
 

 العضوي تربية النحل 

 . ٌجب أن تدار تربٌة النحل بشكل ٌحترم دورة الحٌاة الطبٌعٌة للحشرة وأن ُتدمج مع اإلدارة البٌئٌة المستدامة.1

كم تضمن  3. ٌجب وضع خالٌا النحل بمناطق غٌر ملوثة ومدارة عضوٌاً ضمن مسافة غذائٌة نصف قطرها 2
كافٌة من الندوة العسلٌة والرحٌق وحبوب الطلع لتوفٌر كافة  إمكانٌة الوصول بسهولة للمصادر ولكمٌات

 متطلبات النحل الغذائٌة.

تتوافق فٌها تربٌة النحل مع قواعد اإلنتاج العضوي  المناطق الممكنة والتً . ٌمكن أن تحدد السلطة المختصة3
 والمناطق التً ال ٌكون بها هذا التوافق ممكناً.

متأقلمة مع البٌئة والظروف المحلٌة، وتعطى األفضلٌة لألنماط الوراثٌة . ٌجب أن تكون سالالت النحل 4

 المحلٌة.

 . ٌجب أن ٌأتً النحل المدخل من وحدات إنتاج عضوٌة عند توفرها أو من تربٌة نحل تقلٌدٌة.5

فً وحدات  النحالت % سنوٌاً من ملكات النحل وأسرابها11. بهدف تجدٌد المناحل ٌمكن استبدال مانسبته6
إلنتاج العضوي بملكات وأسراب غٌر عضوٌة سنوٌاً شرٌطة أن ٌتم وضعها فً خالٌا فٌها أقراص شمع أو ا

 أساس ناتجة من وحدات إنتاج عضوٌة.

 . ٌجب أن ٌأتً شمع النحل لتأسٌس المجموعات الجدٌدة من وحدات اإلنتاج العضوي.7

 . ٌجب تحدٌد وتعرٌف الخالٌا برموز )كود( وسجالت بموجبها.8

 شهر. 12. ٌجب أن تكون فترة التحول لطوائف النحل 9

. ٌجب أن تكون مواد بناء الخالٌا طبٌعٌة وغٌر ملوثة أو معاملة بمواد سامة بالتوافق مع هذه الالئحة، 11
 وٌمكن فقط استخدام المنتجات الطبٌعٌة كالعكبر والزٌوت النباتٌة فً الخالٌا.

اض باستخدام الوسائل الفٌزٌائٌة فقط والمنتجات المسموحة بحسب تطهٌر الخالٌا من اآلفات واألمر . ٌجب11

 الئحة المواد المسموحة فقط:

 الطرق المسموحة لتطهٌر الخالٌا هً: البخار واللهب المباشر والمعالجة بالصودا الكاوٌة.         ·

 المواد المسموحة لمكافحة اآلفات واألمراض:         ·

( oxalic acidوحمض الحماض)  (Formic acid)( وحمض النملlactic acidحمض اللبن)         أ. 
 .acetic acid )وحمض األسٌتٌك)

 الكبرٌت     ب. 

 الزٌوت األساسٌة الطبٌعٌة )على سبٌل المثال: مٌنثول، كالٌبتول، كافور(      ج. 

 Bacillus thuringiensis بكتٌرٌا        د. 

 . ٌجب ضمان صحة ورفاهة خالٌا النحل بالدرجة األولى النظافة من خالإلتباع ممارسات اإلدارةالجٌدة.12

 . ٌمكن استخدام المنتجات الطبٌة البٌطرٌة عندما تفشل التدابٌر الوقائٌة شرٌطة أن:13



ئحة مالحق وللمواد الموجودة بالHomoepathic تعطى األولوٌة للمنتجات النباتٌة والمعالجة المثلٌة - أ
 المواد المسموحة.

 ال ٌتم وسم منتجات النحل عضوٌاً إذا ما تم استخدام منتجات األدوٌة المصنعة. - ب

 . ٌجب استخدام طرقحصاد مستدامة لتربٌة كل من النحل والنحل البري.14

تكن هذه  .استخدام الطاردات خالل استخالص العسل: تعطى األولوٌة لطرٌقة تنظٌف النحل بالفرشاة، وإذا لم15
الطرٌقة ممكنة ٌسمح على أي حال باستخدام الدخان ولكن بأدنى حد ممكن، على أن تكون مواد التدخٌن طبٌعٌة، 

بٌنما ٌمنع استخدام الطاردات المصنعة كٌمٌائٌاً خالل عملٌة استخالص العسل وٌمنع كذلك استخدام أقراص 
 الحضنة خالل عملٌة االستخالص.

 األقراص كطرٌقة للحصاد.. ٌمنع قتل النحل ضمن 16

 . ٌمنع قطع أجنحة الملكة.17

. ٌجب أن ٌكون نقل الخالٌا مبرراً ولٌس تحفٌزٌاً، وإعالم جهات منح الشهادات بنقل خالٌا النحل مع تقدٌم 18

 مؤشرات ومحددات للموقع، كما ٌجب تسجٌل أنشطة المتنقلة.

  اإلنتاجاحتٌاطً غذائً ٌكفً لبقاءطائفة النحل على قٌد الحٌاة. ٌجب أن ٌترك فً الخالٌافً نهاٌة موسم 19
 خالل فترة الخمول.

. ٌجب أن ٌستخدم فقط العسل أوالسكر العضوي )تضاف فقط بروتٌنات طبٌعٌة للسكر( وذلك فً حال 21

إنتاج  استدعت الحاجة تقدٌم تغذٌة تكمٌلٌة بسبب ظروف غٌر متوقعة، وال ٌجب استخدام هذه الممارسة لتحفٌز
 العسل فً غٌر مواسم اإلنتاج الطبٌعٌة.

م خالل عملٌات االستخالص وتصنٌع منتجات  41ْ. ٌجب المحافظة على درجة حرارة العسل كحد أعلى 21

 النحل،وال ٌسمح ببسترة العسل.

 .Varroajacobsoniـ  . ٌسمح بالقضاءعلى ذكور النحل فقط فً حالة إصابتهابـ22

 

 


