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انتشار با ذکر منبع
بالمانع است!

پرورش زنبورعسل با گیاهان دارویی
زنبوران عسل در جهان جزو جانوران گیاه شناس غریزی و بسیار ماهر شناخته میشوند .آنها به خوبی به
استفاده هوشمندانه از گیاهان برای فراهم آوردن شهد و حفاظت در برابر بیماریها و دشمنان طبیعی
میپردازند .زنبورداران با پرورش وسیع گیاهان شهددار در مجاورت کندو میتوانند سالمت زنبوران خود و در
نهایت بهبود بازدهی عسل را تامین کنند .شبدر ،یونجه ،جو سیاه و گیاهان وحشی مانند روئینه زرین و گل
مینا منابع مهمی از شهد هستند اما اغلب این گیاهان در مقادیر کافی به وفور یافت نمیشوند و یا به دلیل
استفاده از اسپری های حشره کش ،سَم را به زنبورعسل منتقل میکنند.
در آزمایشی که با همکاری مجله آمریکایی زنبورعسل در جهت پیداکردن عسل بهتر و گیاهان گرده دار
انجام شد ،تعدادی از گیاهانی که سرسختی ،تولید شهد و جاذبه قابل توجهی برای زنبورهای عسل داشتند،
ازهمدیگر تفکیک شدند .برخی از گیاهان شاخص تر شامل گل مکزیکی ،سلنیوم ،زوفا ،خون فام ،مرزنجوش،
لئونوس و نعناع کوهی میشوند.
با توجه به سخنان سوزان و همیلتون ،زنبورداران گیاهان دارویی ،این دسته از گیاهان استفاده های باارزشی
نیز در داخل کندو دارند .در هنگام شکل گیری یک کندو جدید قبل از آنکه به کلونی تبدیل شود ،داخل آن
را به گیاهان معطر شمعدانی و رزماری آغشته کنید .همیلتون همچنین توصیه میکند که برای دور نگاه
داشتن مورچه ها از کلونیهای ضعیف گیاههان سلنیوم ،نعناع یا پونه را در باالی پوشش داخلی کندو قرار
دهید .برگهای گیاه افسنتین که در داخل و اطراف ورودیها و زیر پوشش تلسکوپی به زنبورها کمک میکند
تا از سرقت از یکدیگر جلوگیری کنند .افسنتین همچنین هنگامی که دستها را به آن آغشته میکنید ،بوی
بدن انسان را از بین میبرد و به زنبوردار این امکان را میدهد تا راحتتر به کندو دسترسی پیدا کند .این گیاه
همچنین بوی ملکه را در زمانی که به مناطقی آغشته شود که گروه زنبوران از آنجا حذف شده اند ،از بین
میبرد.
مریم گلی ،گیاهی دارویی است که پرورش دهندگان زنبورعسل یا گیاهان دارویی آن را توصیه میکنند.
همیلتون به منظور پاک سازی بهاره هر کلونی را با پنج کیلوگرم عسل مخلوط شده با  07میلی لیتر (41
قاشق چای خوری) مریم گلی 07 ،میلی لیتر ( 1قاشق چای خوری) آویشن 07 ،میلی لیتر ( 1قاشق
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چایخوری) بابونه که به مدت  07دقیقه در  5لیتر آب گرم ( 55تا  55درجه سانتی گراد) دَم شده اند را
میدهد .آنها همچنین از گل باک برای درمان کندو و ضعف عمومی آن استفاده میکنند.
با توجه به بازخوردهای یکی از خوانندگان  ،پودر سیر در هنگامی که درون کندو استفاده شود به دور کردن
کنه ها کمک میکند.
درنهایت ،گیاهان دیگری نیز برای پرورش دهندگان زنبورعسل وجود دارند .آغشته شدن نیش زنبورهای
عسل به برگهای سنفیتون و گل همیشه بهار مفید است.
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