
مکمل افزایش تخم گذارى
 ملکه زنبور عسل



ــل ــور عس ــه زنب ــذارى ملک ــم گ ــش تخ ــل افزای مکم
مکمل تخم گذارى ملکه ى پٌـلى ِاگ فقط در طى چند روز پس از مصرف 

سبب افزایش شدید تخم گذارى در ملکه خواهد شد. این مکمل افزون 
بر افزایش شدید تخم گذارى ملکه، داراى فواید زیر نیز مى باشد:

. افزایش بارورى تخم ها
. افزایش پرورش نوزادان

. تکامل غدد شیرى و تولید ژل رویال بیشتر
. بهبود عملکرد سیستم ایمنى

.  افزایش ذخایر پروتئینى در بدن زنبوران کارگر

نکتــه بســیار مهم: "هر پاکــت 250 گرمى پلى اگ داراي دو بســته (محتــوي پودري 
ســفید رنــگ) اســت. ایــن دو بســته محتــوي مــواد مختلفــى بــوده و  اکیــدا توصیــه     
مــى شــود کــه اســتفاده از هــر دو بســته بــه طــور همزمان صــورت پذیــرد (کاربــرد هر 

یک از آن ها به تنهایى به هیچ وجه موثر نیست)."

دوره هاى مصرف (یک روز درمیان)    تعداد قاب هر کندو     تعداد کندو                 میزان مصرف
                      6 دوره                         کمتر از 5 تا 5              36            یک کیلو و نیم (6 بسته 250گرمى)
                      6 دوره                              6 تا 10                   18            یک کیلو و نیم (6 بسته 250گرمى)

این مکمل به دو منظور استفاده مى شود:
- کندوهاى کمتر از 5قاب تا 5 قاب (براى افزایش جمعیت کندو یا بچه گیرى از کندو)؛

- کندوهاى 6 تا 10 قاب (براى طبقه دادن و افزایش تولید عسل)؛
- استفاده ى حداقل 6 بار از مکمل پلى اگ جهت نتیجه گیرى موثر، ضرورى مى باشد.

دستور مصرف پلی اگ

روش مصرف مکمل پٌـلى ِاگ براى تخم گذارى ملکه  و افزایش جمعیت  
- کندوهاى کمتر از 5 قاب تا 5 قاب (براى افزایش جمعیت کندو یا بچه گیرى از کندو):

در آغــاز 4 کیلــو و 500 گــرم (چهــار کیلــو و نیــم) آب تمیــز را در یــک ظــرف مناســب ریختــه و یــک بســته ى 250 گرمــى مکمــل را در 
آن بریزیــد و آنقــدر بــه هــم بزنیــد تــا مکمــل کامــال در آب حــل شــود (ایــن مکمــل حالت جوشــان دارد تا حل شــدن آن تســهیل شــود). 
ســپس 4 کیلــو و 500 گــرم (چهارکیلــو و نیــم) شــکر بــه آن افــزوده و تــا حــل شــدن کامــِل شــکر، شــربت را بــه هــم بزنیــد. بــراى هــر 
کنــدو از 250 گــرم از ایــن شــربت اســتفاده کنیــد (ایــن شــربت بــراى 36 کنــدو قابــل اســتفاده اســت). مکمــل بصــورت یــک روز 
درمیــان اســتفاده شــود و در روزى کــه از مکمــل اســتفاده نمــى شــود، فقــط از شــربت شــکر بــه همــان نســبت ذکــر شــده در بــاال 

استفاده کنید.
- کندوهاى 6 تا 10 قاب (براى طبقه دادن).

در آغــاز 4 کیلــو و 500 گــرم (چهارکیلــو و نیــم) آب تمیــز را در یــک ظــرف مناســب ریختــه و یــک بســته ى 250 گرمــى مکمــل را در آن 
بریزیــد و آنقــدر بــه هــم بزنیــد تــا مکمــل کامــال در آب حــل شــود (ایــن مکمــل حالــت جوشــان دارد تــا حــل شــدن آن تســهیل شــود). 
ســپس 4 کیلــو و 500 گــرم (چهارکیلــو و نیــم) شــکر بــه آن افــزوده و تــا حــل شــدن کامــِل شــکر، شــربت را بــه هــم بزنیــد. بــراى هــر 
کنــدو از 500 گــرم از ایــن شــربت اســتفاده کنیــد (ایــن شــربت بــراى 18کنــدو قابل اســتفاده اســت). مکمل بصــورت یــک روز درمیان 

استفاده شود و در روزى که از مکمل استفاده نمى شود، فقط از شربت شکر به همان نسبت ذکر شده در باال استفاده کنید.



                                                                     و افزایــش تخــم گــذارى ملکــه، خــوِد زنبــوران نیــز از خــوردن شــربت امتنــاع کــرده و یــا مصــرف 
شــربت را کاهــش دهنــد. در ایــن حالــت، تخــم گــذارى ملکــه در اوج خــود بــوده و کنــدو نیــازى بــه مکمــل نــدارد و مــى تــوان مصــرف مکمــل را 

کاهش و سپس قطع کرد. 
ــر شــدن آن هــا                ــال ت ــوران خواهــد شــد کــه دلیــل آن فع ــن مکمــل تاحــدي ســبب افزایــش خــوي تهاجمــی زنب ــه ي مهــم: ای نکت

می باشد؛ بنابراین پس از مصرف مکمل، الزم است هنگام کار با کندوها احتیاط بیشتري صورت گیرد.
- قانون 40 روزه در زنبوردارى

هــر تخــم بــراى تبدیــل شــدن بــه زنبــور کامــل نیازمنــد 21 روز زمــان بــوده و فاصلــه زمانــى میان بلــوغ و خــروج زنبــوران از کنــدو جهت 
شهدآورى، 19 روز مى باشد؛ بنابراین از زمان خروج الرو زنبور از تخم تا زمان خروج زنبور کارگر پروازى، حدود 40 روز زمان نیاز است. 
یــک زنبــوردار بــراى برداشــت بیشــترین مقــدار عســل، بایــد از 40 روز پیــش از برآمــدن گل هــا و شــکوفه هــا در اندیشــه ى افزایــش 

جمعیت زنبوران کارگر باشد تا کندو با حداکثر توان خود براى جمع آورى شهد وارد عمل شود. 
زمــان آغــاز اســتفاده از مکمــل تخــم گــذارى بســته بــه فصــل و شــرایط اقلیمــى هــر منطقــه متفــاوت اســت؛ ولــى آنچــه مهــم اســت، رعایــت 
ــر  ــت.  ب ــوردار اس ــط زنب ــل توس ــد عس ــه ى تولی ــروع برنام ــه و ش ــذارى ملک ــم گ ــل تخ ــتفاده از مکم ــاز اس ــان آغ ــه ى 40 روزه می فاصل
پایــه قانــون چهــل روزه، زنبــوردار بــا بــه کار بــردن مکمــل پلــى اگ مــى توانــد در هنــگام فراوانــى شــهد در منطقــه خــود، شــمار بســیار باالیــى 

زنبور پروازى براى تولید عسل داشته باشد.
قطع مصرف مکمل پٌـلى ِاگ :

مصــرف مکمــل پلــی اگ را بــه طــور ناگهانــی قطــع نکنیــد، بلکــه ابتــدا نوبــت مکمــل دادن را از یــک روز در میــان، بــه دو روز در میــان تغییر 
دهیــد و بعــد از دو نوبــت مکمــل دادن دو روز در میــان، نوبــت ســوم را بــه فاصلــه ى 3 روز از دومیــن نوبــت بــه کنــدو داده 

و سپس استفاده از مکمل را قطع کنید. 
ســرد بــودن محیــط ســبب کاهــش مصــرف و یــا عــدم مصــرف شــربت حــاوى مکمــل توســط زنبــوران مــى شــود. در ایــن گونــه مــوارد بایــد بــا 
اســتفاده از روش هــاى مدیریتــى مناســب، کنــدو را گــرم و فشــرده نگــه داشــت تــا زنبــوران از شــربت حــاوى مکمــل اســتفاده کننــد. بــا 

افزایش تخم و الرو کندو در صورتیکه جمعیت کندو کافى نباشد،زنبوردار مى تواند یک شفیره درحال تولد به کندو اضافه کند.

مکمــل پٌـــلى ِاگ پس از حل شــدن در شــربت، ناپایــدار بوده و 
بالفاصلــه پــس از تهیــه بایــد مصــرف شــود. دوره مصــرف مکمــل  

پٌـلى ِاگ  12 روز مى باشد.
مکمل پٌـــلى ِاگ به صورت یک  روز در میان و  حداقل 6 بار (6 
بســته 250 گرمــى بــراى 6 نوبــت) اســتفاده شــود. در روزهایى که 
از مکمــل اســتفاده نمــى شــود، فقــط از شــربت شــکر (بــا نســبت 

هاى گفته شده در دستور مصرف) استفاده شود.
معموال پس از 6 نوبت استفاده از مکمل  پٌـــلى ِاگ، افزایش شدید 
تخــم گــذارى ملکــه مشــهود مــى شــود. ایــن مکمــل ســبب فعــال تــر 
ــب  ــرده مناس ــر گل و گ ــد از نظ ــه بای ــده و منطق ــوران ش ــدن زنب ش
باشــد تــا زنبــوران بتواننــد مــواد غذایــى الزم بــراى تخمگــذارى ملکه 

را فراهم نمایند، در غیر اینصورت از کیک گرده استفاده نمایید.
زنبوردار بسته به برنامه ى خود براى افزایش و تقویت  جمعیت، در

تمــام فصــول فعالیــت زنبــور مــى توانــد این مکمــل را اســتفاده کند و 
زمانــى کــه بنــا بــه تشــخیص خــوِد زنبــوردار، جمعیــت کندوهــا کافــى 
بــود، مــى توانــد مصــرف مکمــل را قطــع کنــد.  ممکــن اســت پــس 

از چندین دوره ى متوالِى مصرف مکمل
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