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مقدمــة:

ميثل عسل النحل أحد أهم املواد الغذائية في البلدان العربية، وقد ورد ذكره في القرآن الكرمي في عدد 
من السور بل وحتمل إحدى سوره اسم سورة »النحل«.  

النبوية التي ذًكر فيهــا العسل كوسيلة من وسائل العالج فكثيرة ومتنوعة، ويعتبر  أما األحاديث 
عسل النحل أحد املكونات الرئيسية للغذاء اليومي ملواطني وقــاطني اإلمارات، لذا أعطــى جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية أولوية إلنتاج العسل محلياً مع غيره من السلع الغذائية، كأحد مدخــالت 
األمــن الغذائــي لإلمارة والدولــة فقــام بصياغــة املتطلبات الصحية جلميع األنشطة املتصلة 

بإنتــاج العسل. 
وتشجيعــاً للمربني في احلفاظ على مزارع مستدامة ذات دخل عادل مع ضمان احلصول على غذاء آمن 
خاٍل من مسببات املرض يأتي إصدار هذا الكتيب اإلرشادي للتعريف بــأفضل الطرق واملمارسات التي 
تضمــن إنتــاج عسل نحل آمــن وذي جــودة عالية مع التعريف بالوسائل التي متكن من االستفــادة 

من نحل العسل ألكثر من موسم إنتاجي.
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الفصــل األول: متطلبات تربية النحــل

1. األدوات والمعــدات:

1٫1 املالبس الواقية )صورة رقم 1٫1(:
عنــد التعــامل مع نحــل العسل يفضــل 

ارتــداء املــالبس التالية:
أفارول ذو أكمام طويلة ونهايات ضاغطة.  •

ــبكية ال يزيد قطر  قناع للوجه واجهته ش  •
فتحة الشبكة فيه عن 20 ملم.

ــن  )وميك ــدي  لألي ــاش  القم ــن  م ــازات  قف  •
استخدام القفازات البالستيكية(.

حــذاء )بوت( ويفضل في حال عدم توفــر   •
البوت ارتــداء جوارب سميكة.

 
لســالمتك:

تأكد من ربط قناع الوجه بشكل ال يسمح   •
بدخــول النحل.

ــزع  ــاول ن ــل ح ــع النح ــت للس إذا تعرض  •
ــب  ــعة واطل ــكان اللس ــن م ــوكة م الش
ــر االتصال  ــوراً عب ــة فــ ــاعدة الطبي املس

باإلسعاف على الرقم 997. 
ــعات البسيطة ميكنك  في حــاالت اللس  •
استخدام الثوم بعد قطعه ومسحه على 

مكان اللسع مباشرة.

2. خلية التربية )خلية النجستروث - صورة رقم 2٫1 - صورة رقم 7٫1(:

حامل اخللية »كرسي اخللية«: هو عبارة عن إطار خشبي بأربعة أرجل طول كل منها ال يقل عــن 20   .1
ــا عدد من خــاليا التربية وتدوم  ــم )صورة رقم 3.1(، وميكن تفصيل كراٍس حديدية يوضــع عليه س
ــة عن األرض حلمايتها من  ــي اخللية في رفع اخللي ــرة أطول )صورة رقم 5.1(. تتمثل وظيفة كرس لفت

رطوبة التربة، النمل واحلشرات األخرى. 
وميكن وضع أوعية حتت أرجل احلامل حتوي مواداً متنع تسلق أعداء النحل من النمل واحلشرات األخرى 

للخلية وميكن تصميم هذه األوعية لتشكل جزءاً من تركيب األرجــل )صورة رقم 5.1(.
ــدة اخللية »أرضية اخللية«: متثل مرتكزاً لباب اخللية )صورة رقم 3.1(، وتكون أبعاد القاعدة حوالي  قاع  .2

56 سم × 41.3 سم.
ــتوية بطول 3 سم  ــم وش ــب لها فتحتان صيفية بطول 9 س 3.  باب اخللية: عبارة عن قطعة من اخلش

تقريباً يستخدمهما النحل للدخول واخلروج من اخللية )صورة رقم 4.1(.
صندوق التربية: صندوق خشبي يتألف من أربعة جدران ويثبت على قاعدة اخللية ويتسع 10 إطارات   .4

خشبية )صورة رقم 6.1(، وتبلغ أبعاد الصندوق حوالي 51 سم × 41.3 سم.

ــكل له حواف جانبية، وتوجد تلك  ــتطيل الش ــب مس ــبية: عبارة عن إطار من اخلش اإلطارات اخلش  .5
ــمعية على دعائم مــن السلك الرفيع  ــات الش اإلطارات ضمن صندوق التربية تثبت عليها األساس

)صورة رقم 6.1(.

ــبه صندوق التربية ولها نفس أبعاده )51 سم × 41.3 سم( وتوضع فوقه في موسم  ــلة: تش 6.  العاس
ــى، وميكن  ــب املرع ــمعية وذلك حس ــب من األقراص الش ــا بعدد مناس ــق بعد تزويده ــع الرحي جم

استعمالها للتهوية في الصيف.

الغطاء الداخلي: عبارة عن صفيحة من اخلشب ذات أًطر، وفي وسطها فتحة مستديرة أو بيضاوية   .7
الشكل تستخدم للتهوية والتغذية عند اللزوم )صورة رقم 7.1(.

ــبي مغطى بقطعــة  ــو عبارة عن إطار خش ــن الغطاء الداخلي وه ــي: أكبر قليالً م ــاء اخلارج الغط  .8
خشبية مغطاة من األعلى واجلوانب حتى 1.5 سم بلوح من احلديد القصديري، يقي الغطاء اخلشبي 

اخللية من املطر ويحمي اخلشب من التشقق )صورة رقم 7.1(.

صورة رقم )1.1(: نحال يرتدي املالبس الواقية

صورة رقم )2.1(: خلية الجنستروث

صورة رقم )7.1(: الغطاء الداخلي للخلية والغطاء اخلارجيصورة رقم )6.1(: صندوق التربية وبـه اإلطارات اخلشبية 

 صورة رقم )3.1(: حامل اخللية مع قاعدة اخللية

صورة رقم )5.1(: مجوعة من خاليا التربية موضوعة على كراسي حديدية

   صورة رقم )4.1(: باب اخللية )عليه السهم(
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5. أدوات فرز العسل:

ــدات التالية يجب توفرها لفرز إنتاج  األدوات واملع
ــتفادة من  ــة مع ضمان االس ــل بصورة آمن العس

كافة إنتاج اخللية:

ــل  ــدوق ذي أرج ــمــع: صن ــط الش ــة كش طاول  .1
مصنوع من احلديد غير القابل للصدأ )ستنليس 
ــتخدم لوضع  ــبية تس ــه قطعة خش ــتيل( ب س
ــمع )صورة رقم 13(.  ــط الش اخلاليا عليها لكش
ــة مثقبة من  ــفل الطاولة قطع ــي أس يوجد ف
احلديد غير القابل للصدأ والتي تعمل كمصفاة 
ــذي ميكن  ــل وال ــمع عن العس ــز قطع الش حلج
ــطة حنفية موجودة  جتميعه من الطاولة بواس

في أحد أطرافه. 

ــوكة مصنوعتني من احلديد غير القابل للصدأ  ــكينة وش ــمع: س ــط الش ــوكة كش ــكينة وش س  .2
ــتخدمان إلزالة الطبقة الشمعية وفتح عيون  ــتيل( أو أية مادة ذات درجة غذائية تس ــتنليس س )س

اخلاليا الشمعية قبل إدخالها للفرّازة )صورة رقم 14.1(.

األجزاء املتحركة تسهل السيطرة على كل جزء من أجزاء اخللية دون إزعاج للنحل.  •
ــزاء اخللية ومتاثل  ــابه أج ــة للخاليا األخرى نظراً لتش ــتعمال أي جزء من اخللي ــة اس إمكاني  •

مقاساتها.
تقي النحل من البرد واحلر ومن تغيرات اجلو الفجائية بجانب توفير تهوية جيدة للنحل.  •

سهلة النقل من مكان آلخـر.  •
ــمعية مما يوفر مجهوداً كبيراً على النحل ويزيد من  ــات الش ــتعمال األساس مًتكن مــن اس  •

اإلنتاج. 
تسهل عملية تغذية النحل في املواسم غير املزهرة.  •

تضمن احلصول على عسل أو قطاعات عسل شمعية نظيفة.  •
تتيح الكشف على النحل في أي وقت ملعرفة حال الطائفة ووجود امللكة ومعرفة محتويات   •
ــة أي حاالت غير  ــى التحكم في ومعاجل ــاعد عل ــل وحبوب اللقاح مما يس ــة من العس اخللي

طبيعية.
ــل دون إزعاج النحل مــع إمكانية إعادة استخدام األقراص الشمعية  ــهولة جني العس س  •

بعد فرزها ملرات عديدة. 
سهلة التنظيف واحلفظ في حال عدم استعمالها.  •

مميزات خلية التربية الخشبية الحديثة:

3. أدوات الكشف على الخلية:

ــن صحة النحل نحتاج  ــل وتكونه أو التأكد م ــف على اخللية بغـرض متابعة نضج العس للكش
لألدوات التالية:

ــاً باخلطـــر فيسكن وتقـل  مدخــن )مدخن بنجهــام(: تعريض النحل للدخان يولّد لديه إحساس  .1
حركته مما يسهل القيام بكافــة األعمال الالزمة خللية التربية ويقلل من خطـر التعرض للسعه. 

الصورة رقم )8.1( توضح مدخــن بنجهام الذي يستخدم لغرض توليد الدخان. 

عتـــلة: قطعة حديدية تستخدم لرفـع اإلطارات اخلشبية من صندوق التربية )صورة رقم 9.1(.  .2

ــبية إلزالة النحل العالق على اخلاليا الشمعية  ــتخدام فرشاة خش ــاة إزالة النحل: يفضل اس فرش  .3
يفضل أن تكون الفرشاة بالستيكية الشعر وجتنب استخدام الفرش املصنوعة من الشعر الطبيعي 

ملا قد تسببه من حساسية للنحل.

4. أدوات تغذية النحـــل:

في الفترات ما بني مواسم اإلنتاج ميكن االحتفاظ بالنحل من خالل تغذيته على محاليل سكرية توضع 
في مناهـل )برطمان( تغمر فيه أعواد خشبية يتسلق عليه النحل )صورة رقم 11.1(. 

ــرك، الرطوبة األرضية أو ما توفر من مصادر للماء لتخفيف  ــغاالت بجمع املاء من اجلداول، الب تقوم الش
العسل في فصل الربيع لتغذية اليرقات. 

ــارب للماء( للنحل  ــم اإلنتــاج وخاصة التي تصادف فصل الصيف يفضل توفير مناهل )مش في مواس
مصنوعة من احلديد وتوضع فيها أكياس من اخليش منعاً لغرق النحل )صورة رقم 12.1(.

     صورة رقم )10.1(: فرشاة إزالة النحل  صورة رقم )9.1(: العتــلةصورة رقم )8.1(: مدخــن بنجهــام

صورة رقم )12.1(: مشــرب بداخله خيش صورة رقم )11.1(: برطمان لتغذية النحل

صورة رقم )13.1(: طاولة كشط الشمع )الحظ القطعة اخلشبية 
والقطعة املثقبة في األسفل(
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مصفـــاة: تستخــدم مصفاة من احلديد غير القابل للصدأ لفصل بقايا الشمع عن العسل )صورة   .4
ــل بعد تصفيته  ــتخدام قطعة من القماش لتصفية العس ــن في مرحلة ثانية اس ــم 16.1(. ميك رق

بواسطة املصفاة احلديدة )صورة رقم17.1(.

ــطوانة من احلديد  ـــل: اس حاوية )خزانة( العس  .5
ــل بعد  ــر القابل للصدأ يحفـظ فيها العس غي
فرزه وحلني تعبئته في عبوات أصغر عبر الصنبور 
ــي احلاوية )صورة  ــس الصغير املوجــود ف أو احملب

رقم 18.1(.

احـــرص 

ــي  الت ــدات  املع ــع  جميـــ ــون  تكــ أن  ــى  عل
ــل نظيفة ومصنوعة  ــتخدمها في فرز النح تس
ــواد ذات  ــل للصدأ أو من م ــد غير القاب ــن احلدي م

درجة غذائية.

ــل: اسطوانة من احلديد غير القابل للصدأ، مصممة من الداخل بحيث يتم وضع اخلاليا  3.  فـرّاز العس
ــر(. تتوفر الفرّازات بأحجام مختلفة  ــل بها وفرزه عن طريق الطرد املركزي )التدوي ــة على العس احملتوي

وتعمل بواسطة الكهرباء )صورة رقم 15.1- أ( أو يدويــاً )صورة رقم 15.1- ب(.

صورة رقم )14.1(: كشط الطبقة الشمعية من على اخلــاليا 
باستخدام سكني 

    صورة رقم )16.1(: مصفــاة                               

صورة رقم )15.1- أ(: فرازة كهربائيــة

صورة رقم )14.1(: كشط الطبقة الشمعية من على اخلــاليا 
باستخدام شوكة الكشط

صورة رقم )17.1(: قماش يستخدم لتصفية العسل

صورة رقم )18.1(: حاوية العســل  صورة رقم )15.1 - ب(: فرازة يدويــة
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ميكنك ضغط اخلاليا الشمعية الستخالص العسل منهــا )يسمى العسل الناجت عسالً مضغوطاً(   .5
ــن تلك التي ميكن  ــذه الطريقة تقل كثيراً ع ــطة ه ــل التي ميكن جتميعها بواس ــة العس إال أن كمي

احلصول عليها بواسطة الفرز.

عبئ منتجك النهائي في عبوات مناسبة )في حال االستخدام الشخصي( أو في حاوية العسل )ص   .6
8 - صورة رقم 18.1( للعسل املنتج ألغراض جتارية )املؤسسات املرخصة(.

4.  أنواع عسل النحل:

يتم تصنيف عسل النحل على أربعة أسس:

ــل من مصدر نباتي واحد خالل فترة زمنية محددة  املصدر النباتي: رغم أن النحل ميكنه إنتاج العس أ. 
من السنة )جدول رقم 2.1( إال أن احتمالية جمع الرحيق من أنواع نباتية متعددة هي األغلب. يسمى 
ــبة حبوب اللقاح  ــيوعاً )مخبرياً يجب أن ال تقل نس ــبة الرحيق األكثر ش ــتناداً إلى نس ــل اس العس

للصنف املسمى عليه العسل عــن %45 من إجمالي حبوب اللقاح في العسل(.

املصدر اجلغرافي: ميكن تسمية العسل طبقاً للمنطقة التي مت إنتاجه فيها )مثالً عسل رأس اخليمة؛  ب. 
عسل العيــن... إلخ(.

ــم الذي يتم إنتاجه خالله )عسل ربيعي، خريفي،  ــل تبعاً للموس ــم اإلنتاج: قد يسمى العس موس ج. 
شتوي(.

املعامالت والتجهيز للتسويق:  بناًء على املعامالت التي تعرّض لها العسل وطريقة جتهيزه للتسويق  د. 
ميكن تصنيف العسل لألنــواع التالية:

ــــل املفتوحة  ــرد املركزي ألقراص العس ــن طريق الط ــروز:  ويتحصل عليه ع ــل نحل مفــ عس  -1
واخلالية من أحد أطوار منو احلشرة.

•  ال تستخدم أية مبيدات حشرية أو أدوية بيطرية أثناء موسم اإلنتاج.
•  ال جتمع اخلاليا التي بهــا حاضنات )يرقات( للفرز.

•  تأكد من فصل مكان تخزين مدخالت اإلنتاج عن مكان الفرز والتعبئة.
احرص على عدم وجود أية قوارض أو حشرات في املكان املعد للفرز والتعبئة.  •

ــة غذائية( لتنظيف مكان  ــة صديقة لألغذية )ذات درج ــتخدم مطهرات ومواد كيميائي اس  •
الفرز واألدوات املستخدمة في الفرز. 

ــون بعملية الفرز  ــدي العمال الذين يقوم ــة تقرحات أو جروح في أي ــن عدم وجود أي ــد م •  تأك
والتعبئة.

•  أرح العمال الذين يعانون من أعراض كاإلسهال، القيء أو الزكام حلني متام شفائهم.
ــة الغذائية لتعبئة  ــي للرقاب ــات جهاز أبوظب ــة ومطابقة ملتطلب ــتخدم عبوات نظيف •  اس

منتجاتك.
•  اتبع توجيهات ونصائح مفتش جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التي يقدمها لك أثناء زياراته 

الدورية ملنشأتك وال تتردد في استيضاحه عن أية معلومة ترغب في معرفتها. 

إلنتاج عسل آِمن:

الفصل الثاني: إنتاج عسـل النحل

1. مـواسم اإلنتاج:

ــم إزهار النباتات التي يتغذى عليها النحل في دولة اإلمارات يتم إنتاج ثالثة أصناف  ــتناداً إلى مواس اس
ــل النحل هي العسل الربيعي، عسل السمر وعسل السدر وذلك في الفترات املبينة  ــية من عس رئيس

في اجلدول رقم )1.2(.

صنف العسل املنتجموسم اإلنتاجموسم/ نوع نبات التغذية

العسل الربيعيمنتصف فبراير – منتصف أبريلالربيع

عسل السمرمنتصف مايو- منتصف يونيوالسمر

عسل السدربداية أكتوبر إلى 20 نوفمبرالسدر

كن مستعداً واحرص على جتهيز خاليا ونحل التربية قبل فترة كافية من بداية موسم اإلنتاج.

2. تجميع الخاليا:

ــتخالص  ــبقاً وذلك إلس ــل الناضجة ونقلهــا ملكان الفرز املعد مس ــا )فرميات( العس ــم جتميع خالي يت
العسل منها. 

ــن معرفة ذلك بطرق عدة  ــبة املاء فيه وميك ــل أصبح مركّزاً وقلت نس ــج اخللية يقصد به أن العس نض
منها:

نسبة كبيرة من العيون السداسية تكون مغطاة بطبقة من الشمع.  •

انعدام العيون السداسية التي بها حاضنات )يرقات(.  •

عند ضرب اخللية )الفرمي( ضرًب خفيفاً على أي سطح ال تتساقط أي قطرات من املاء.  •

جتنــب جمع اخلاليا التي بها حاضنات )يرقات(.

3. فرز وتعبئة العسل:

عند وصول اخلاليا )الفرميات( الناضجة للمكان املعد لفرز العسل، وللحصول على عسل صافي إفعــل 
اآلتي:

ــن الفرمي  ــية م ــمعيــة املغطية للعيون السداس ــة الش ــم بإزالة الطبق ــط ق ــى طاولة الكش عل  .1
باستخدام سكني وشوكة الكشط )ص 7 - صورة رقم 14.1-13.1(. 

ــمى العسل الناجت من  ــوطة في الفرازة )ص 7 - صورة رقم 15.1 أ و 15.1 ب( ويس ضع الفرميات املكش  .2
هذه العملية عسالً مفروزاً. 

قم بتصفية العسل املتجمع باستخدام املصفاة احلديدية )ص 8 - صورة رقم 16.1(.   .3

ــل الناجت من عملية التصفية في رقم 3 أعــاله باستخدام مصفاة القماش )ص  قم بتصفية العس  .4
ــالً مرشحاً ) ال يحتوى على  ــل الناجت من عمليات التصفية عس ــمى العس 8 - صورة رقم 17.1( ويس

حبوب لقاح(.
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ـــل اخلالية من أحد أطوار  ــل نحل مضغوط : ويتحصل عليه عن طريق ضغط أقراص العس عس  -2
منو احلشرة.

عسل نحل مجفف:  ويتحصل عليه عن طريق جتفيف أقراص العسل املفتوحة واخلالية من أحد   -3
أطوار منو احلشــرة.

ــّغاالت نحل العسل في خاليا أقراص العسل الشمعية  ــل قرص: العسل اخملزن بواسطة ش عس  -4
حديثة التكوين واخلالية من أحد أطوار منو احلشرة ويباع داخل أقراص العسل املغلقة على شكل 

أقراص كاملة أو أجزاء منه )صورة رقم 1.2(.

ــائل وهي التي يحتوي فيها العسل على  ــل س ــل داخل عس ــل أو كتل العس قطع أقراص العس  -5
قرص أو أكثر.

ــل للتخلص من حبوب  ــل الذي يتحصل عليه من علمية ترشيح العس ــح:  العس ــل مرش عس  -6
اللقاح.

تــأكد من مطابقة البطاقة الغذائية ملنتجاتك للوائح واملتطلبات الفنية قبل عرضها للتسويق. 

5.  تخزين منتجات عسل النحل:

ــالمة عسل النحل ومنتجاته خاصة إذا كان التعرض  ــلباً على جــودة وس تؤثر درجات احلرارة العالية س
ــل أو منتجاته املذكورة  ــرات طويلة، ورغم أنه ليس مطلوبــاً حفظ العس ــذه الدرجات العالية لفت له
ــل في  ــرارة 5 مئوية وأقل( إال أن حفظ العس ــرارة البرادات )درجة ح ــد iv-4 أعاله في درجات ح ــي البن ف
درجات حرارة منخفضة نسبياً )أقل من 10 مئوية( يساعد على منع تخمر العسل ويحافظ على اللون 

الطبيعي اخلاص بالنوع احملدد للعسل )منع اسوداد العسل(.

الفصــل الثالث:
تنظيم إنتــاج العسل في إمارة أبوظبي

ــل النحل شأنها  ــطة املرتبطة بإنتاج عس يولي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اهتماماً متزايداً باألنش
ــتراطات الصحية  ــوص مت صياغة ووضع االش ــاطات الغذائية األخرى، وفي هذا اخلص ــأن بقية النش ش
ــل، محالت تعبئة العسل ومحالت بيع العسل وميكن  ــة أنشطة استيراد نحل العس ومتطلبات ممارس

احلصول على املتطلبات اخلاصة بهذه األنشطة مبراجعة قسم خدمة املتعاملني باجلهاز.

التــزم 

ــاط املوجود في رخصة احملل )ال تقم بتعبئة العسل إن لم تكن مرخصاً لذلك، وال تتعامل  بنوع النش  •
في مجال تربية النحل إن لم

يكن ترخيصك يسمح لك بذلك(.  

بوضع البطاقة الغذائية للمنتجات.  •

بعدم وضع أية إدعاءات تغذوية على املنتجات أو في احملل دون احلصول على التراخيص الالزمة.  •

 

التحاليل المخبرية على العسل:

ــل النحل ومنتجاته إلجــراء عدد من التحاليل اخملبرية  ــأن أي منتج غذائي آخر، يخضع عس ــأنه ش ش
ــل  ــالمــة العس ــل والبعض اآلخـر يوضح س على عينــات منها والتي تبني بعضها مدى جودة العس
لالستهالك اآلدمي. ميكن معرفة تفاصيل هذه التحاليل مبراجعة إدارة اخملتبرات مبجلس أبوظبي للجودة 

واملطابقة. عسل سمــرعسل ربيعي

صورة رقم )2.2(: أنــواع عسل مختلفة )الحظ الفروقات اللونية(

عسل ســدر
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