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ABSTRACT: This study was carried out in the apiary of Plant Protection Research 

Institute of the Sharkia Branch, which was carried out during the period of   2015-2018. In 

this study, the most important pests and diseases attacking honey bee colonies were 

recorded to determine the suitable time to control these pests. The most important pests 

were Vespa orientalis and Varroa destructor, while the most important diseases were 

Nosema apis and the European foul brood.  

The obtained results showed that the active period of Vespa orientalis, by counting the 

number of capture insects using food traps, was recorded from March to December. The 

highest number of queens was recorded at May as 42.7 insect /trap/ month.  Also, the 

highest number of workers was recorded at October as 270 insect / trap / month, 

followed by November as 214.3 insect /trap, and September month recorded 133 insect 

/trap.  The highest total population of hornet was recorded at November 388.3 insect / 

trap / month, followed by October 283 and September 133.0 insect /trap.  The total 

number of captures insects were 991.4 along 2015 year. The obtained results indicated 

that the highest captured workers was recorded with the food attractant, honey bee 

solution as 66.5 insect / trap / week, followed by pollen substitutes recording 56 insect / 

trap, followed by fermented sugar solution recording 48 insect / trap and sugar solution 

recorded 40 insect / trap, while tuna fish recorded 36 insect / trap. Pollen substitutes 

recorded the highest efficiency in hunting queens as 80 queen / trap, followed by honey 

bee solution as 54.8, followed by fermented sugar solution as 40.9, while sugar solution 

and tuna recorded 25.9 & 16.3 queen / trap.   

Application of three methods of hornet control (suspension of traps + regular feeding + 

narrowing the hive entrance allowing bees to enter without the Hornet) at the same time 

revealed that the percentage of hive losses by hornet attack was 6.7% , compared to the 

control hives resulting  80% loss  of the hives. The application of Diazinon with the bait in 

hornet nests recorded the highest reduction in hornets in the nest reaching 95.25%.  

Formic acid, recorded the highest rate of Varroa reduction as 86.2%, followed by 

camphor powder recording 77.5%, followed by Artemisia 70.9%, while sugar dust 

recorded 53.1% reduction.  Moreover, smoke of camphor leaves recorded the highest 

reduction rate of varroa as 77.32%, followed by clove as 60.97%. The use of flagyl 

reduced the percentage number of nosema  spores  by 74.12% , while Artemisia  extract 

reduced nosema by 63.5%.  Adding Tiramycine to sugar syrup recorded 91% reduction in 

European foul brood, compared with Tiramycine with sugar dust recording 83.8% 

reduction . 
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 و أمراض نحل العسل فاتالمكافحة المتكاممة آل ان الرسالة:نو ع
 ر عبد اليادى متولى اسماعيلياس اسم الباحـث :

 )الحشرات االقتصادية ( زراعيةفى العموم ال اةر دكتو ال الدرجة العممية:

 الحشرات االقتصادية والحيوان الزراعى القسم العممى :
 17/7/2019كمية : قة مجمس التاريخ مواف

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،تاذ وقاية النبات سأ     م محمد االمين محمد سويم .د.ا اإلشراف: ةنجل
 وفيةالمن جامعة الزراعة، كمية ،اإلقتصادية أستاذ مساعد الحشرات       دـــــــــعبد القوى أحمأحمد  .دأ.  

 يد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعيةعمث النحل رئيس بحو        يـــــــــــباطخ دو ماحمد مح/ .دأ 
 

 ىالممخص العرب
 2018-2015تمت ىذه الدراسة في مناحل ومعامل معيد بحوث وقاية النباتات فرع الشرقية  خالل الفترة من  

في  المكافحة االمراض التي تصيب طوائف نحل العسل وتحديد ميعاد ظيورىا لمقيام بأعمالو  بغرض تسجيل أىم اآلفات
النوزيما وتعفن الحضنة االوربي من أىم  وكانت أىم ىذه اآلفات دبور البمح وأكاروس الفاروا وكانت التوقيت المناسب.

 االمراض. 
الحشرات التي تم صيدىا باستخدام مصائد الجذب بعدد  دبور البمح التي تم قياسياأوضحت النتائج ان فترة نشاط 

كان اعمي تعداد من الممكات الممقحة المصطادة في شير مايو حيث و ، يسمبرد س حتي شيرالغذائي من نياية شير مار 
حشرة  128,7، واعمي تعداد لمممكات العذارى في شير نوفمبر حيث سجل متوسط حشرة /المصيدة / الشير 42,7بمغ 

شير يميو  / شير،يدةحشرة /مص 270سجمت الشغاالت اعمي تعداد ليا في شير اكتوبر حيث بمغ ، كما دة/شير/مصي
كور اعمي قيمة لو في كذلك سجل تعداد الذ، حشرة /مصيدة/ شير 133ثم شير سبتمبر حيث سجل  214,3نوفمبر 

يميو وذلك لزوم تمقيح الممكات العذارى التي يزداد تعدادىا في شير نوفمبر،  مصيدة/شير حشرة / 45,3شير نوفمبر 
حشرة / مصيدة /  388,3اعمي تعداد كمي خالل شير نوفمبر ر . وكان حشرة / مصيدة / شي 3شير ديسمبر حيث سجل 

وكان اجمالي الحشرات التي تم  0حشرة /مصيدة  133مصيدة  ثم شير سبتمبر حشرة / 283، يميو شير اكتوبر شير
 .   2015خالل موسم  991,4صيدىا 

وب ع ، يميو عجينة بدائل حبدة/االسبو حشرة / المصي 66,5عمي كفاءة صيد لمشغاالت بمغ أسجل محمول عسل  النحل 
 0 36و اخيرا سجل سمك التونة  40لمحمول السكري ، و سجل ا 48يمييا المحمول السكري المتخمر سجل  56المقاح 

 54,8يمييا محمول عسل النحل /حشرة /المصيدة 80سجمت عجينة بدائل حبوب المقاح أعمي كفاءة صيد لمممكات بمغ 
 . 16,3و اخيرا التونة  25,9وسجل المحمول السكري  40,9المتخمر يمييا المحمول السكري 

لمكافحة )تعميق المصائد +التغذية المنتظمة + تضييق  باب الخمية مع ترك فتحة تم تطبيق ثالث طرق مختمفة من ا
دد من ع٪  6,7صغيرة تسمح بدخول النحل دون الدبور ( في نفس الوقت والتى اعطت احسن النتائج بنسبة فقد بمغت 

الديازينون مع طعم عسل  و في مكافحة العشوش  سجل 0٪ من الخاليا 80ة  بالكنترول والذى سجل فقد خاليا ، مقارنال
٪ و سجل الدلتاميثرين اقل  95,25دقائق  بمغ  5النحل الجاذب اعمي تأثير  في عدد السروح لمدبورعند مدخل  العشوش/

 ٪ . 87,07تأثير بمغ 
٪ ثم الشيح  77,5٪ يمييا مسحوق الكافور  86,2خفض الكاروس الفاروا بمغت عمي نسبة سجل حمض الفورميك ا

٪. سجل تدخين اوراق الكافور اعمي نسبة خفض لمفاروا بمغت 53,1را سجل السكر الناعم اقل خفض بمغ ٪ و اخي 70,9
دد الجراثيم خفض في ع ٪. ادي استخدام  الفالجيل الى 60,97٪ و سجل القرنفل اقل خفض لمفاروا بمغت  77,32

طريقة اضافة التيراميسين  الي  ٪ . سجمت63,5٪  وسجل مستخمص الشيح اقل خفض بمغ 74,12مرض النوزيما  بمغ 
٪ ، بينما سجمت طريقة  91المحمول السكري اعمي قيمة في خفض نسبة العيون المصابة بتعفن الحضنة االوربي بمغ 

 ٪. 83,81االضافة تعفيرا اقل نسبة خفض بمغت 


