي ضجيِ لوك
اروپائی ٍ نوزما سًح ثشدُ ٍ ػسل ووي تَليذ خَاٌّذ وشد.

بیماری نوسما

بیماری لوک اروپايي

هيضاى ثبالي رخيشُ پشٍتئيي دس ثذى صًجَساى دس پبئيض ضشٍست داسد،
دس ايٌػَست هي تَاًٌذ ثب نوزما هجبسصُ وشدُ ضشايط سخت صهستبى سا
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سپشي ًوَدُ ٍ پشٍتئيي وبفي ثشاي صًجَسسبصي دس ثْبس خَاٌّذ داضت.
صًجَساى ثب هيضاى پبئيي رخيشُ پشٍتئيي ثذى دس پبئيض ،هؼوَالً

گشدُ هٌجغ اغلي پشٍتئيي صًجَس است ٍ ثشاي سضذ ػضالت ضفيشُ ّب
ٍ صًجَساى خَاى ضشٍسي است .صًجَس ًيبص ثِ هػشف گشدُ ثب پشٍتئيي
 %20داسد ،گشدُ اوبليپتَس ثب  %25 - %33پشٍتئيي ثشاي صًجَسسبصي
ثسيبس هٌبست است .گشدُ وبج  %5 - %7پشٍتئيي داسد لزا ايي هٌجغ
پشٍتئيي ثشاي صًجَس ثسيبس ضؼيف است .صًجَس ًيبص گشدُ سا اص طشيك
گلْب يب اص طشيك گشدُ رخيشُ دس لبثْب ثذست هي آٍسد .آًْب ّوچٌيي
هي تَاًٌذ اص رخيشُ پشٍتئيي ثذى خَد استفبدُ وٌٌذ وِ چٌيي حبلتي
دس ثْبس دس خشيبى ضْذ فشاٍاى اتفبق هي افتذ .آًْب پشٍتئيي ثذى سا
ثشاي تَليذ طل سٍيبل غشف هي وٌٌذ.

ضذُ ٍ يب دس پشٍسش ثْبسُ ضؼيف خَاٌّذ ثَد .دس ٌّگبم تَليذ ػسل،
دس سشهب ،دس َّاي گشم يب ثب ضشٍع تَليذ هَم ،پشٍتئيي ثذى صًجَس
وبّص يبفتِ ٍ ثب ضشٍع ثْبس ٍ ،دسيبفت همذاس وبفي گشدُ ،پشٍتئيي
ثذى صًجَس افضايص ٍ صًجَسسبصي ثْبسُ آغبص هي ضَد.
ثب هػشف پشٍتئيي خبم ثيص اص  ،%20پشٍتئيي ثذى صًجَس افضايص
پيذا هي وٌذ ،هخػَغبً اگش ثب استشس ًبضي اص تَليذ صيبد ػسل يب
صهستبى طَالًي هَاخِ ًطًَذ.
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صهستبىگزساًي خَثي ًذاضتِ ثِ نوزما حسبس ٍ دچبس تلفبت ثْبسُ

اًذاصُ گيشي پشٍتئيي ثذى صًجَس هؼيبس خَثي ثشاي صهستبى گزساًي،
تَليذػسل ثبال ،همبٍهت ًسجت ثِ ثيوبسيْبيي هثل لوك اروپائی يب
ىوزادگچی استّ .شچِ هيضاى پشٍتئيي ثيطتش ثبضذ ،صًجَساى ثْتش
هي تَاًٌذ ػسل خوغ آٍسي ًوبيٌذ يب گشدُ افطبًي وٌٌذ يب هلىِ ّبي
ثْتشي تَليذ خَاٌّذ وشد .هيضاى پشٍتئيي هَسد ًيبص صًجَس ثِ هيضاى
استشس ٍاسدُ تفبٍت هيوٌذ.
دس استشس هحذٍد ،صًجَساى هوىي است دس ٍضؼيت هذاٍم تَليذهثل
ثبضٌذ ،تشضح ضْذ ون يب ػسلي ثشاي خوغ آٍسي ٍخَد ًذاسد ،فؼبليت
وٌذٍ ون است .دسخِ حشاست گشم (ثبالي  20دسخِ) ٍ ًيبص ولٌي ثِ
پشٍتئيي هحذٍد است.
دس چٌيي ضشايطي صًجَساى اگش ثتَاًٌذ گشدُ (داساي  12تب 15
دسغذ پشٍتئيي خبم) خوغ آٍسي وٌٌذ ،پشٍتئيي ثذى خَد ٍ ثِ تذسيح
خوؼيت سا افضايص دادُ دس ػشؼ ّ 6-8فتِ تب حذ هٌبسجي سضذ هي
وٌٌذ .ايي حبلت صهبًي هطبّذُ هي ضَد وِ صًجَساى گشدُ گلْبيي
هثل لبغذن سا خوغ آٍسي ًوبيٌذ .ثْشحبل استشس هحذٍد ثِ وٌذٍ
اخبصُ هي دّذ وِ رخيشُ پشٍتئيي ثذى سا افضايص دّذ.
صًجَساى ػسل دس ٍضؼيت استشس صيبد ًيبص ثِ گشدُ ثيطتشي ثب
هيضاى پشٍتئيي خبم لبثل ّضن ثيطتش اص %20داسًذّ .شچِ استشس
ثيطتش ثبضذ ًيبص پشٍتئيي افضايص پيذا هيوٌذ .استشس ثبال دس وٌذٍّب
صهبًي سخ هيدّذ وِ صًجَساى هطغَل خوغ آٍسي ضْذ ّستٌذّ .شچِ
هيضاى ضْذ ثيطتش ثبضذ استشس ضذيذتش است.

غزاي طجيؼي ثِ فشم گشدُ ٍ ضْذ ثْتشيي غزا ثشاي صًجَساى است.
هٌجغ غزائي ايذُ آل غزائي است وِ داساي گشدُ فشاٍاى ثب ثيص اص 20
دسغذ پشٍتئيي لبثل ّضن ٍ ضْذ فشاٍاى ثبضذ .ثشاي هثبل هي تَاى
ثشخي اص گًَِ ّبي اوبليپتَس سا ًبم ثشد.
گشدُ هٌجغ اغلي پشٍتئيي ّب ،اسيذّبي چشة ،هَاد هؼذًي ٍ
ٍيتبهيي ّبستٍ .خَد گشدُ ثشاي سضذ السٍ ٍ صًجَساى خَاى ضشٍسي
است.
صًجَساى ػسل ٍلتي سٍي گل هي خضًذ گشدُ ّبي گل ثِ وشن ّبي
ثذى صًجَس هي چسجٌذ ،ثؼالٍُ صًجَساى ػسل گشدُ ّبي گل سا اص سٍي
پشچن گل ثَسيلِ صثبى ٍ صٍايذ دّبًي ثشداضت ٍ آى ّب سا دس سجذ
گشدُ ٍالغ دس پبّبي خلفي خبي دادٍُ ،لتي ثب گشدُ اًجبضتِ ضذ ثِ
وٌذٍ ثش هي گشدد.
دس داخل وٌذٍ وبسگشاى گشدُ ّب سا دس داخل حدشُ ّب اًجبضتِ هي
وٌٌذ .ثشاي خلَگيشي اص سضذ ثبوتشيّب ٍ تَلف سضذ گشدُ ،يه اسيذ
گيبّي ثِ گشدُ اضبفِ هيضَد ٍ سپس دس لبثْب اًجبس هي ضَد.
آًضين ّبيي ًيض تَسط صًجَساى ثِ آى اضبفِ هي ضَد وِ اص هتبثَليسن
ثي َّاصي ٍ تخويش تَسط لبسذ ّب خلَگيشي ًوَدُ ٍ ثبػث افضايص
طَل ػوش گشدُ رخيشُ هي ضًَذ.

استرس اکاليپتوس :اوبليپتَس وِ دس صهستبى گل هيوٌذ ثِ
صًجَس فطبس هيآٍسد .استرس یونجه  :يًَدِ ًيض دس صًجَساًي وِ فمط
سٍي يًَدِ وبس هيوٌٌذ ًطبًِّبي ضؼف ٍ غيشفؼبلي هطبّذُ هيضَد.
ٍلتي صًجَساى سٍي گلّبي يًَدِ وبس هيوٌٌذ ،تحت استشس ضذيذ
ّستٌذ .چَى ضْذ خَثي خوغآٍسي هيوٌٌذ ،تَليذ هثل ثبالئي داسًذ
ٍ َّا گشم ٍ خطه است ثؼالٍُ پشچن گل يًَدِ ثِ صًجَس لگذ هيصًذ
ٍ استشس سا ضذيذتش هيوٌذ.
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(پشٍتئيي) هَسدًيبص ثشاي پشٍسش يه صًجَس وبسگش اص السٍ تب ثلَؽ
حذٍد  120-145هيلي گشم گشدُ هي ثبضذ .صهبًيىِ يه صًجَس ػسل
سٍي يه گل دس خستدَي ػسل هي ًطيٌذ ،ثشخي اص داًِ ّبي گشدُ
ٍاسد ضْذ هي ضَد وِ ثِ ّوشاُ ضْذ ثَسيلِ صًجَس هىيذُ ضذُ ٍ دس
هؼذُ صًجَس رخيشُ هي ضَد .دس ّوبى صهبى تؼذاد ديگش اص گشدُ ّب،
خَد سا ثِ هَّب ،پبّب ،آًتي ٍ حتي چطن ّبي صًجَس هي چسجبًٌذ.
ثؼذاً تؼذادي اص ايي گشدُ ّب وِ دس ويسِ ػسلي صًجَس رخيشُ ضذُ
ٍاسد حدشات هَهي ًوَدُ ٍ دس آًْب رخيشُ ٍ حفظ هيضَد.
دس ّويي صهبى ّوبى صًجَس ػسل دس داخل وٌذٍ هوىي است داًِ
ّبي گشدُ سا اص سٍي خَد تىبًيذُ ،گشدُ ّب ٍاسد حدشُ ّبي دس ثبص
هيضَد .گشدُ ّبي هَخَد دس َّا ًيض هٌطأ ديگشي اص گشدُ هَخَد دس
ػسل ّستٌذ.
ايي گشدُ ّب هؼذٍد ثَدُ دس همبيسِ ثب سبيش گشدُ ّب اًذن ّستٌذ.
گشدُ ّب اثضاس هٌبسجي ثشاي آًبليض ػسل ّستٌذًَ .ع گشدُ ًطبًگش ضْذ
گل هَسد استفبدُ صًجَس است .ثٌبثشايي ًَع گشدُ ثشاي تؼييي هٌطأ
ػسل ثؼٌَاى هٌطأ اغلي ػسل يب هٌطأ خبًجي ػسل هَسد استفبدُ
است ٍ ايي اطالػبت اص ًظش تدبسي اّويت داضتِ چَى ػسل ثشخي اص
گيبّبى (هثل  Tupeloرغبل اختِ ،هشوجبت ،تشضه) ليوت هتفبٍتي
داسًذ .حتي ثشخي اص ػسل ّبي هؼوَلي ًيض ثشاي دسخِ ثٌذي ثِ
تؼييي گًَِ گشدُ ًيبص داسًذ چَى لجل اص ٍسٍد ثِ ثبصاس هطخػبت آًْب
تؼييي ٍ ثجت هي ضَد.
ثجت ٍ ضوبسش گشدُ ّب دس ًوًَِ ّبي ػسل يىي اص ثْتشيي ساّْبي
تؼييي هيضاى ضْذ هَسد استفبدُ هي ثبضذ ٍ ثجت هطخػبت دليمبً
ثشاسبس هٌبثغ ٍالؼي ضْذ اًدبم هي ضَد .دليل ديگشي وِ لضٍم آًبليض
گشدُ ّبي ػسل سا تأييذ هي وٌذ تؼييي هٌجغ خغشافيبيي ضْذ است.
تشويت گًَِ ّبي گشدُ اي وِ تَسط ثبد يب صًجَس آٍسدُ ضذُ ٍ
دسػسل يبفت هي ضَد يه طيف گشدُ سا هطخع هي وٌذ وِ
هخػَظ هٌطمِ اختػبغي خغشافيبيي است وِ ػسل تَليذ ضذُ
ثشاسبس هَافمت ّبي تدبسي ،ثبصسگبًي ،لبًًَي اغلت تَليذوٌٌذگبى
ػسل ًيبص ثِ ثجت هطخػبت غحيح لجل اص فشٍش داسًذ.
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