
تربية النحل في فلسطين



أوضاع تربية النحل في فلسطين 

تمر تربية النحل في مناطق السلطة الفلسطينية في الفترة 
:أسباب الحالية بأزمة حادة وذلك لعدة 

 لكن مع 2011-2007قلة األمطار وانخفاضها عن املعدل السنوي بكثير منذ العام
نسبة سقوط األمطار وهذا أدى إلى تحسن فيتحسنت2016--2012بداية العام 
 
ً
.ما االنتاج نوعا

معدل قلة سقوط األمطار أدى الى وفيات كثيرة من الخاليا وانخفاض ملحوظ في
كغم علما أنه في الفترة الواقعة 3االنتاج، حيث اأن معدل انتاج الخلية انخفض الى 

.كغم17-12م   كان معدل انتاج الخلية يتراوح بين 2005-م1994بين عام   
النحل، قلة الخبرة عند الكثير من مربي النحل وعدم وجود كوادر فنية إلرشاد مربي

.وان وجدت فهي غير كافية لتغطية جميع مناطق السلطة الفلسطينية
طقة الى وجود الحواجز العسكرية االسرائليلة التي تحد من عملية نقل النحل من من

.وكذلك تنقل مربي النحل وذهابه إلى منحلهاخرى 
ن خاليا رش املبيدات العشبية بكثرة والتي تؤدي إلى موت وضعف أعداد كبيرة م

.النحل 



أثر رش المبيدات العشبية



عدد الجمعيات في فلسطين 

 تعمل في 13يقدر عدد الجمعيات املنتشرة في فلسطين ب 
ً
جمعية سابقا
 انخفض ع

ً
دد املدن والتجمعات الريفية الفلسطينية ولكن حاليا

جمعيات فقط ويقدر آخر احصائية في 5الجمعيات العاملة واملرخصة  إلى 
.طن من العسل النقي455ألف خلية وتنتج 65عدد الخاليا ب 2015

 نحال، أما عدد 350عدد مربي النحل املسجلين في الجمعيات التعاونية
ا فيقدر مربي النحل املسجلين في وزارة الزراعة الفلسطينية ومديرياته

ير بألف نحال لكن العدد أكبر بكثير حيث أن الكثير من النحالين غ
.مسجلين



نوع العسل في فلسطين 

 جد كثير من نتيجة الختالف التضاريس في املناطق الفلسطينية فانه يو
:مثل أنواع العسل حسب املنطقة التي يستخرج منها 

.العسل الجبلي1.

.الحمضياتعسل 2.

.عسل السدر3.

.عسل األزهار البرية4.

.عسل األزهار الربيعية والقثائيات5.

(.والبرسيم عسل القطن )العسل السهلي6.



األنظمة والقوانين الضابطة في فلسطين 

ال توجد قوانين وأنظمة ضابطة بشكل صارم في المناطق
طق الفلسطينية وذلك لعدم التواصل الجغرافي بين المنا

الفلسطينية إال أن جمعية مربي النحل لمحافظة رام هللا
ة والبيرة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل والتموين وسلط

فة جودة البيئة ووزارة الزراعة والجمعيات المنتشرة في الض
ع نو( أ)الغربية أن يشمل العسل على ملصق يبين فيه

ة اسم المنتج أو اسم الجمعي(ج)تاريخ االنتاج( ب)العسل
من على فحص العسل بين فترة وأخرى لضمان جودة العسل وخلوهونعمل على 

.مادة الرصاص واملواد السامة األخرى 

كذلك يتم التركيز على نسبة املياه في العسل وعملية إنضاجه.

.



قانون الجمعيات 

ابة التزامه تسجيل النحال في أحد الجمعيات املنتشرة في فلسطين هو بمث
للفاروا بقوانين الجمعية والتي تمنع استخدام املواد الكيماوية املضادة

أثناء جمع ( ل يازرو أوكس ي تترا سايكلين، وسلفثا ) : مثلواملضادات الحيوية 
مدار النحل للرحيق  وفي الفترة األخيرة  ال نستخدم هذه العالجات على

ورق الدخان ) :مثلالسنة حيث تركز الجمعيات على العالج العضوي 
(.أسيداألوكزاليكوحمض والزعتروالطيون الكينياوأوراق شجر 



ما هي طموحات مربي النحل

توفر مصنع إلنتاج شمع النحل  حيث أن مربي *
النحل يعتمدون على استيراد شمع النحل بشكل 

كامل 

اعداد مركز للتدريب وإلنتاج ملكات النحل واالعتماد * 
على  سالالت محسنة من خالل التلقيح 

االصطناعي 



جمعية رام هللا التعاونية/مصورة مقتطفات 

 دورة تدريبية متقدمة تتعلق بزراعة تم عقد
متدرباً من جميع 25الملكات حيث شملت الدورة 

داألبيميمحافظات الضفة الغربية بالتعاون مع 
كز وجمعية رام هللا التعاونية ووزارة الزراعة في المر

رف وقد أشطولكرمالتدريبي التابع لمديرية زراعة 
من ايطاليا سيامبيليعلى الدورة السيد 



صور الدورة 





وشكرا لحسن استماعكم

نزيه عودة معدي : اعداد
جمعية مربي النحل التعاونية 

محافظة رام هللا والبيرة

فلسطين 


