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طفيل الفاروا 

ما هو طفيل الفاروا؟

يتغــذى  الحلــم  أنــواع  مــن  خارجــي  طفيــل  هــو  الفــاروا:  طفيــل 

بامتصــاص ســائل الــدم فــي  األطــوار الغيــر كاملــة )اليرقــات والعــذارى( 

و األطــوار الكاملــة ألفــراد نحــل العســل . أول مــن اكتشــفه هــو العالــم 

انتقــل  1960م  عــام  وفــى  الهنــدي  النحــل  علــى  1904م  عــام  أودمــان 

الطفيــل إلــى النحــل الغربــى. وقــد اكتشــف فــى المملكــة فــى عــام 

1987م. فــى عــام 2000 م أعيــد تســميته بواســطة العالمــان أندرســون و 

.Varroa destructor ديســتراكتور  فــاروا  الــى  ترومــان 

ما هو الفرق بين أنثى وذكر طفيل الفاروا؟ 

الطــور الكامــل ألنثــى حلــم الفــاروا كبيــرة الحجــم نســبيًا، ولهــا أربعــة 

أزواج مــن األرجــل. يتــراوح طولهــا مــن 1.1 إلــى 1,2 مليمتــر و يبلــغ عرضهــا 

1,5 - 1,6 مليمتــر و يمكــن رؤيتهــا بالعيــن المجــردة علــى النحــل البالــغ و 

األطــوار الغيــر كاملــة، الجســم مبطــط مــن أعلــى إلــى أســفل ذات لــون 

بنــى محمــر )شــكل 1( . الذكــر البالــغ أصغــر قليــًا مــن األنثــى ذو جســم 

كــروى و أقــل صابــة و ذو لــون باهــت والذكــر ال يتغــذى و يبلــغ طولــه 

0,8 - 0,95 مليمتــر و عرضــه 0,70 - 0,93 مليمتــر.

مكافحة طفيل الفاروا
 في طوائف نحل العسل 
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كيف تنتشر الفاروا؟

تنتشــر الفــاروا مــن طائفــة إلــى طائفــة أخــرى أو مــن منحــل إلــى منحــل 
آخــر بإحــدى أو كل الطــرق التاليــة:

أوال: انتشار الفاروا بين طوائف المنحل:

 أثناء نقل أقراص الحضنه من طائفة مصابه إلى طائفة أخرى.. 1

 عن طريق النحل السارق.. 2

عن طريق أدوات النحل. . 3

عن طريق دخول نحل مصاب )شغاالت وذكور( خايا غير خاياه . 4
أثناء التوهان.

ثانيا: انتشار الفاروا من منحل الى منحل:

أثناء نقل نحل مصاب من مكان إلى مكان آخر.. 1

عن طريق استيراد طرود النحل المرزوم المصابة.. 2

عن طريق شراء طرود نحل من مناحل مصابه.. 3

عن طريق استيراد ملكات نحل مصابه.. 4

ماهى أعراض اإلصابة المميزة للفاروا؟

وجود نحل مشوه األجنحة والبطن واألرجل أحيانًا.. 1
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مشاهدة الحلم بشكله المميز على أجسام النحل البالغ.. 2

البيضاء . 3 العذارى  على  غامقة  محمرة  بنيه  أو  باهته  بقع  وجود 

اللون.

تكون الحضنه مثقبه وغير منتظمة فى مظهرها.. 4

إلقاء اليرقات والعذارى خارج الخلية.. 5

عدم قدرة النحل على الطيران.. 6

ما هي األضرار التي يحدثها الفاروا لنحل العسل ؟

غير . 1 تلك  من  الوزن  فى  أقل  تكون  المصابة  والعذارى  اليرقات 

لدمائها. الفاروا  المتصاص  كنتيجة  المصابة 

باألمراض . 2 لإلصابة  عرضة  أكثر  المصابة  والعذارى  اليرقات 

عن  المحلية  السالة  مثل  والفيروسية  والفطرية  البكتيرية 

. ها غير

النحل  يقوم  قد  المحلية  السالة  مثل  النحل  ساالت  بعض  في 

الطائفة. من  المصابة  اليرقات  بإبعاد 

  عند خروج الحشرات الكاملة من العيون السداسية تكون أقل . 3

حيوية  ونشاط من تلك غير المصابة.

  الحشرات الكاملة أقل في الوزن.. 4

واألرجل . 5 األجنحة  )تشوه  مشوهة  تكون  الناتجه  الحشرات 

بشلل. مصابة  تكون  وربما  البطنية(  والحلقات 

عمرها . 6 وقصر  الخلية  قاع  على  زاحفة  تشاهد  المصابة  األفراد 

الطائفة. قوة  وضعف 

على . 7 القدرة  وتتأثر  المصابة  الطوائف  فى  السروح  نشاط  يقل 

المصاب. النحل  فى  الطيران 

األفــراد المصابــة تفقــد حوالــى ٠،١ ٪ مــن وزنهــا كل ســاعتين نتيجــة 

ــا. ــاص دمه المتص

 مع اشتداد اإلصابة قد تنتهي الطائفة بالكامل.. 8

في . 9 والبكتيرية  الفيروسية  األمراض  نشر  فى  دور  له  الفاروا 

النحال  الطوائف المصابة ويقلل من قوة الطائفة وإذا أهمل 

الطوائف. وتضعف  الضرر  ينتشر  سوف  المكافحة 
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يخفض الحيوانات المنوية  لذكور النحل المصابة بحوالي ٥٠ ٪ . 10
عند إصابة يرقات الذكور بأكثر من ثاثة أفراد من الحلم. 

طرق مكافحة طفيل الفاروا 

تربية ساالت مقاومة للفاروا مثل السالة المحلية. . 1

إزالة حضنة الذكور المغطاة بواسطة سكين الكشط. . 2

أوراق . 3 وضع  مع  السلك  من  مصنوعة  خايا  قواعد  استخدام 
بعد  الخلية  من  وإخراجه  السلك  أسفل  بالفازلين  مدهونة 

به. الفاروا  حلم  التصاق 

الشمس . 4 غروب  قبل  بالمنحل  الطوائف  جميع  على  التدخين 
الحبق  أو  النعناع  أو  الكافور  أوراق  باستخدام  النحل  وعند عودة 

الشيح.  أو 

استخدام النباتات العطرية أو زيوتها مثل زيت النعناع أو الزعتر . 5
أو الكافور. 

مركبات . 6 مثل  كيمائية  مواد  مستخلصات  استخدام 
الفلوفالينات أو حمض الفور مالين وال تستخدم إال بعد قطف 

. العسل 
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متابعة وتنسيق: إدارة اإلرشاد الزراعي

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي

اعداد : 

م. حسن محمد بالحارث

إدارة اإلرشاد الزراعي

شعبة المشاتل والمناحل
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مكافحة طفيل الفاروا
 في طوائف نحل العسل 

ما هو طفيل الفاروا؟

ــم  ــواع الحل ــن أن ــي م ــل خارج ــو طفي ــاروا: ه ــل الف طفي

يتغــذى علــى األطــوار الغيــر كاملــة )اليرقــات والعــذارى( 

مــن  أول   . العســل  نحــل  ألفــراد  الكاملــة  األطــوار  و 

أكتشــفه هــو العالــم أودمــان عــام 1904م علــى النحــل 

الهنــدي وفــى عــام 1960م انتقــل الطفيــل إلــى النحــل 

الغربــى. وقــد اكتشــف فــى المملكــة فــى عــام 1987م. 

العالمــان  بواســطة  تســميته  أعيــد  م   2000 عــام  فــى 

 Varroa ديســتراكتور  فــاروا  الــى  ترومــان  و  أندرســون 

.destructor

ما هو الفرق بين أنثى وذكر طفيل الفاروا؟ 

الحجــم  كبيــرة  الفــاروا  حلــم  ألنثــى  الكامــل  الطــور 

يتــراوح طولهــا  األرجــل.  مــن  أزواج  أربعــة  نســبيًا، ولهــا 

ــر  ــا 1.5 - 1.6 مليمت ــغ عرضه ــر و يبل ــى 1.2 مليمت ــن 1.1 إل م

ــغ  ــل البال ــى النح ــردة عل ــن المج ــا بالعي ــن رؤيته و يمك

أعلــى  مــن  مبطــط  الجســم  كاملــة،  الغيــر  األطــوار  و 

إلــى أســفل ذات لــون بنــى محمــر . الذكــر البالــغ أصغــر 

قليــًا مــن األنثــى ذو جســم كــروى و أقــل صابــة و ذو 

لــون باهــت والذكــر ال يتغــذى و يبلــغ طولــه 0,8 - 0,95 

مليمتــر و عرضــه 0,70 - 0,93 مليمتــر.


