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املقدمة
يعتبر محصول البندورة من أكثر المحاصيل التي تزرع في البيوت البالس���تيكية والزجاجية في المملكة العربية 
الس���عودية وقد بلغت المس���احة المزروعة حوالي 4000 هكتار تنتج ما يق���ارب 340 ألف طن من محصول 
البندورة إال أن إنتاجية النباتات قد تزداد وبش���كل ملحوظ عند اس���تخدام الوس���ائل الزراعية المناس���بة. ويعد 
انخفاض عقد الثمار في محصول البندورة تحت البيوت البالستيكية من أهم المعوقات التي تحد من اإلنتاج وال 

سيما في المناطق الزراعية التي يسودها الجو الحار نهارا والبارد ليال.
 في هذه النشرة نوضح الوسائل المختلفة التي تستخدم في تلقيح البندورة من حيث االيجابيات والسلبيات علما 
بأن هذه الوس���ائل أو بعضها مس���تخدم من قبل المزارع السعودي. وتجدر اإلشارة الى أن العديد من المشاريع 

الزراعية الكبيرة تستخدم تقنية النحل الطنان بالمملكة منها مزرعة الخالدية بالرياض ومزارع أخرى عديدة.
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عقد الثمار:
بالرغ�م م�ن أن العديد من املحاصيل حتت�وي أزهارا ذاتية التلقيح ) أي أن األعضاء الذكري�ة واألنثوية موجودة عىل نفس 
الزه�رة ( إال أهن�ا تعاين من انخفاض نس�بة عقد الثامر والتي ترجع إىل عدة عوامل من أمهه�ا ارتفاع درجات احلرارة هنارًا 
وانخفاضه�ا لي�ًا مع وجود فرق كبري يف درجات احلرارة بني النهار واللي�ل وكذلك ارتفاع الرطوبة وتؤدي هذه العوامل 

بدورها إىل حدوث الظواهر التالية:
1- عدم أو قلة حيوية حبوب اللقاح املنتجة يف الزهرة حيث يتم إنتاج حبوب لقاح غري قادرة عىل إخصاب الزهرة نتيجة 
لدرجات احلرارة املنخفضة أو العالية، وقد وجد أن درجات احلرارة أقل من 10°م أواكثر من 33°م قبل تفتح الزهرة 

بفرتة وجيزة تؤدي إىل حدوث هذه الظاهرة.
2-  وجود استطالة يف ميسم الزهرة حيث حتدث هذه الظاهرة عند ارتفاع درجات احلرارة وتكثر يف بداية املوسم، عندما 

تكون درجات احلرارة عالية وكذلك عند انتهاء فرتة األزهار يف الربيع وتعيق هذه الظاهرة حدوث التلقيح الذايت. 
3-  عدم حدوث إخصاب للزهرة والذي يرجع إىل انخفاض درجات احلرارة بالرغم من حدوث التلقيح )انتقال حبوب 

اللقاح اىل امليسم( نتيجة لعدم إنبات واندماج حبة اللقاح مع البويضة ىف قاعدة الزهرة.
4-  ع�دم انتقال حبوب اللقاح إىل ميس�م الزهرة بس�بب عدم وجود ملقح أو حدوث تلقي�ح ذايت بالرغم من عدم وجود 

معيقات ظاهرة. 
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ونتيجة لألسباب سالفة الذكر فإنه جيب استخدام إحدى الطرق 
الت�ي تزيد م�ن عقد الث�امر وتتلخص هذه الطرق حت�ت البيوت 
الباس�تيكية والزجاجية باس�تخدام النحل الطنان، عوامل اهلز 
املختلفة للنباتات، أو باس�تخدام الطرق الكيميائية مثل منظامت 
النمو النباتية احليوية )اهلرمونات( والتي حتدث عقدا اصطناعيا 
أي دون احلاجة إىل حبوب لقاح وال يتم اس�تخدام نحل العسل 

داخل البيوت الباستيكية وذلك لتدين كفاءته.

تف�صيل النحل الطنان كملقح ملح�صول البندورة 
 ويعت�ر اس�تخدام النح�ل الطنان م�ن أفضل الط�رق يف تلقيح 
حمص�ول البندورة حت�ت البيوت الباس�تيكية ، حي�ث وجد أن 

استخدامه يؤدي إىل الفوائد التالية:

1- زيادة عقد الثمار:
حيث وجد يف دراس�ة أن عقد أزهار البندورة باستخدام النحل 
الطنان يصل إىل 99 % شكل )2( بينام يصل إىل 97%  باستخدام 
منظ�م النمو النب�ايت احلي�وي )اهلرم�ون( وإىل 77% بطريقة اهلز 

و66% بدون استخدام أي وسيلة للتلقيح شكل )1(. 
وترج�ع الزي�ادة يف عقد الثامر باس�تخدام النحل الطن�ان إىل أن 
األزهار التتفتح بنفس الوقت عىل كل عنقود مما يزيد من فرصة 
تلقيح األزهار التي تعانى من معوقات التلقيح من أزهار أخرى 
م�ن خال التلقيح اخللطى بواس�طة النحل الطنان باإلضافة إىل 
أن منظم النمو النبايت احليوي قد اليصل إىل بعض األزهار  عند 
اس�تخدامه بس�بب اإلمهال مم�ا يزيد من فرصة فش�ل العقد عند 

شكل )1(: عنقود زهري مل تستخدم أي طريقة لتلقيحه

شكل )2(: عنقود زهري ملقح بواسطة النحل الطنان
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اس�تخدام منظم النمو النبايت من قبل العاملة الزراعية هو موضح 
بالصور )4-1(.

نتاجية  2- زيادة الإ
إن اس��تخدام النحل الطن��ان يزيد من اإلنتاجي��ة بمعدل يصل إلى 
40% عن اس��تخدام منظمات النم��و النباتية الحيوية )الهرمونات( 
و60% عن طريقة هز النباتات 105% في حالة عدم اس��تخدام أي 

طريقة لزيادة عقد الثمار شكل )3(.
3- حت�سني النوعية

كان�ت الثامر املنتجة باس�تخدام النحل الطن�ان ذات نوعية أفضل 
من الط�رق االخرى حيث أعطت ث�امرا ذات كثافة ووزن أفضل 
م�ن منظم النم�و النبايت باإلضافة إىل زيادة يف ع�دد البذور داخل 
الثم�رة وزيادة يف صابة الث�امر، وكانت الثامر ممتلئ�ة من الداخل 
وبدون وجود فراغات ، بينام كانت الثامر عىل العكس من ذلك يف 

معاملة منظم النمو النبايت كام هو موضح يف الشكل )5،4(

م��ور التي يجب مراعاتها قبل طلب خاليا النحل   الأ
الطنان

1-  �سجل املبيدات 
يعت�ر النحل الطنان من احلرشات التي تتأثر باس�تخدام املبيدات 
وخاص�ة املبي�دات احلرشي�ة ومبي�دات احلل�م وبع�ض املبيدات 
الفطرية، مع وجود بعض املبيدات التي التؤثر عىل النحل الطنان، 
ولتفادي اي تأثري س�لبي عىل خلية النح�ل الطنان، جيب مراجعة 

شكل )4(: ثامر بندورة ملقحة بواسطة النحل الطنان )1( 
استخدام طريقة اهل�ز )2( وأخريا منظم النمو النبايت )3(

شكل )3(: بيت باستيكي ملقح بواسطة النحل الطنان
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س�جات رش املبيد يف البيت الزجاجي أو الباس�تيكي 
والتأكد من زوال اثر املبيد املستخدم سابقا حيث يبقى أثر 
بعض املبيدات لفرتة تزيد عن ش�هر وبالتايل جيب مراعاة 

هذه الفرتة قبل استخدام النحل الطنان.
وعن�د وجود النح�ل يف املزرعة جيب ع�دم رش أي مبيد 
قب�ل معرف�ة تأثريه ع�ىل النحل وترتيب عملي�ة الرش مع 
ج�دول نقل خايا النحل عىل أن ال تعاد اخللية إىل البيت 
املرشوش إال بعد انتهاء فرتة األمان ، وجيب دائام الرجوع 
إىل قائم�ة املبيدات قبل الرش للتأكد من أثرها عل النحل 

كام ينصح الرش مساء إذا أمكن.

2-  اإغالق البيت ب�سكل حمكم
 جيب التأكد من عدم وجود أية فتحات أو ثقوب يف البيت 
الباس�تيكي ومن إغاق الشاش بش�كل حمكم اليسمح 
بخ�روج النحل خارج البيت، ألن النحل الذي خيرج من 
البي�ت اليعود له بالتايل يقل عدد النحل بش�كل كبري ويف 
فرتة قصرية مما قد يؤدي إىل فش�ل عملية التلقيح وبشكل 

كامل شكل )6(. 

زهار 3-  وجود عدد كاف من الأ
الجي�وز وض�ع اخللية قبل وجود أزهار ع�ىل النباتات، وينصح بوض�ع اخللية بعد تفتح 3-4 ازهار م�ن العنقود األول يف 

البيت الباستيكي .
والستخدام النحل الطنان يف تلقيح النباتات وبشكل اقتصادي جيب استغال خلية النحل االستغال االمثل حيث ختتلف 

ش�كل )5(: 1)أ( قي�اس صاب�ة الث�امر يف ث�امر بن�دورة ملقحة 
بواس�طة النحل الطن�ان)1/ب( ثامر بندورة اس�تخدم هبا منظم 
النح�ل  بواس�طة  ملقح�ة  بن�دورة  ث�امر  النب�ايت)2/ب(  النم�و 
الطن�ان)1/ج( ثامر بندورة ملقحة بواس�طة طريق�ة اهلز)2/ج( 

ثامر ناجتة عن تلقيح تلقائي
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الكثاف�ة النحلي�ة املطلوب�ة )خلية / وح�دة املس�احة( باختاف 
املحص�ول، الكثاف�ة الزهرية املتوفرة خال املوس�م، عمر اخللية 
املس�تخدمة، ويزيد عدد النحل الس�ارح خال املوسم ليصل إىل 
أعىل عدد له بعد األس�بوع الرابع من وضع خلية النحل الطنان، 
بين�ام يقل ع�ن ذلك عند وض�ع اخللية أو بعد فرتة 6 أس�ابيع من 

وضع اخللية .
ويعت�ر وضع عاق�ة دقيقة ب�ني الكثاف�ة النحلي�ة املطلوبة ) من 
خ�ال ع�دد النحل الس�ارح( الكثاف�ة الزهرية املتوف�رة والزمن 
ال�ازم للتلقي�ح م�ن العوام�ل املهمة يف اس�تغال خلي�ة النحل 
الطنان االس�تغال االمثل، ويلزم لتحديد العاقة معرفة الكثافة 
الزهرية املتوفرة، الفرتة الزمنية، فرتة الطريان وكذلك عدد النحل 

السارح داخل البيت الباستيكي.

1- حتديد الكثافة الزهرية:
يب�دأ اإلزه�ار يف حمصول البن�دورة بعد حوايل 3-4 أس�ابيع من 
زراعة االشتال حتت ظروف البيوت الباستيكية، ويمكن تقسيم 

فرتة اإلزهار اعتامدًا عىل الكثافة الزهرية اىل ثاثة مراحل:
* املرحل�ة األوىل : وتب�دأ م�ن بداي�ة اإلزهار وحت�ى هناية تفتح 
العنق�ود الثال�ث أو بداية فرتة انخفاض درجات احلرارة بش�كل 
ع�ام ويكون معدل اإلزهار يف األس�بوع من ه�ذه املرحلة نصف 
زهرة / نبات بينام يصل اىل اعيل مستوي عند 9.4 زهرة /نبات 
عن�د اكتامل نض�ج العنقود الث�اين وبداي�ة تفتح العنق�ود الثالث 
ويك�ون مع�دل اإلزه�ار يف املرحل�ة وبش�كل ع�ام 6 زهرات/ 

نبات.

شكل )7(: مكان الخلية داخل البيت البالستيكي

شكل )6(: بيت بالستيكي مغلق بشكل محكم
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*  املرحلة الثانية: وتبدأ عند انخفاض درجات احلرارة وخاصة 
يف حم�رم – صف�ر وحي�دث يف هذه الف�رتة عادة تفت�ح اإلزهار يف 
العناقيد من 4-7 ويكون معدل اإلزهار لكل نبات حوايل 2.6 

زهرة /نبات.
*  املرحل�ة الثالث�ة: تب�دأ يف ش�هر ربيع األول وحيص�ل زيادة يف 
الكثاف�ة الزهري�ة لتص�ل إىل 4.3 زه�رة / نب�ات وختتلف املدة 
الزمني�ة بني تفتح عنقود والذي يليه اعتامدا عىل الظروف اجلوية 
املحيط�ة بالنب�ات وخاصة درج�ات احلرارة. وقد اس�تغرقت 9 
أيام يف ش�هر نوفمر 24 يوم يف ديس�مر و 11 يوم يف يناير و 7 

أيام يف فراير و مارس.

2- ح�ساب فرتة الزيارة
 وج�د أن مع�دل ف�رتة الزي�ارة االويل م�ن قب�ل النح�ل الطنان 
لزهرة البندورة  17ثانية )من10-40( يف البي�وت الصغ�رية و 
16.8ثانية يف البيوت الكبرية من )10-27( ثانية بدون وجود 
ف�روق معنوية يف فرتة الزي�ارة، ومعدل الزيادات االخري 5.6 
م�ن )2-11( ثاني�ة 4.6 )1-12( ثاني�ة يف البي�وت الصغ�رية 

والكبرية عىل التوايل.

ج- ح�ساب فرتة الطريان:
 تس�تغرق فرتة الطريان من زهرة إىل أخرى يف املعدل 5.3 ثانية 

و 4.1 ثانية يف البيوت الصغرية والبيوت الكبرية عىل التوايل.

شكل )8(  يبين عالمات زيارة النحل الطنان لزهرة البندورة

شكل )9( زهرة بندورة لم يتم زيارتها بواسطة النحل الطنان
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د- اأعداد النحل ال�سارح
خيتلف عدد النحل الس�ارح خال املوس�م اعتامدًا عىل عمر خلية النحل الطنان وتطورها يف اجواء الدفيئات ، ويصل عدد 
النحل السارح اىل اعىل مستوي له يف الوضع الطبيعي بعد 30 يومًا من وضع اخللية يف البيت بينام يتناقص اىل ادنى مستوى 
له بعد حواىل 60 يومًا من تاريخ وضع اخللية ، وكان معدل النحل السارح )15(، )14(، )20(، )17( بعد فرتة 15و 30 
و 45 و 60 يوم�ًا م�ن وضع اخللية يف البيوت الصغرية بينام كان�ت )17(، )18(، )22(، )22(، )15( يف البيوت الكبرية 

وعىل نفس الفرتات وال يقل عمر اخللية عن 6 اسابيع يف أى حال من االحوال.
أن زيادة واحدة تعتر كافية لنقل حبوب اللقاح من االعضاء الذكرية للزهرة اىل االعضاء االنثوية وحدوث التلقيح ولكن 
عادة ما يقوم النحل باعادة الزيارة باالضافة اىل فرتة الطريان بني األزهار وقبل أن يزور احدمها وجيب حساب الزمن عىل 
الفرتة التي جيب أن يبقى هبا النحل داخل البيت الباس�تيكي ألحداث التلقيح، واعتامدا عىل املش�اهدات احلقلية الكثرية 

سوف تعتمد زيادة واحد من الزيارات الرضورية وزيادة غري رضورية )زيادة بعض األزهار التي تم زيارهتا سابقًا(.
وتستغرق النحلة زمنًا مقداره تقريبًا 11 ثانية ىف زيادة ازهار تم زيارهتا سابقًا، اي ما مقداره حوايل 50% من الوقت يستنفذ 
يف عملية غري رضورية وقد تكون يف بعض االحيان مفيدة وحلس�اب ذلك س�وف نضيف 50% من الوقت الناتج لتلقيح 

حمصول البندورة وبالتاىل فان الوقت املستغرق يف تلقيح كثافة زهرية معينة يمكن توضحها بواسطة املعادلة التالية:

الزمن الازم =     الكثافة )الزهرية عدد األزهار / نبات( X زمن الزيارة X الطيران معامل التصريح
عدد النحل السارح

مثال: إذا وجد املزارع بداية املوس�م أن عدد األزهار املتفتحة يس�اوي 5 زهرات لكل نبات وأن عدد النحل السارح تقريبًا 
ع�رش نحات يف البيوت الباس�تيكية الصغ�رية فإن الزمن الازم خللية النحل الطنان إلهناء تلقيح هذه املس�احة حس�ب 

جدول )1( يساوي ستة ونصف ساعة ، وبناء عىل ذلك يمكن نقل اخللية اىل بيت جديدة بحيث ختدم ثاثة بيوت.
عن�د زي�ادة تفت�ح األزهار ربام يصل املعدل إىل 10 زهرات لكل نبات وقد ال حتت�اج إىل وقت إضايف إلهناء التلقيح إذا زاد 
عدد النحل الس�ارح، عىل كل االحوال يمكن حس�اب الوقت الازم من التلقيح من املعادلة الس�ابقة أو جدول رقم )1 و 

.)2
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و�صع اخللية داخل البيت البال�صتيكي 
بعد التأكد من النقاط الس�ابقة ينصح بطلب املس�اعدة ممن حيرض اخللية أن يس�اعدك بوضع اخللية يف أبرد نقطة من البيت 
الباس�تيكي وينصح وضعها عىل حامل ال يزيد ارتفاعه عن 40 س�م إذا كانت درجة احلرارة مرتفعة داخل البيت ينصح 
بوضع قطعة من القامش عىل ظهر اخللية بحيث تتدىل عىل اجلانبني ويتم ترطبيها باملاء يوميًا وتعد درجة احلرارة فوق 34̊م 

يف اخللية وملدة طويلة من العوامل التي حتد من عمر وكفاءة اخللية شكل )7(.

عمر اخللية
وجد أن معدل عمر خلية النحل الطنان حوايل شهرين وقد يزيد عمر اخللية إذا ُأحسن التعامل معها وعدم تعرض اخللية 
لدرجات احلرارة املرتفعة باالضافة إىل عدم هروب عدد من النحل نتيجة لوجود فتحات البيت الباستيكي واحلرص يف 

استخدام املبيدات األقل سمية واملسموح هبا عند وجود النحل.
وجيب التأكد من متابعة اخللية بزيارات متتالية خال املوس�م من أجل زيادة كفاءة العمل والتأكد من عملها بش�كل جيد 

وعدم حدوث اي طارئ يؤدي إيل فشل عقدة الثامر بالنسبة املطلوبة.

مراقبة ن�صاط خلية النحل الطنان
يمك�ن االس�تدالل عىل نش�اط خلية النحل الطن�ان وتقييم ادائها عىل حمص�ول البندورة عن طريق معرفة نس�بة الزيارات 
ويمكن معرفة الزهرة املزارة عن طريق وجود تلون بني عىل اسداية الزهرية ) األعضاء الذكرية( بعد زيارة النحل هلا بفرتة 
قصرية، ش�كل )8 و 9( ويفضل أخذ نتيجة هنائية من اس�تخدام النحل الطنان يف هناية املوس�م عند حرص الزيادة باإلنتاج 

والتحسن بالنوعية.
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