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  الملخص
. مجلة حل العسلناستخدام حمض النمل في مكافحة طفيل الفاروا على  .2014وتمام العابد. الدين يوسف، عـلي خالد البراقي  نور ،حجيج-ظاهر

  .63-57 ):1(32وقاية النبات العربية، 
في طقس حار، بالرغم من كونه  هالفاروا على نطاق ضيق في سورية، نظرًا لخطورته على النحل في حال سوء استخدام حلميستخدم حمض النمل في مكافحة 

ر حمض النمل داخل الخاليا باستخدام أدوات سهلة ُأجريت التجارب حقليًا على خاليا النجستروث عامرة بالنحل، وُبخِّ  .أحد البدائل المهمة في مكافحة هذا الطفيل
% وبمتوسط قدره 100و 50.5ق حمض النمل فاعلية تراوحت بين (أكياس بالستيكية، أسفنجات موضوعة في أكياس بالستيكية، عبوات بالستيكية). أعطى تطبي

تحت شروط نظامية وبالكميات المناسبة قد أعطى  هأن استخدامكما أظهرت النتائج أن استخدام حمض النمل ألكثر من مرة يزيد الفاعلية،  .مقارنة بالشاهد %،83.4
  النحل والحضنة، كما أن األدوات المستخدمة رخيصة الثمن والطريقة سهلة التطبيق. فيفاعلية مميزة ضد طفيل الفاروا، وبدون تأثيرات سلبية 

  ، حمض النمل، مكافحة بالمواد الطبيعية، نحل العسل.destructor Varroa فاروا النحلكلمات مفتاحية: 
  

  المقدمة
  

 destructor Varroa (Anderson and Trueman)الفــاروا  حلــم عــدُّ يُ 
حيـــث يحتـــل )، Apis mellifera )16علـــى نحـــل العســـل أخطـــر طفيـــل 

المرتبــــة األولــــى علــــى مســــتوى الــــوطن العربــــي مــــن حيــــث األهميــــة بــــين 
األمـــراض واآلفـــات األكثـــر ضـــررًا علـــى النحـــل حســـب اســـتبيان المنظمـــة 

 Ectoparasites خــــارجيفالفــــاروا طفيــــل  .)2( العربيــــة للتنميــــة الزراعيــــة
تـه تكمـن خطور و )، 18 ،14( الحضنة والنحل البـالغعلى  التطفلإجباري 

غيــر المكافحــة  طوائــف النحــلســرعة تكــاثره وانتشــاره مســببًا ضــعف فــي 
فإنـــــــاث الفـــــــاروا تتغـــــــذى علـــــــى دم  .)9فـــــــي ســـــــنوات قليلـــــــة ( هـــــــاوانهيار 

(Hemolymph) ) رر ويحــدث الضــ )،8اليرقــات والعــذارى والنحــل البــالغ
مـن نخاريـب مصـابة  قالمنبثـالنحل ، فاألولي في داخل نخاريب الحضنة

 ويتوقــف حجــم الضــرر النــاتجمشــوهة،  أجنحــةذو صــغير الحجــم، يكــون 
الفـاروا طفيـل لسـيطرة علـى ُتعـد او  .)12(اإلصـابة  شـدةعلى  عن التطفل
غالبية اإلنـاث البالغـة تكـون محميـة وتتكـاثر داخـل  ألنصعبة  هومكافحت
المعاملــة بالمبيــدات تســبب  جانــب آخــر مــن .المختومــةالحضــنة  نخاريــب

داخــل الخاليــا تلــوث خليــة النحــل وتصــل األمــور إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن 
وعـدم  تجاه هذه المـواد الكيماويـة لدى الطفيل خالل تطور صفة المقاومة

  .)18( جرعات متصاعدة من المبيدل تأثره

 Varroa miteلطفيـل الفـاروا المكافحـة الكيميائيـة بـدائل أصـبحت 
، وهــذه وهـي غالبــًا مــن مـواد طبيعيــةالســنوات األخيــرة، كثـر شــيوعًا فـي األ

ُيعـد  ).10، 5(أقـل فاعليـة  هـا، ولكناً سهل اسـتخداموأ البدائل أرخص ثمناً 
طفيـل في مكافحـة ، ويطبق حمض النمل المركب البديل األكثر استعماالً 

 .)7، 3( لعســـلة لرئيســـال اتمكونـــأحـــد ال )، فهـــو5(بعـــدة طرائـــق  الفـــاروا
 Kunzlerبحمـــض النمـــل مـــن قبـــل  المكافحـــة حـــولل التقريـــر األول جَّ َســـ

علــى حضــنة النحــل  ةشــروط حقليــة خطــر  تحــت واُســتخدم، )3( وآخــرون
حمــض النمــل  اســتعمالفــي الــدول األولــى  ألمانيــا مــن توكانــ، والملكــات

ــــد  .)17، 3( بدايــــة الثمانينــــات فــــيالفــــاروا طفيــــل مكافحــــة فــــي  ازداد وق
 اً طبيعيـــ اً عـــد مكونـــاألخيـــرة كـــون اســـتخدامه يُ  االهتمـــام بـــه فـــي الســـنوات

ـــــة النحـــــل العضـــــوية اً وأساســـــي ـــــي اإلدارة القياســـــية لتربي ـــــًا لألنظمـــــة  ف وفق
  ).3األوروبية الخاصة بالمنتجات العضوية (
)، شـــــروط ة(الجرعـــــ ة المســـــتخدمةوتعتمـــــد الفاعليـــــة علـــــى الكميـــــ

متغيــر  هــذا الحمــض إال أن. )3( البيئيــة والتجريبيــة ظــروفالو التطبيــق، 
 يمكـن أن يقتـل الحضـنة أو الملكـاتو وهو غير مفضل لـدى النحـل،  جداً 

  ).5وقد يسبب هجر النحل للخاليا في حال سوء االستخدام (
فـي مكافحـة  هدفت هـذه الدراسـة إلـى اختبـار فاعليـة حمـض النمـل

علـى النحـال سـهل يبعدة طرائق، وباسـتخدام وسـائل بسـيطة  الفاروا طفيل
الــتحكم بالكميــات  نتيجــة القــدرة علــىعلــى النحــل وأكثــر أمانــًا  هااســتخدام

  المتبخرة من الحمض.
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  مواد البحث وطرائقه
  

أجريت التجارب في منحل ومختبر بحوث نحل العسـل فـي كليـة الزراعـة 
مـــن  /مـــايووأيار /أبريلونيســان /مـــارسبجامعــة دمشـــق خــالل أشـــهر آذار

 Apis melliferaالسورية  على خاليا عامرة بالنحلة المحلية 2007عام 

syriaca مـــزودة بقواعــــد خاصـــة لعــــد الفـــاروا مطليــــة بالفـــازلين، وطبــــق ،
  :اآلتيحمض النمل بطرائق متنوعة ومتتالية على النحو 

  

 :ُقســـــمت الخاليـــــا فـــــي هـــــذا التطبيـــــق إلـــــى مجمـــــوعتين التطبيـــــق األول:
عوملـــــت المجموعـــــة األولـــــى بتبخيـــــر حمـــــض النمـــــل الموجـــــود بأكيـــــاس 
بالســتيكية (مجموعــة المعاملــة)، وتركــت المجموعــة الثانيــة بــدون معاملــة 
(مجموعــــــــة الشــــــــاهد). اســــــــتعملت أكيــــــــاس بالســــــــتيكية شــــــــفافة بقيــــــــاس 

ســــم لتبخيــــر حمــــض النمــــل محكمــــة اإلغــــالق ثُقبــــت مــــن  13.5×20.5
الحمـض منهـا بشـكل  بمـم ليتسـر  2-1األعلى عدة ثقوب صـغيرة بقطـر 

مــل  15تــم حقــن  .تــدريجي، ووضــعت أســفل األقــراص علــى قواعــد العــد
% فــي األكيــاس يوميــًا لمــدة أربعــة أيــام أي 85مــن حمــض النمــل تركيــز 

وتقــــدير معدلــــه قبــــل  تــــم مراقبــــة التســــاقط الطبيعــــي .مــــل لكــــل خليــــة 60
مـض النمـل يومـًا حتـى انتهـاء تـأثير ح 21لمـدة  واسـتمر بعـدها ،المعاملة

  معت طفيليات الفاروا المتساقطة خالل فترة المعالجة. جُ  .في الخاليا
  

ا يـبـع خالبمعـدل أر  ُقسمت الخاليا إلى ثالث مجموعـات التطبيق الثاني:
تـــــم تبخيـــــر حمـــــض النمـــــل فـــــي المجموعـــــة األولـــــى  .مجموعـــــة فـــــي كـــــل
ســم، وضــعت  0.3×9.5×17قطــع أســفنجية مســتطيلة أبعادهــا  مباســتخدا

ــــ ــــم داخــــل أكي حكــــام إغالقهــــا، وأحــــدثت فتحــــة إاس بالســــتيكية شــــفافة وت
ســـم، لتســـمح  3.5×5مســـتطيلة فـــي الجهـــة العلويـــة مـــن الكـــيس أبعادهـــا 

ســـفنجة المشـــبعة وضـــع الكـــيس المحتـــوي علـــى اإل .بتبخـــر حمـــض النمـــل
بالكميـــــة المناســـــبة لحمـــــض النمـــــل أســـــفل األقـــــراص علـــــى قواعـــــد العـــــد، 

طبــي  بمحقــنســفنجات عــن طريــق الحقــن حمــض النمــل إلــى اإل أضــيفو 
  ).1(شكل  مل لكل قرص من أقراص الخلية المغطاة بالنحل 3بمعدل 

بينمـا اُسـتعمل فـي المجموعـة الثانيــة لتبخيـر حمـض النمـل عبــوات 
ر  7.8ســم وقطرهــا  7بالســتيكية ارتفاعهــا  ســم، ُشــق غطــاء العبــوات وُمــرِّ

. ســم 0.2ة سـم وسـماك 2سـم وعـرض  14طــول بمنـه فتيـل سـراج عـادي 
مـل للخليـة وعنـد  60بمعـدل  للعبـوات %85 هحمض النمل تركيز أضيف 

الجـــزء الســـفلي مـــن الفتيـــل بحمـــض النمـــل، بينمـــا  غمـــسإغـــالق العبـــوات 
الجــزء العلــوي مــن الفتيــل الــذي يعلــو العبــوة دور أداة التبخيــر (شــكل  أدى

هــذه العبــوات فــوق األقــراص، أمــا بالنســبة للمجموعــة الثالثــة  ت)، وضــع2
  فقد تركت بدون معاملة (مجموعة الشاهد). 

وتقــدير معدلــه قبــل المعاملــة واســتمر تــم مراقبــة التســاقط الطبيعــي 
 ،يومــــًا حتــــى انتهــــاء تــــأثير حمــــض النمــــل فــــي الخاليــــا 21بعــــدها لمــــدة 

  جمعت طفيليات الفاروا المتساقطة على قاعدة العد.و 
  

 
 

  
أكياس بالستيكية  سفنجية المشبعة بحمض النمل داخل. القطع اإل1 شكل

  شفافة مثقبة
Figure 1. Sponges with formic acid inside plastic bags.  
 
 

 
 

  
  

  . العبوات البالستيكية المزودة بفتيل.2 شكل
Figure 2. Plastic bags with wick.  

  
قــدرت التغطيــة النحليـــة والحضــنة لكــل خليـــة قبــل وبعــد المكافحـــة 

األوروبيـــة، وتـــم  اتبـــر تالمعتمـــدة فـــي المخبحمـــض النمـــل وفقـــًا للمقـــاييس 
  ):4( التالية ةتحديد شدة اإلصابة على النحل والحضنة كما في المعادل

  

  شدة اإلصابة % =
  عدد الفاروا

عدد النحل أو عدد الحضنة المختومة في   100× 
  العينة المفحوصة
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ومـــن خـــالل معرفـــة عـــدد النحـــل البـــالغ والحضـــنة المختومـــة مـــن    
ومعرفــة شــدة اإلصــابة علــى النحــل والحضــنة المختومــة مــن جهــة جهــة، 
ــــم ،أخــــرى ــــاروا داخــــل الخل ت ــــي للف ــــد العــــدد الفعل ــــق تحدي ــــك بتطبي ــــة وذل ي

  ): 14( اآلتية المعادالت
  

× المختومــة  العــدد الكلــي للحضــنة الخليــة المختومــة =عــدد الفــاروا فــي حضــنة 
  )حوصةعدد النخاريب المف /عدد الفاروا في العينة المفحوصة(

  

عـدد × (الخليـة فـي  للنحـل البـالغالعـدد الكلـي  علـى النحـل البـالغ =عدد الفـاروا 
  )المفحوصة النحلعدد /الفاروا في العينة المفحوصة

  

عدد الفاروا الكلي داخل الخلية = عدد الفاروا على النحـل البـالغ + عـدد الفـاروا 
  داخل الحضنة المختومة

  

ومـــن ثـــم ُحســـبت الفاعليـــة فـــي قتـــل الفـــاروا فـــي خاليـــا التجربـــة والشـــاهد 
  :اآلتيةبتطبيق المعادلة 

  

  الفاعلية النسبية % =
عدد  - عدد الفاروا قبل المكافحة 

  100×   الفاروا بعد نھاية المكافحة
  عدد الفاروا قبل المكافحة

  
  ومن المعادالت المستخدمة أيضًا: 

   100 ×للفاروا  يمتوسط التساقط الطبيععدد الفاروا المتوقع = 
   

ألن  t ُحللــــت نتــــائج التجربــــة األولــــى إحصــــائيًا باســــتخدام اختبــــار
طوائــــف التجربــــة ٌقســــمت عشــــوائيًا إلــــى مجمــــوعتين فقــــط، بينمــــا قســــمت 
الطوائف في التجربة الثانيـة إلـى ثـالث مجموعـات لـذلك ُحللـت باسـتخدام 

 ANOVAحيث تم اختبار المعنوية بإجراء تحليل  M-STATCبرنامج 

علـى  (LSD)وتم مقارنة المتوسـطات بـإجراء اختبـار أقـل فـرق معنـوي  2
  . P= 0.05مستوى احتمالية 

  
  النتائج والمناقشة

 

% باسـتخدام 85ن تبخير حمض النمل تركيز أ )1أثبتت النتائج (جدول 
أكياس بالستيكية قد أعطى فاعلية نسبية بعد أسـبوع مـن التطبيـق تتـراوح 

معـــدل  تـــأرجح%، بينمـــا 64.4% وبمتوســـط قـــدره 83.9% و 44.4بـــين 
ـــــا الشـــــاهد بنســـــب تراوحـــــت  ـــــمـــــا التســـــاقط الطبيعـــــي فـــــي خالي  %0 ينب

بـــــــين  )P=0.01فـــــــارق معنـــــــوي (ب% و 22.7وبمتوســـــــط قـــــــدره % 42.6و
مجموعـــة المعاملـــة والشـــاهد، وكـــان مجمـــوع متوســـطات التســـاقط اليـــومي 

طفيــل/يوم  269للفــاروا لخاليــا المعاملــة فــي األســبوع األول مــن التطبيــق 
ضـعف مجمـوع متوسـطات التسـاقط الطبيعـي للفـاروا قبـل  3.2وهـي نحـو 

بينما وصل مجموع متوسطات التساقط الطبيعي للفاروا فـي  .بدء التجربة
ـــى خال ـــا الشـــاهد إل ـــى  70ي ـــاروا وبنســـبة وصـــلت إل ضـــعف  1.4طفيـــل ف

  مجموع متوسط التساقط الطبيعي للفاروا.
ُيالحــظ فــي األســبوع الثــاني مــن التطبيــق انخفــاض معــدل تســاقط 
الفـــاروا، إذ انخفـــض مجمـــوع متوســـطات الفـــاروا المتســـاقطة فـــي األســـبوع 

لــك إلــى تبخــر طفيــل/يوم فــي خاليــا المعاملــة، وُيعــود ذ 95.5الثــاني إلــى 
الكميــــة األكبــــر مــــن حمــــض النمــــل خــــالل األســــبوع األول، أمــــا بالنســــبة 
لخاليـــا الشـــاهد فقـــد واصـــل مجمـــوع متوســـطات التســـاقط اليـــومي للفـــاروا 

طفيــل/يوم، ويعــود ذلــك إلــى نمــو مجتمــع  77.9وصــل إلــى  وباالرتفــاع 
  الفاروا في خاليا الشاهد غير المعاملة.

أظهـرت النتـائج انخفـاض  ًا،يومـ 21في نهابة التجربة وبعد مرور 
% 18.2متوسط التساقط الطبيعي في خاليـا المعاملـة بنسـب تتـراوح بـين 

%، بينمــــا ازداد التســــاقط الطبيعــــي فــــي 40.2% وبمتوســــط قــــدره 74.8و
% وبمتوســـــط قـــــدره 146% و24.2خاليـــــا الشـــــاهد بنســـــب تتـــــراوح بـــــين 

62.3.%  
فـاض مجمـوع أثبتت النتائج أن تطبيق حمـض النمـل أدى إلـى انخ

% 45.5إلـى  84.1متوسطات التساقط الطبيعي لمجموعة المعاملـة مـن 
%، بينمــا ازداد مجمــوع متوســط 45.9طفيــل/يوم وبنســبة انخفــاض قــدرها 

 83.1طفيـــل /يـــوم إلـــى  49.7التســـاقط الطبيعـــي لمجموعـــة الشـــاهد مـــن 
%، وهــــــذا يعكــــــس التــــــأثير اإليجــــــابي 67.3طفيــــــل/يوم وبزيــــــادة قدرهـــــــا 

  ض النمل في الحد من تطور مجتمع الفاروا. الستخدام حم
وقــــــد أجــــــري تطبيــــــق جديــــــد بحمــــــض النمــــــل باســــــتخدام العبــــــوات 

) 2 أظهــــــرت النتــــــائج (جــــــدول دســــــفنجية، وقــــــالبالســــــتيكية والشــــــرائح اإل
انخفــاض متوســط التســاقط الطبيعــي فــي نهايــة التجربــة فــي الخاليــا التــي 

 25.4تيكية بــين ُعوملــت بتبخيــر حمــض النمــل باســتخدام العبــوات البالســ
ـــــدره 87.9و  ـــــدار االنخفـــــاض 53.4% وبمتوســـــط ق ـــــراوح مق %، بينمـــــا ت

سـفنجية لتبخيـر حمـض النمـل بالنسبة للخاليا التي اسـتخدمت الشـرائح اإل
%، وانخفـــــــض متوســـــــط 70.7% وبمتوســـــــط قـــــــدره 73.5و  65.9بـــــــين 

%، وقـــد كـــان الفـــارق 14.7التســـاقط الطبيعـــي فـــي خاليـــا الشـــاهد بنســـبة 
ــــــين  اً معنويــــــ ــــــائج أيضــــــًا مقــــــدار ب المعــــــامالت والشــــــاهد. (وأظهــــــرت النت

االنخفــاض بالتســاقط الطبيعــي فــي الخاليــا التــي عوملــت بحمــض النمــل 
% وبمتوسـط قـدره 94.6% و 39لمرتين متتاليتين فقـد كانـت تتـراوح بـين 

التـــي أبـــدت تجاوبـــًا ســـيئًا مـــع التجربـــة،  3وباســـتبعاد الخليـــة رقـــم  .76%
% وهــذا االنخفــاض يعكــس فاعليــة 83.7وصــل متوســط االنخفــاض إلــى 

إذا مــا قــورن بمتوســط التســاقط الطبيعــي فــي خاليــا  ســيماحمــض النمــل، 
  %. 32.7الشاهد بعد نهاية التجربة والذي ارتفع بمعدل 
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Table 1. Efficiency of using vapor generated by 60 ml of 85% formic acid by using plastic bags for the control of Varroa mite.  

  

  رقم الخلية
Colony 
number

التساقط الطبيعي 
قبل بدء التجربة 

فاروا /يوم 
11/3/07  

atural N
drop before 
treatment 

Varroa/day 

التساقط خالل 
األسبوع األول 
بعد التطبيق 
فاروا/يوم 

18/3/2007  
Drop of 
Varroa 

during the 
first week 

Varroa/day

الفاعلية 
  النسبية %

Efficacy%

التساقط خالل 
األسبوع الثاني 

بعد التطبيق 
فاروا/يوم 

25/3/2007  
Drop of 
Varroa 

during the 
first week 

Varroa/day

التساقط الطبيعي 
بعد نھاية 

التجربة فاروا 
  1/4/2007/يوم 

Natural 
drop after 
treatment 

Varroa/day 

مجموع 
الفاروا 

المتساقطة 
خالل فترة 
  التجربة

Sum of 
Varroa 

مقدار انخفاض التساقط 
الطبيعي بعد نھاية التجربة 

%  
Natural drop 
reduction of 

Varroa 

مقدار انخفاض 
التساقط 

الطبيعي في كل 
مجموعة قبل 
وبعد نھاية 
  التجربة %
Natural 

drop 
reduction 
of Varroa 
in groups 

% 

 في الطائفة
%  

colony 

متوسط 
االنخفاض 

%  
Mean 

 Group 1المجموعة األولى  

1 14.9 39.0 61.8 14.4 6.3  410 57.7 

40.2 45.9  

2 25.0 45.0 44.4 14.9 9.3 472  74.8 
3 7.7  22.0  65.0 10.6  6.3 268 18.2 
4 24  106.0 77.4 22.1 16.4 950  31.7 
5 5.1  11.0  53.6 3.0  3.9 119  23.5 
6 7.4  46.0  83.9 30.9 3.3  560  55.4 

المجموع 
Total 

84.1 269 64.4 95.9  45.5       

 Group 2المجموعة الثانية 
7 10.9 19.0 42.6 18.3 26.9 368 -146.4 

-62.3 -67.3  
8 32.1 43.0 25.3 53.7 47.7 860 -48.6 
9 4.4 5.7 22.8 3.14 5.7 83 -29.9 
10 2.3 2.3 0.0 2.71 2.9 52 -24.2 

المجموع 
Total 

49.7 70.0 22.7 77.9  83.1       

  
بينــــت النتــــائج أن مجمــــوع أعــــداد الفــــاروا المتســــاقطة خــــالل فتــــرة 

طفيــل فــي الخاليــا المعاملــة بحمــض  1694و  120التجربــة تــراوح بــين 
   162طفيــــــل، مقابــــــل تســــــاقط مــــــا بــــــين  651.1النمــــــل وبمتوســــــط قــــــدره 

طفيل في خاليا الشاهد، ويعـود  1068.3طفيل وبمتوسط قدره  2567و 
فـي الخاليـا غيـر المعاملـة وبالتـالي ارتفـاع  ذلك إلى تطور مجتمع الفـاروا

تــدريجي بالتســاقط اليــومي  ضمعــدل التســاقط اليــومي، بينمــا لــوحظ انخفــا
  في خاليا المعاملة نتيجة تأثير حمض النمل. 

مـــل  7كـــان متوســـط الكميـــة المتبخـــرة مـــن الحمـــض بشـــكل يـــومي 
مـل فـي حـاالت قليلـة، علمـًا بـأن متوسـط درجـة الحـرارة  12ووصلت إلى 

 وهـذا يقـع ضـمن هـامش ،س° 21 إلـى أثناء فترة التجربـة وصل ىالعظم
  حمض النمل. ستخداماالمنصوح به أثناء س ° 25-10درجات الحرارة 

مقــدار اإلصــابة الفعليــة بطفيــل الفــاروا قبــل وبعــد  3 يوضــح جــدول
المكافحـــة بحمـــض النمـــل فـــي خاليـــا التجربـــة وخاليـــا الشـــاهد، وقـــد ُحـــدد 

فــي كــل خليــة مــن خــالل تحديــد نســبة اإلصــابة علــى العــدد الكلــي للفــاروا 
ـــــالغ والحضـــــنة  ـــــالغ، ومـــــن معرفـــــة عـــــدد النحـــــل الب الحضـــــنة والنحـــــل الب

وقــد لــوحظ انخفــاض أعــداد الفــاروا بشــكل واضــح فــي الخاليــا  .المختومــة
التــي عوملــت بحمــض النمــل، فقــد أعطــى تطبيــق حمــض النمــل فاعليــة 

، وبفــارق معنــوي %38.4% وبمتوســط قــدره 100و  50.5تراوحــت بــين 
مقارنــــة بالشــــاهد. ُيظهــــر الجــــدول أن التســــاقط الطبيعــــي ال يعكــــس شــــدة 

اإلصابة بشكل دقيـق فـي الخاليـا، وٕانمـا يتعلـق بالعديـد مـن العوامـل كقـوة 
الخاليا، شدة اإلصابة على النحل والحضنة، الوقت من السنة والظروف 

حتـى  2لطوائـف مـن وبدراسة العالقة بـين قـوة الطائفـة والفاعليـة ل .البيئية
وهـو ارتبـاط سـالب،  R=-0.57معامـل االرتبـاط بلغـت  قيمـةتبين أن ،  6

أي أن الفاعليـــة تـــنخفض كلمـــا ازدادت قـــوة الطائفـــة، بينمـــا كـــان معامـــل 
وهذا يـدل علـى أن االرتبـاط بـين قـوة الخليـة والفاعليـة  =0.32R2التحديد 
    ضعيف.

النمـــل قـــد أعطـــى  ُيســـتنتج ممـــا ســـبق أن مكافحـــة طفيـــل الفـــاروا بحمـــض
% وبمتوســـط قـــدره 100نتـــائج إيجابيـــة وصـــلت فـــي بعـــض الخاليـــا إلـــى 

أن  أكــــدت التــــي %، وهــــذا يطــــابق الكثيــــر مــــن الدراســــات الســــابقة83.4
% بجهــــــاز 65مــــــل مــــــن حمــــــض النمــــــل للخليــــــة بتركيــــــز  70اســــــتخدام 

ـــى 64.3الفـــاروفورم أعطـــى فاعليـــة قـــدرها  ـــة إل %، بينمـــا وصـــلت الفاعلي
% 85مــل مــن حمــض النمــل للخليــة بتركيــز  60اســتخدام % عنــد 91.7

مــل مــن حمــض النمــل بتركيــز  250)، كمــا أن اســتخدام 1ولمــرة واحــدة (
أن  )، بينما أكد آخـرون13% (92.8% قد أعطى فاعلية قدرها نحو 65

% مـــن حمـــض النمـــل قـــد 85% و 65إجـــراء تطبيقـــين باســـتخدام تركيـــز 
جــــراء تطبيــــق واحــــد، % عنــــد إ80و  60أعطــــى فاعليــــة تراوحــــت بــــين 

  ).11% عند إجراء تطبيقين (95و  90وترتفع حتى 
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Table 2. Efficiency of fumes generated from 60 ml of 85% formic acid by using plastic bags and plastic covered sponges for 
the control of Varroa mite.  
 

  رقم الخلية
Colony 
number 

متوسط التساقط الطبيعي خالل 
  التطبيق األول فاروا/يوم

Natural drop during 
the first trial 
Varroa/day

انخفاض 
 التساقط

الطبيعي للفاروا 
بعد نھاية 
التجربة 
  األولى%

Reduction 
of Varroa 
drop after 
the first 
trial %

متوسط التساقط الطبيعي خالل 
  التطبيق الثاني فاروا/يوم

Natural drop during 
the second trial 

Varroa/day

االنخفاض 
بالتساقط 

الطبيعي بعد 
نھاية التجربة 

  الثانية %
Reduction 
of Varroa 
drop after 
the second 

trial %

االنخفاض 
  الكلي %
Total 

reduction 
% 

  مجموع الفاروا المتساقطة
Sum of drop varro 

بداية التجربة 
11/3/2007  

Before 
trial  

نھاية 
التجربة 

1/4/2007  
After 
trial 

بداية التجربة 
11/3/2007  

Before 
trial 

نھاية 
التجربة 

1/4/2007  
After 
trial  

خالل فترة 
التجربة 
  األولى
The 
first 
trial 

خالل فترة 
التجربة 
  الثانية
The 

second 
trial 

  الكلي
total 

 Plastic boxes   العبوات البالستيكية
1 25 9.3 74.8 4.3 1.9 55.8 92.4 472 159 631 
2 (6)* 7.4 3.3 55.4 3.3 0.4 87.9 94.6 560 58 618 
3 (1)* 14.9 6.3 53.6 6.3 3.5 44.4 76.5 410 471 881 
4 (3)* 7.7 6.3 18.2 6.3 4.7 25.4 39.0 268 467 735 

    Mean  33.2   53.4a 76المتوسط 

 Sponges  شرائح أسفنجية
5 (5)* 5.1 3.9 23.5 3.9 1.1 71.8 78.4 119 41 160 
6 (4)* 24 16.4 33.2 16.4 5.6 65.9 76.7 950 744 1694 
7 3.6 - - 9.1 2.6 71.4 - - 370 370 
8 7.4 - - 3.4 0.9 73.5 - - 120 120 

    - Mean  -   70.7aالمتوسط 

  Control  شاھد
9 10.9 26.9 -146.4 26.9 17.5 34.9 -60.6 368 946 1314 
10 32.1 47.7 -48.6 47.7 40.5 15.1 -26.2 860 1707 2567 
11 4.4 5.7 -29.9 5.7 5 12.3 -13.6 83 187 270 
12 2.3 2.9 -24.2 2.9 3.0 -3.4 -30.4 52 110 162 

    Mean  -62.3   14.7b -32.7  المتوسط
LSD      22.26     

  التجربة السابقة% باستخدام أكياس بالستيكية، والرقم بين قوسين يدل على رقم الطائفة في 85* طوائف عوملت في التجربة األولى بتبخير حمض النمل تركيز 
  .0.05القيم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 

* Bee colonies treated in the first experiment by fumes generated by 85% formic acid using plastic bags; numbers between brackets indicate 
colony numbers in previous trial.  
Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P = 0.05.  

  
مــــن حمــــض النمــــل تبــــدأ  فاعليــــة أنالتجــــارب مــــن أكــــدت العديــــد 

%، وقد تراوحت فاعلية حمض النمل باسـتخدام 90تتجاوز قد و  29.6%
أو  Bee Var formulationالهـــالم المشـــبع بحمـــض النمـــل والمســـماة 

 بــين Liebig-Dispenserبطريقــة الفتيــل الــورقي المشــبع بحمــض النمــل 
ُبخــر حمــض النمــل بطــريقتين، أعطــت  . وعنــدما)3% (100% و 93.6

%، بينمــا وصــلت الفاعليــة 95 إلــى وصــلتالطريقــة قصــيرة األمــد فاعليــة 
حقــــن صــــفائح % فــــي حــــال تبخيــــر حمــــض النمــــل عــــن طريــــق 97إلــــى 

)، وهــــي 7( وضــــعت فــــي أكيــــاس بالســــتيكية مغلقــــة هنســــيجية (ليفيــــة) بــــ
الكميـــــة وقـــــد ُذكــــر أن  .مشــــابهة للطريقــــة التـــــي اســــُتخدمت فـــــي تجاربنــــا

أيــــة  ظهــــور /يوم بــــدونمــــل 10ـــــ7مــــن حمــــض النمــــل كانــــت  المتبخــــرة
الكميــة وفــي هــذا البحــث لــم تتجــاوز  .اضــطرابات جانبيــة فــي خليــة النحــل

   .مل/يوم إال في حاالت قليلة 7من حمض النمل  المتبخرة

 26 بـين تتراوحـحمـض النمـل وقد أثبتت نتـائج أخـرى أن فاعليـة 
درجات بــــمــــن حمــــض النمــــل % 15 المعاملــــة بتركيــــز)، وأن 6% (77و

لهــا تــأثير ايجــابي  األدواتكال المختلفــة مــن الحــرارة الجويــة العاليــة واألشــ
   ).15% (95و 65تراوحت بين  وفاعلية

ُيستنتج مما سبق أن اسـتخدام حمـض النمـل تحـت شـروط نظاميـة 
وبالكميــات المناســبة قــد أعطــى فاعليــة مميــزة ضــد طفيــل الفــاروا، وقــد تــم 
اســـتخدام أدوات رخيصـــة الـــثمن وســـهلة التطبيـــق ممـــا خفـــض مـــن تكلفـــة 

بالشـروط النظاميـة أي تـأثير سـلبي  المادة  المكافحة، ولم ُيظهر استخدام
فــي الربيــع المبكــر أو  تطبيقــهبينصــح لــذلك  .النحــل البــالغ والحضــنة فــي

عنصـر مهـم وهو  ،س° 25الخريف أو عند انخفاض درجات الحرارة دون 
 .في أي برنامج مكافحة متكاملة مقترح
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  % على العدد الفعلي للفاروا في خاليا النحل قبل وبعد المعاملة.85تأثير بخار حمض النمل تركيز . 3جدول 
Table 3. Effect of 85% formic acid fumes on the actual number of Varroa mite in bee colony before and after treatment. 

  

 
 

Abstract 
Daher-Hjaij, N.Y., A.K. Alburaki and T. Al-Abed. 2014. The use of formic acid for the control of Varroa mite in bee 
hives. Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 57-63. 

The control of Varroa mite parasite using formic acid is very limited in Syria, due to its serious effects on the bee due to unproper 
handling, especially under hot conditions, even though formic acid is one of the most important alternatives for the control of this parasite. 
Field experiments were carried out on bee colonies (Langstroth), and formic acid was evaporated in the colonies using very simple devices 
(plastic bags, sponges with plastic bags and plastic boxes). Formic acid treatment gave a 50.5-100% efficiency with an average of 83.4%, 
and the difference was significant when compared with untreated colonies. Results showed that application of formic acid many times 
increased the efficiency. The use of formic acid under optimal conditions, with suitable quantities, gave high efficiency of Varroa mite 
control, without any negative effects on the bees and brood, using very cheap and easy application devices.  
Keywords: Varroa destructor (V. jacobsoni), Formic acid, Varroa control, honey bees. 
Corresponding authors: N. Daher-Hjaij, General Commission for Scientific Agricultural Research, Douma, P.O. Box 113, Damascus, 

Syria, Email: nouraldinz@gmail.com 
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