
 

 أمراض النحل

 اليابسة لحيوانات يصحالقانون المن معلومات أساسية عن فصول ب ةعام مقدمة

 بأمراض النحلتتعلق OIE))منظمة ل

 

I.  مقدمة 

وظائفها  من حيثفيما بينها  كثيرا  ال تختلف  التي الفقارياتمن  عديدةأنواع  علىاألطباء البيطريون عادة عمل ي
ا عن الحشرات في، العضوية ة حلنَكل الرغم من أن بو. الداخلية أعضائها وبنيتها ولكنها تختلف اختالف ا كبير 
 سوىلة حالنمثل ت؛ وال ابمفرده العيشعلى  ةغير قادر اإال أنه األساسية، هاجسمظهر جميع وظائف ت   عسل
مستعمرة من التتكون  لموسم،ل وتبعا  . مستعمرة النحلهو  التعقيد مجتمع شديدضمن من آالف األفراد  فرد

بعض الذكور  ، مع(الملكةهي أنثى واحدة ناضجة جنسيا  ) ، بينهاةعقيمنحلة عاملة  خمسين ألفإلى  عشرة
ا و. الربيع والصيف المنجبة في من وجهة النظر  مستعمرةبشكل ألن نحل العسل ال يمكن أن يتواجد إال نظر 

)أي مجموعة  في الوقت نفسه خلية نحلو ككل ا  واحد ا  فإن المستعمرة تعتبر حيوان البيطرية،البيولوجية والطبية 
 .بائيةحدة ( باعتبارها ومنها مستعمرةكل  تشكلمن خاليا النحل 

المثبتة على العسل أمشاط وأخرى.  ويفاتججذوع األشجار وويف اتجيبني النحل أعشاشه في  الطبيعة،في 
وكذلك  المستعمرة،بقوة فمرتبطان عدد وشكل األمشاط أما تواٍز تقريب ا. بشكل م عمودي ا،سطح التجويف تتدلى 

الحضنة في المركز وحبوب اللقاح والعسل كون حيث ت ومؤن، حضنهتحتوي األمشاط على وبحجم التجويف. 
حيث  المشط،على نفس ترتيب فيها يتم الحفاظ  النحل والتي يستخدمها مربالنحل في خاليا وفي األطراف. 

يسهل فحص عش الحضنة وحصاد العسل ما هذا وفي إطارات خشبية متحركة. األمشاط يقوم النحل ببناء 
 مشط.كل دون اإلضرار ببنية 

 مشط العسل

 



 

مارس إما كنشاط رئيسي أو ، حيث ت  عالم جزء ا ال يتجزأ من الزراعةتعتبر تربية النحل في جميع أنحاء ال
تربية النحل على نطاق صغير تمثل طريقة تقليدية لتربية الحيوانات في  تتمغالب ا ما وثانوي بدوام جزئي. 

على الوضع  ،يعتمد حجم مشروع تربية النحل الذي يديره مزارع متفرغ بشكل أساسيو. الحضاراتمعظم 
مستعمرة نحل كافية لكسب لقمة العيش  20قد تكون  لبلدان،افي بعض ولبلد المعني. لاالجتماعي واالقتصادي 

قطاع في ومستعمرة في بلدان أخرى.  2000في حين أن مؤسسة واحدة قد تضم أكثر من  واحدة،ألسرة 
المزروعة  األراضيويمكن ممارسة تربية النحل في  تقريب ا،تعتبر ملكية األرض غير ضرورية  النحل،تربية 

مربي الحيث ينقل  ،مع هجرة موسميةأو  ثابتفي مكان تربية النحل  تجرييمكن أن كما الطبيعية.  المواقعوأ
 المزهرة.للنباتات  النحل تلقيح للعسل أواإلنتاج الوفير سعيا  وراء  من مكان إلى آخر لنحلامستعمرات 

بالغ منتظم إلعسل دون أمراض مجموعات نحل امكافحة يكاد يكون من المستحيل  ،المهاجر لنحلامع تربية 
في بيئة يمكن عادة نحل العسل  العملية. ويربىومشاركة النحالين أنفسهم في هذه  مراضاأل ضبع ظهور عن

ا مجموعات  كبيرة من نحل العسل  ا  أعداد تضمفي المناطق التي ونحل العسل البري. لأن تتواجد فيها أيض 
بين  تماسهناك تبادل دائم إلى حد ما و والجنوبية،وآسيا وأمريكا الوسطى  في إفريقياكما هو الحال البري 

لبيطرية العالجية اوغالبا ما يمنع تنفيذ التدابير  ةاألمور بشديعقد ما هذا و نحل التربية والنحل البري.مجموعات 
 انتشار األمراض النحل البري من الصعب جدا  منعغياب بحتى واألمراض وبرامج الرصد الوبائي. مكافحة  في

تتكاثر  ذلك،على  ة. عالوكلم على األقل 3أسراب النحل تطير هناك ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها إذ أن 
د ا على اعتماوجديد.  مأوىمستعمرات النحل بالتجمع عندما يغادر جزء من المستعمرة العش القديم للبحث عن 

ستقر تيمكن أن كم عدة كيلومترات. ة مسافل االبتعاداألسراب تستطيع  النحل،فر الغذاء وكثافة أعداد امدى تو
إلى مناطق أخرى عن طريق الشاحنات أو  النتقالايمكن للنحل  الطريقةوبهذه  ،.للنقلقابلة حاويات في 

  إلى قارات أخرى. التي تنقلهاحتى عن طريق السفن و ،اتالقطار

ا صعب ا للغاية. ل النحتشخيص أمراض نحل العسل ومكافحتها على مستوى خلية  عتبري تعتمد اإلمكانيات وأمر 
ويشهد الوضع المزيد من التفاقم على الظروف الموسمية. والتشخيص  ةالسريريللمراقبة  والطرق المطبقة 

مما يؤدي إلى  الشتاء،عادة في فصل  العام،في المناطق التي تقل فيها تربية الحضنة في أوقات معينة من 
واستراتيجيات المكافحة المحتملة  الميكروباتانتشار يعتمد كل من وحل. منتجات النلانخفاض أو توقف 

 من الكيميائي، التعقيمعند التفكير في العالج باألدوية واستخدام طرق وعلى هذه الدورة الموسمية. لألمراض 
 .العسل والشمع وحبوب اللقاحك النحل،الضروري التأكد من عدم تلوث منتجات 

الزراعية والبيئية واالقتصادية  ةالقيم وتعتبر. زراعيةللنباتات البرية وال هامة وسيلة تلقيحيعتبر نحل العسل 
وهي خدمة حيوية للنظام البيئي. عالوة  ،التي ينتجهاالعسل كميات أكبر بعدة مرات من هذه النحل  وظيفةل

 لتلقيحها نحل العسلأكثر عددا  لالتي هي بحاجة إلى أفواج يتزايد الطلب العالمي على المحاصيل  ذلك،على 
تربية النحل في ويؤدي إلى زيادة  ،الحالي عليهامما يزيد الطلب  ،أعداد النحل المتوافرة حاليا  بسرعة أكبر من 

أمراض نحل العسل استنتاج أن تم  ذلك،ى مكافحة أمراض النحل. باإلضافة إلمشكالت تفاقم  وبالتالي المهاجر،
وهي ، العسلصحة نحل ب أخرى تضرعديدة  من بين مشكالتمجرد عامل واحد  وأنها في ازدياد،التقليدية 
 .أخرى مشكالت فة إلىاباإلضنحل واستخدام المبيدات الحشرية والتغير البيئي التغذية 

 

 



 

II. ليابسةافي قانون  واردةلا هأنواع النحل وأمراض Terrestrial Code. 

نوع  30.000مع ما يقدر بنحو  ،ذات أسماء معروفةالعالم نوع من النحل في  17.000 الرب اهناك ما يق

 Bombus النحل الطنانو (،العسل نحل Apis جنس(ي من شمل هذه األنواع النحل االجتماع. وتكرقم إجمالي
(Bumble bee،) النحل غير الالسعو Meliponini) ) في و. ةاجتماعيأو  ةمنفردأنواع أخرى باإلضافة إلى

 .Aشغاالت متوسطة الحجم ) ضمتو ويفاتجالش في ععشتهناك خمسة أنواع معروفة من النحل  ،Apisجنس 
mellifera  وA. cerana  وA. nigrocincta  وA. koschevnikovi  وA. nuluensis،)  من ونوعان

 A. dorsataنوعان على األقل من النحل العمالق )مع ( A. andreniformisو  A. floreaالنحل القزم )

 فيوليس  المشط، مفتوحةتعيش أنواع نحل العسل القزم والعمالق في أعشاش أحادية و(. A. laboriosaو 

 .تجاويفال

 مستعمرات منوالعديد  Bombusوأنواع مختلفة من  A. ceranaو  A. melliferaتدار مستعمرات 
Meliponines وبعض أنواع التعشيش الجماعية (Osmia spp) لتلقيح التجاري من أجل ا التي تربى

نفسها من مستعمرات ألنواع  النحليتم أحيان ا حصاد منتجات كما . خاليا النحلمنتجات من أجل ومحاصيل لل
 .دون أشراف إداري أخرى من النحل

آفات البحث في في المقام األول  (OIE Terrestrial Code) اليابسة ناتلحيواالصحي قانون التناول ي
 A. dorsata و A. cerana أنواع تلك التي تصيبوبدرجة أقل   Apis. melliferaلجنس ض وأمرا

آفات جديدة وظاهرة حديثا . كما  التي يمكن أن تستخدم كمستودعات أو يمكن أن تحمل غيرهاو  Bombusو
خنفساء المثال على ذلك هو أن تصيب أنواع أخرى من النحل. و A. melliferaيمكن ألمراض وآفات 

خنفساء  أنواع تعتبروالتي تغزو كل من النحل الطنان وأعشاش النحل غير الالسعة. النحل خلية الصغيرة ل
Varroa  الرئيسية لنحلمن اآلفات A. mellifera من نوع العائل حيث انتقلت  لتغيير، وهي مثال جيد
 .A. melliferaنحل  نوعلصحية رئيسية  آفةلتصبح  A. ceranaالنحل 

 عسل يعشعشأوروبا وأفريقيا وهو أكبر نحل  ياألصلي قارت ( موطنهA. melliferaنحل العسل الغربي )
نوعان  منهاالنحل  هذا منساللة  24هناك والعالم تقريب ا.  بلدانمن  بلدفي كل  ؛ وهو موجودالتجاويففي 

 إدخاله َعرضا   تم فقد A.m. scutellata  األفريقي لأما النح. التقليدية للتربيةخاضعان فرعيان على األقل 
 ا  ديديمثل ته A.m. capensisالكاب نحل وإلى أمريكا الجنوبية وهو معروف بسلوكه الدفاعي العدواني. 

كطفيلي اجتماعي لهذه  التجارية،تربية النحل  ضمن إطار A. mellifera نحل لألجناس األخرى من محتمال  
 السالالت.

قد تتأثر والتي تسببها الطفيليات والفطريات والبكتيريا والفيروسات.  حساس لألمراضنحل العسل يظل 
ا بالعديد من اآلفات والحيوانات المفترسة والعوامل البيئية الضارة )بما في ذلك  مستعمرات نحل العسل أيض 

ا ألن العديد من أمراض نحل العسل والنشاط البشري(.  أنواع  مقتصر علىقتصادي تأثير صحي واذات نظر 
 آفات وأمراض للنحل. ستإال في الوقت الحاضر  اليابسة يتناول قانونفال  التجاري،تربية والتلقيح النحل 



 

 بسبب إمكانية ىكبر أهمية ذات يعتبر المرضانو واألوروبية، األمريكية الحضنة تعفن في االبكتيري تتسبب
 على ذه المنتجاتهل التجارة الدولية بسبب العسل ذلك في بما النحل منتجات من العديد خالل من انتشارهما

 .واسع نطاق

مع الفيروسات  باالشتراك Varroa spp)عث( سوسة الفاروا مختلف أنواع  سببهت Varroosisالفاروا  داء
في جميع أنحاء العالم تقريب ا وله تأثير اقتصادي بشكل واسع المرض هذا ينتشر والعث.  اهذ قولة بواسطةالمن

 .A. mellifera نحلوفقدان إنتاج مستعمرات النحل  تدميركبير من خالل 

عتبر ي الذا المرض ه أن من الرغم وعلى .(Acarapis woodi) ع ث بسبب أيض ا مرض أكارابيس يحدث
 .المصاب البالغ العسل نحل صحة على كبير تأثير له يكون قد أنه إال للنحل، البلدان في ذات انتشار كبير حاليا  

محصورا  في  يال يزال هذا الطفيلو. هذا العث بسبب أنواع مختلفة من Tropilaelapsبعث ث اإلصابة حدت
 ساعد في انتشاره إلى قارات أخرى.لكن تجارة نحل العسل يمكن أن ت آسيا، من مناطق

 

 

 

 

 



 

Aethina Tumida من خالل استهالك حبوب النحل خنفساء تؤثر بشكل مباشر على بيئة مستعمرة وع ن
 الصحراءجنوب  األصليمن موطنها وإنتاج النحل.  فيوتتداخل بشكل غير مباشر  النحل ،اللقاح وحضنة 

 .ةكهاربما بسبب حركة نحل العسل الحي أو التربة والنبات والف أخرى،لها إلى قارات تم إدخااألفريقية 

 

سقة تتعلق بتبادل نحل نبتوصيات علمية مبشكل مستمر  OIEمن المهم تزويد البلدان األعضاء في منظمة 
وقانون هم. أراضي علىالوراثية ومنتجات النحل حتى يتمكنوا من الحفاظ على صحة النحل  هالعسل الحي ومواد

 مثل هذه المعلومات.يتضمن اليابسة 

البيطرية والجهات الرئيسية األخرى في قطاع تربية النحل في  السلطاتيجب أن تشارك  أنه ذلكاألهم من 
 4.14على وجه الخصوص الفصل  راجعتنفيذ التدابير واألنشطة المتعلقة بصحة نحل العسل )لدعم مع كل بلد 

ا تنظيمي ا ومن قانون اليابسة(.  من قبل كل دولة تكييفه ليتم  علمية،بادئ م يرتكز على مناسب ا،يتطلب ذلك إطار 
 .هالوراثية ومنتجاتمواده مكافحة األمراض والتبادل اآلمن للنحل وبالخاصة برامجها عضو وفق ا ل

 

III. السلع المتعلقة بالنحل والتجارة الدولية 

منتجات النحل إذا الدولية ليمكن الحد من مخاطر انتقال مسببات األمراض إلى نحل العسل من خالل التجارة 
 يقتصر على البشر وليس على تربية النحل. استخدامها المستقبليكان 

وارد  هوكما الشروط المتعلقة بهذه التجارة تم تفصيل  (،استيراد منتجات النحل )كما هو موضح أدناهمن أجل 
 من قانون اليابسة. 9.6إلى   9.1في الفصول 

 

 البضائع التالية:معلومات تتعلق باليابسة، نجد أدناه  أغراض قانونمن أجل 

https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/05/ar-chap-4-14-2019.pdf
https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/05/ar-chap-4-14-2019.pdf
https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/06/ar-chap-9-1-2019.pdf
https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/06/ar-chap-9-1-2019.pdf
https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/06/ar-chap-9-6-2019.pdf
https://rr-middleeast.oie.int/wp-content/uploads/2020/06/ar-chap-9-6-2019.pdf


 

 

 منتجات النحل -لا وأ

اإلتجار بها  يمكن التي( أخرى قبطر جمعهاالتي يمكن  أو نحل التربية من المستحصل عليها) النحل منتجات
 .النحل وسم النحل ملكات وغذاء العسل وشمع والبروبوليس المجموعة اللقاح وحبوب العسل: كالتالي هي

 

 عسل:ال •

العسل هو المادة الحلوة الطبيعية التي ينتجها نحل العسل من رحيق  اليابسة، أغراض قانونمن أجل 
الموجودة وهي  ،النباتات أو من إفرازات أجزاء حية من النباتات أو إفرازات الحشرات الماصة للنبات

عن طريق الدمج مع مواد خاصة  ويحولها النحل،التي يجمعها وعلى األجزاء الحية من النباتات 
الدستور  يعطيه )تعريففي قرص العسل لتنضج  هاتركيو وتخزينها، وتجفيفها، على ترسيبها،ثم يعمل  النحل،ب

يمكن العثور على ثالثة أشكال من العسل في فصول كود و (.Codex Standard 12   12 الغذائي،
 والعسل المصفى. المشطاليابسة: العسل المستخلص وعسل 

 

 .العسل من مشطحصل عليه يستأي عسل  هو العسل المستخرج:

 عسل محفوظ داخل المشط.هو المشط: العسل 

شبكة المم ) 0.42عن  امسام ال يزيد قطرهبمصفى: عسل مستخلص كحد أدنى من خالل مرشح العسل ال
  . Townsend GF (1975) راجع ،35 قياسيةال

 (.292-269ص  لندن، هاينمان، كرين،. ـه بقلم شاملمسح  -معالجة وتخزين العسل السائل 

 

 .للعسلأعاله  المذكورة شير إلى األشكال الثالثةت عسلعبارة استخدام إن 

ا استخدامه كما العسل بشكل أساسي لالستهالك البشري. ب اإلتجاريتم  عالج ) كعالج خترجييمكن أيض 
العسل لتغذية ب اإلتجاريمكن كما . العسل العديد من منتجات الحقا  للحصول على تصنيعهو ،الجروح(

 .مستعمرات نحل العسل

 

 

 :جمعها النحليحبوب اللقاح التي  •

ستخدم النحل الرحيق أو يَ ومن الخاليا التناسلية الذكرية للنباتات المزهرة. النحل تكون حبوب لقاح ت
قانون ومن أجل أغراض . حفظهاببعضها ويتم حبوب اللقاح  لتلتصقالعسل واإلفرازات اللعابية 

فإن حبوب اللقاح التي يتم جمعها من النحل هي حبوب اللقاح التي يتم إخراجها من سلة  اليابسة



 

حبوب اللقاح الخاصة بنحل العسل وتجميعها في مصيدة حبوب اللقاح أو إزالتها من خاليا نحل العسل أو 
 مستعمرات النحل غير الالسعة )خبز النحل(.

ا لالستهالك الحيواني  البشري،ك حبوب اللقاح بشكل أساسي لالستهالب اإلتجاريتم  ولكن يمكن استخدامها أيض 
 (.لحبوب اللقاح )بما في ذلك استهالك النحل

 

 :Propolis)) البروبوليس أو النحل صمغ أو الِعْكبِر •

وتغليف الخلية مادة لزجة يستخدمها النحل لسد فجوات  الِعكبِر اليابسة،قانون  من أجل أغراض •
، وهي (Resins) الراتنجاتمشتق من  روبوليسبالووتطهير مواد الخلية.  فيها األجسام الغريبة

طيارة  ومواد Terpenes جمعها من النباتات وتتكون من خليط من التربينات يتمصبغية  مواد
البروبوليس ومعالج. الج وغير معالَ ال العكبر: كالتالي في فصول كود اليابسة وقد ورد ذكرهاأخرى. 

 .الكحول مسحوق صبغة أو المعالج هو إما مستخرج من

 

 شمع العسل: •

ا معقد ا من الدهون والهيدروكربونات التي تنتجها  ،اليابسةقانون  من أجل أغراض يعتبر شمع العسل مزيج 
في فصول كود اليابسة: شمع العسل المعالج وغير  لشمع العسل نيوجد شكالونحل العسل.  عندغدد الشمع 
درجة مئوية على األقل ثم  60 حتىعالج عن طريق تسخين الشمع الخام يتم إنتاج شمع العسل الموالمعالج. 

عند وأعاله.  المذكورةلعملية يخضع لنحل لم ال ناتج منشمع العسل غير المعالج هو أي شمع و. ليتصلب هترك
 فإنه يشير إلى كال الشكلين. العسل،استخدام مصطلح شمع 

 

 :(ات النحلملكي )غذاء ملكالغذاء ال •

نحل العسل  تعامال دغد مادة تفرزها يملكالغذاء ال ،Terrestrial Codeاليابسة قانون  من أجل أغراض
أما  .أو بالتجميدفيف وحفظه بالتج الغذاء الملكي يتم حصادو. هاإلطعام يرقاتالنحل في خاليا ملكة  اضعهتو

الطب الغذائي  أوستخدام في صناعة مستحضرات التجميل االهو  الغذاء الملكي تجارةلساسي الهدف األ
 لإلنسان.

 

 

 سم عسل النحل: •

النحل هو خليط معقد من البروتينات ومكونات عسل سم  ،Terrestrial Codeمن أجل أغراض قانون اليابسة 
أدوات خاصة بواسطة  سم النحل يتم جمعو. المستعمرةنحل للدفاع عن الالتي تفرزها غدد سم  اتالجزيئقليلة 



 

على موضوع بائي ا على اللدغ من خالل غشاء مما يحفز النحل كهر خارجها،أو النحل داخل خلية موضوعة 
 (.Apitherapyلدى اإلنسان )رضية مالحاالت الفي عالج بعض النحل يستخدم سم ولوح زجاجي. 

 

ا   تربية النحلفي  لتي استعملتاالمعدات  -ثانيا

النحل صناديق ك ،تجاريا   تداولهافي تربية النحل والتي يمكن  اسبق استخدامه من المعدات التيهي أي 
ا ووالمالبس الواقية.  فمن الضروري تنظيفها  المعدات،هذه  بواسطةنقل مسببات األمراض  إلمكانيةنظر 

 بسة. من قانون اليا9.6. إلى 9.1الفصول  التطهير بمراجعةمتطلبات ويمكن معرفة . التصديروتطهيرها قبل 
(Terrestrial Code. 

 

ا   الوراثيةه النحل الحي ومواد -ثالثا

باإلضافة  ،Apis melliferaنوع  تشمل التجارة الدولية في النحل الحي ومواده الوراثية في الوقت الحاضر
من النحل  غيرهاقد يتم تداول أنواع و. Osmiaو Megachilaو Bombus مثلمختلفة أخرى إلى أنواع 

ملكات النحل مع العامالت اإلتجار ببما في ذلك  األشكال،العسل العديد من  تجارة نحلوتتناول في المستقبل. 
كاملة بما في ذلك المستعمرات الو (،تمالاملكة مع العالالنحل ) مجموعاتو ملكة،القفص  ضمن ساعداتالم

 يرقاتوال ذكوروال تالعامالوية الملكخاليا الو والعامالت(الملكات العديد من )  يةالملكالمجموعات و الحضنة،
 منوي.السائل وال بيضوال شرانقوال

 

 :لنحل العسل السائل المنوي •

 النحل؛ذكور لالغدد الجنسية  اتفرزه منويةحيوانات  ويهو سائل عضوي يح لنحل العسل السائل المنوي
 نحل فقط.الناعي لملكات طصيستخدم في التلقيح االو

 بيض نحل العسل: •

 ويمكن استخدامه في تربية النحل. ،نحل العسل اتيتم وضع البيض بواسطة ملك  

 
 

األقل  المنوي )كالسائلمنخفضة المخاطر منتجات عن طريق اختيار استيراد النحل مخاطر من تقليل المكن ي
تكوين سرب اصطناعي  يمكن المثالعلى سبيل فالمخاطر قبل أو بعد االستيراد. معالجة أو عن طريق  (،خطرا  

 فارغةوأمشاط جديدة ذات أخرى مستعمرة  إلىونقله مستعمرة ال داخلمن جميع النحل الحي إخراج عن طريق 
ا أقل من تالنحل المتواجد معها أن الملكات التي لديها عدد قليل من  ، إذطراخمالمن  بدرجة أقل شكل خطر 
أو الحصول على مجموعة معالجة النحل  االستيرادقد تتضمن إدارة مخاطر ما قبل و. المكتملة المستعمرات

الة بإزقد يسمح فحص النحل قبل الشحن أو عند الوصول و. المرضمن النحل تحمل شهادة رسمية بالخلو من 



 

عالج النحل و. الكاملة مستعمرات النحلأو لصناديق النحل ولكن هذا غير ممكن بالنسبة  العث،مخاطر 
ا شائع ا.  بحث ا  وتحليلها ت النحل فيهامالاقتل ع يمكنأنه  اتميزة أقفاص الملكوبمبيدات القراد أثناء الشحن أمر 

الملكة فحص فيه  ىيجرفي البلد المستورد في الوقت الذي  ت أخرىبعامال ااستبدالهثم  معينة،عن أمراض 
 .بدقة

ت عرف بغرفة الطيران(.  مغلقة مثال  )غرفة مجهزة خصيصا  للنحل أماكن يتطلب الحجر الصحي بعد الوصول 
 فر في البلدان المستوردة.اباهظة الثمن ونادرا  ما تتوالتجهيزات هذه و

. من 9.6إلى  9.1الفصول  في موضحةالشروط جميع توجد  (،عالهأ ورداستيراد النحل الحي )كما من أجل 
 قانون اليابسة.
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