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تاثیر پودر زرده تخم مرغ بر صفات عملکردی، 
زیست شناسی وعوامل بیماری زا درکلنی های زنبور عسل

bb

چكيد ه 

این پژوهش برای بررسی تاثیر پودر زرده تخم مرغ بر صفات عملکردی و زیست شناسی کلنی های زنبورعسل در زنبورستانی در شامل ایران 
به مدت 60-90 روز اجرا شد. قالب آماری طرح کامال تصادفی و چهار گروه آزمایشی شامل شاهد، تغذیه با رشبت قندی بدون افزودن کیک 
 100 gr 50 گرم پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلو کیک گرده و کیک جایگزین گرده همراه با gr گرده، کیک جایگزین گرده همراه با
گرم پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلو کیک گرده  بودند. صفات مورد اندازه گیری شامل مقدار تخم ریزی ملکه،  اندازه گیری  جمعیت، 
 تعیین وزن الشه،  اندازه چربی خام الشه،  مقدار عسل آوری  کندو و مقدار گرده بود. طبق نتایج به دست آمده تاثیر تیامرهای غذایی بر 
مقدار گرده )P ≤0/01(،  وزن تر الشه )P ≤0/01(،   وزن خشک الشه )P ≤0/01(،  اندازه   جمعیت )P ≤0/01(،  مقدار چربی )P ≤0/01( و 
مقدار عسل آوری )P ≤0/01(  موثر بود. اما از نظر مقدار تخم ریزی  ملکه و تعداد الرو و شفیره تاثیر معنی دار ی مشاهده نشد. طبق نتایج 
به دست آمده از این پژوهش تیامر کیک جایگزین گرده همراه با 50 گرم پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم کیک گرده، مفید گزارش 

شده و می تواند به زنبورداران توصیه شود.
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This experiment was performed to investigate the effect of egg yolk powder on the performance and biology plates of 
the bee clinic in an apiary for 60-90 days. The statistical format of the design is completely random and four experi-
mental groups include control treatment (pollen cake without adding egg yolk powder), feeding treatment with sugar 
syrup without adding pollen cake, pollen replacement cake treatment with 50 grams of egg yolk powder Chicken per 
kilogram of pollen cake and cake substitute treatment with pollen with 100 grams of egg yolk powder per kilogram 
of pollen cake. The measured traits included queen spawning rate, population measurement, carcass weight deter-
mination, carcass crude fat size, hive honey content and pollen content. The results showed that the effect of food 
treatments on pollen content (P ≤ 0.01), carcass fresh weight (P ≤ 0.01), carcass dry weight (P ≤ 0.01), Population 
measurement (P ≤ 0.01), body's fat content (P ≤ 0.01) and honey production rate (P ≤ 0.01) is effective. But in queen 
egg laying rate and terms of number of larvae and pupae, no significant effect was observed. According to the results 
of this study, the treatment of pollen replacement cake with 50 grams of egg yolk powder per kilogram of pollen cake 
is reported to be useful and can be recommended to beekeepers.
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مقدمه
زنبورهای عسل حرشاتی اجتامعی هستند که در کلنی های بسیار سازمان 
یافته و متشکل از یک ملکه و تعداد زیادی زنبور کارگر زندگی می کنند 
)35  (.  کالین و همکاران )2007( بیان کردند برخی از ویژگی های موجود 
در زنبور عسل،  آن ها را به مهم ترین گرده افشان محصوالت تجاری تبدیل 
کرده که سهم مهمی  در تغذیه انسان دارند )24(. از جمله فراورده های 
تولیدی توسط این حرشه می توان عسل،  موم،  بره موم،   گرده،  ژل رویال، 
 زهر و غیره را نام برد )15(،  که در صنعت داروسازی و بسیاری از صنایع 
بکار  و...  آرایشی،  نساجی،  کاغذسازی،  شمع سازی  صنایع  مانند  دیگر 

می روند )31(
و  کیفیت  و  تغذیه  نوع  تأثیر  تحت  شدت  به  زنبور عسل  کلنی  عملکرد 
دلیل  و  دومین   .)12،7( می کند  مرصف  کلنی  که  است  گرده ای  کمیت 
اصلی،  پس از ملکه های بی کیفیت،  برای از دست دادن کلنی؛ گرسنگی و 
سوء تغذیه است )17(. کمبود گرده گل منجر به کاهش مقدار تخم گذاری 
ملکه،  کاهش پرورش نوزاد،  رشد غیرطبیعی،  کاهش طول عمر در کارگران 
و  بیامری ها  به  نر،  افزایش حساسیت  زنبوران  در جمعیت  بالغ،  کاهش 

عدم رشد مناسب تخمدان ها در ملکه می شود )1(.  

 امروزه با گسرتش محیط زندگی انسان،  تامین غذای این حرشه مفید به 
طور طبیعی با مشکالتی همراه است. زنبورهای عسل برای زندگی عادی 
خود به پروتئین،  کربوهیدرات،  لیپید،  ویتامین و مواد معدنی نیاز دارند 
این اجزا را از شهد و گرده زنبور عسل دریافت می کنند. امروزه  و متام 
به منظور افزایش میانگین بهره وری،  فعال سازی بیشرت تخم گذاری ملکه 
زنبور عسل،  پرورش بیشرت بچه ها و توسعه غدد زیر حلق،  از مکمل های 
مختلفی به طور گسرتده  در زنبورداری استفاده می شود. این مکمل ها با 
توجه به ماهیت شیمیایی خود پروتئین،  اسیدهای آمینه،  کربو هیدرات ها 
و جایگزین آن ها،  ویتامین ها،  عنارص کمیاب و محصوالت تحریک کننده 
گرده  مکمل  و  گرده  جانشین  شکل  دو  به  دستی  تغذیه   .)18( هستند 
متداول می باشد. فرق اصلی این دو،  جمع آوری گرده در طبیعت است که 
در این صورت،  مکمل گرده نامیده می شود )29(. تغذیه تکمیلی در زنبور 
عسل اصوال به دو روش تغذیه با مواد قندي و تغذیه با مواد پروتئینی 
از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ولی امکان دارد در تغذیه با مواد 
پروتئینی نیز بخشی از جیره از قندها استفاده شود)26،22(. محققان مواد 
تحت عنوان  جانشین گرده در تغذیه زنبور عسل را شامل مخمر خشک، 
 ضایعات گوشت،  کنجاله سویا و پنبه دانه،  وعده غذایی آرد سویا،  کنجاله 
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سویا مخلوط با شیر خشک بدون چربی،  شیر کامل تازه و تخم مرغ کامل 
و  مکمل ها  از  تاثیر  استفاده  بررسی  می دانند)21،16(.  و سفیده(  )زرده 
جانشین های پروتئینی در تغذیه زنبور عسل نشان داد که بیشرتین تولید 
عسل مربوط در تیامر گرده گل )26/15  کیلوگرم( و کمرتین آن مربوط 
نتایج آن ها نشان داد که مرصف  به تیامر شاهد )16/56  کیلوگرم( بود.  
جانشین ها و مکمل های غذایی تاثیر خوبی بر عملکرد زنبور عسل شامل 

رشد نوزاد،  رشد جمعیت و تولید عسل دارد)2(.
 خرضی و همکاران)2006( در مطالعه ای با استفاده از دو جیره در تهیه 
جانشـین  جیـره  و  گـرده خشک شـده  شامل  مکمـل  )جیـره  گرده  کیک 
گـرده شامل پـودر زرده تخم مـرغ( نشان دادندکـه مصـرف جانشـین های 
غذایـی گـرده گل،   در عملكـرد زنبورعسـل اعـم از پـرورش نـوزاد،  رشـد 
جمعیـت موثر بوده و همچنیـن دارای تأثیـر مثبتـی در زمسـتان گذرانـی 
زنبوران عسل است)23(. محققان در مطالعه ای با بررسی اثرات تغذیه در 
تخم گذاری ملکه زنبور عسل نشان دادند که تخم گذاری ملکه تحت تاثیر 

نوع تغذیه کلنی ها قرار دارد)14(.
تخم مرغ با داشنت موادی چون  انــواع اسیدهای چـرب اشباع و غیر اشباع 
)امگا-3،  امگا- 6 و امگا-9(،  اسید های آمینه رضوری و غیر رضوری )مثل 
و  )مثـل آهن،  روی،  سـلنیوم،  گالیسین  انـواع عناصـر معـدنی  آرژنـین( 
همچنین  و   )C ویتامین  جز  به   A ,D ,E( ویتامین ها  انواع  و  فـوالت( 
فـوالت،   آهـن،  سلنیوم،  فسفر، پانتوتنیک اسید و مقدار زیادی کلسرتول از 

اهمیت خاصی در این خصوص برخوردار است )28(.
زرده تخم مرغ یکی از منابع انگشت شامری است که به طور طبیعی حاوی 
ویتامین D است. ترکیبات زرده تخم مرغ آن دارای خواص ضد میکروبی، 
خون  ضد فشار  و  ایمنی،  آنتی اکسیدان،  ضد رسطان  سیستم   تعدیل کننده 

می باشد )28(.
   مطالعات مختلف نشان داده است که زنبور عسل واکنش های متفاوتی 
فعالیت  کندو،  فصل ها،  مقدار  رشایط  به  بسته  مختلف  مکمل های  به 
تخم ریزی ملکه رشایط آب و هوایی،  پوشش گیاهی منطقه )از لحاظ شهد 
و گرده( و  مقدار استفاده از این مکمل ها نشان می دهد )29(. کاهرامن 
و همکاران )2012( دریافتند تغذیه با مواد قندی به تنهایی سبب بروز 
می شود  زهری  و  موم سازی  حلقی،  غدد  باالی  غدد  رشد  در  اختالالتی 
قرار  تاثیر  تحت  را  نوزادان  پرورش  و  کاهش  را  زنبوران  عمر  طول  و 
می دهد )22(. به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از منابع حیوانی 
مثل شیرخشک کم چرب و پودر زرده تخم مرغ که دارای کیفیت خوبی 
تاثیر  شده اند)30(.  استفاده  عسل  زنبوران  تحریکی  تغذیه  هستند،  در 
مثبت استفاده از تخم مرغ در ترکیب با مواد دیگر،  در نتایج سایر محققان 
نیز ثابت شده است )8 و 32(.  از این رو این پژوهش با هدف بررسی تاثیر 
پودر زرده تخم مرغ بر رشد جمعیت،  وزن،  مقدار تخم ریزی ملکه،  چربی 
الشه،    تولید عسل و ذخیره گرده کلنی های زنبور عسل انجام شده است.

مواد و روش ها 
در  مازندران(  )استان  بهشهر  شهرستان  در  زنبورستانی  در  مطالعه  این 
بهار و تابستان 1400 به مدت 60-90 روز اجرا شد. تعداد کندوهای مورد 
آزمایش 20 کلنی بودند که به چهار تیامر با پنج تکرار تقسیم شدند. مواد 
تغذیه ایی به کارفته در هر کیلوگرم کیک شامل گرده، شکر،  عسل،  پودر 

زرده تخم مرغ،  رسکه و آب بود.  
چهار گروه آزمایشی به رشح زیر است:

 گروه 1: تیامر شاهد شامل کیک گرده بدون افزودن پودر زرده تخم مرغ
گروه 2: تیامر تغذیه با رشبت قندی بدون افزودن کیک گرده

گروه3: تیامر کیک جایگزین گرده همراه با gr 50 پودر زرده تخم مرغ به 
ازای هر کیلوگرم کیک گرده

گروه 4: تیامر کیک جایگزین گرده همراه با gr 100  پودر زرده تخم مرغ 
به ازای هر کیلوگرم کیک گرده

به منظور تهیه پودر زرده تخم مرغ، زرده تخم مرغ پخته، در آون خشک 
و سپس آسیاب شد)8(.

خمري حاصل از این مواد به همراه آب و عسل )گرم شده در دمای 80 
در  مومی   کاغذهای  روی  گرمی    150 بسته های  در  سانتی گراد(  درجه 

کندو ها قرار داده شدند )2(.
تغذیه با رشبت شکر نیز )با غلظت یک به یک( هر 10 روز یک بار صورت 

گرفت. 
مقدار تخم ریزی ملکه،  از طریق اندازه گیری سطح شان، به وسیله قاب های 

سیم کشی شده ) 5*5 سانتی مرت مربع( اندازه گیری  شد)27(.
اندازه گیری  مقدار جمعیت نیز  به صورت قاب صورت گرفت. پر بودن 
دو طرف قاب از جمعیت عدد یک و کمرت از آن کرسی از عدد یک در 

نظر گرفته شد)20(.
برای تعیین وزن الشه زنبوران کارگر جوان از هر تیامر50 زنبور کارگر به 
طور تصادفی برداشت شده،  سپس بعد از فریز کردن با ترازوی دیجیتال با 
دقت 0/01 میلی گرم اندازه گیری  شد. جهت اندازه گیری وزن ماده خشک 
به مدت 48  سانتی گراد  دمای 85 درجه  در  آون  داخل  در  نیز،  منونه ها 
اندازه گیری  چربی خام الشه  گرفته، سپس وزن شدند)27(.  قرار  ساعت 
با استفاده از دستگاه سوکسله و حالل دی اتیل اتر صورت گرفت. بعد 
از مرحله جداسازی چربی،  منونه به آون با دمای 100 درجه سانتی گراد 
وزن  و  اولیه  وزن  تفاوت  از  شد.  وزن  شدن  رسد  از  شده،  پس  منتقل 
ثانویه مقدار چربی در ماده خشک و در نهایت چربی منونه اصلی محاسبه 
شد )6(. مقدار عسل ذخیره ای دو هفته پس از امتام تغذیه از قاب های 
حاشیه ای داخل کندو صورت گرفت)20( . مقدار گرده، با نصب دستگاه 

تله گرده گیر بروی کندوها در آخر هر ماه انجام شد.)32(.
داده های حاصل از این تحقیق با استفاده از رویه GLM در نرم افزارهای 
SAS نسخه )9/1( تجزیه شد. مقایسه میانگین تیامرهای مختلف توسط 

آزمون حداقل اختالف معنی دار)LSD( انجام شد.

نتایج و بحث
طبق نتایج به دست آمده از جدول تجزیه واریانس مشاهده شده است 
که اختالف بین تیامرها در صفات مقدار گرده،  وزن تر الشه، وزن خشک 
عسل آوری  در سطح  مقدار  و  چربی  الشه،  اندازه گیری  جمعیت،  مقدار 
مقدار  نظر     از  اما   .)1 )جدول  است  شده  معنی دار   آماری  درصد  یک 
تیامرها  بین  اختالف معنی دار ی  تعداد الرو و شفیره  و  تخم ریزی  ملکه 
مشاهده نشد )جدول 2(. در نتایجی مشابه گزارش شده است که استفاده 
تبدیل  مقدار  در  معنی دار ي  گرده،  تفاوت  با  شده  ساخته  جیره هاي  از 
شدن الرو به شفیره نداشت )34(. طبق جدول مقایسه میانگین از نظر 
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مقدار تخم ریزی  ملکه تیامر سوم ) تیامر کیک جایگزین گرده همراه با 50 
 cm2گرم پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم کیک گرده( با میانگی
از  استفاده  در  مشابه  مطالعاتی   .)2 )جدول  داشت  را  میانگین   1737/1
ویتامین ها و مکمل های رشدی در تغذیه زنبور عسل نشان داد که استفاده 
نظر  از  است)20،4(.  موثر  تخم ریزی  ملکه  افزایش  در  کمکی  تغذیه  از 
گرده همراه  جایگزین  کیک  تیامر  )دارای  و چهارم  تیامر  سوم  جمعیت 
ازای هر کیلوگرم کیک گرده و    کیک  به  gr 50 پودر زرده تخم مرغ  با 
جایگزین گرده همراه با gr 100 پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم 
کیک گرده( به ترتیب با میانگین 6/1،  6/02 قاب بیشرتین مقدار را داشتند 
)جدول 2(. علمی و همکاران )2003( در نتایجی مشابه گزارش دادند که 
مقدار جمعيت  که  می شود  موجب  کمکی  غذایی  جیره های  از  استفاده 
افزایش  این  بیشرت شود.  تيامرهاي شاهد  به  زنبور عسل نسبت  در کلنی 

جمعیت با تداوم تغذیه بیشرت نیز خواهد شد )11(. 
در مطالعه ای استفاده از 10 تا 15 درصد پودر زرده تخم مرغ نیز نشان 
داشته  تاثیر  زنبور عسل  کلنی های  اقرایش جمعیت  در  تیامر  این  که  داد 
باشد)9(. همچنین مطالعه محققان در تغذيه با مكمل ها و جانشني هاي 
را  کارگر  زنبور  جمعیت  جیرها  این  از  استفاده  که  دادند  نشان  گرده 

افزايش مي دهد كه با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد)4(.
 از نظر وزن خشک الشه و وزن تر الشه تیامر سوم )کیک جایگزین گرده 
همراه با  gr 50 پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم کیک گرده( به 
ترتیب با میانگین gr 0/32 و gr 1/03 بیشرتین مقدار را داشت)جدول 2(. 
بدنی  اقزایش ذخایر  باعث  پروتئین  دارای چربی و  از جیرهای  استفاده 
نیز  محققان  مطالعه  در  آمده  دست  به  نتایج  شود.  می  عسل  زنبوران 
نشان داده است که استفاده از منابع پروتئینی در جیزه غذایی زنبور عسل 
نتایجی  در   .)1( وزن خشک الشه خواهد شد  معنی دار   افزایش  موجب 
مشابه نشان داده شد که استفاده از جیره دارای پروتئین،  ویتامین و مواد 
کلنی های  در  الشه  وزن خشک  افزایش  موجب  مناسب  حد  در  معدنی 

زنبور عسل خواهد شد )36(.
تیامر سوم  که  است  داده  نشان  نیز  گرده  مقدار  تجزیه  از  نتایج حاصل 
به  gr 50 پودر زرده تخم مرغ  با  و چهارم )کیک جایگزین گرده همراه 
gr 100 گرم  با  ازای هر کیلو کیک گرده و کیک جایگزین گرده همراه 
 gr پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلو کیک گرده( به ترتیب با میانگین
1930/7 و gr 1926/86 بیشرتین مقدار را دارد )جدول 2(. مقدار گرده 
مورد نياز بستگی به مقدار جمعيت بالغ کلنی زنبورعسل و تخم گذاري 
ملکه دارد،  با توجه به نتایج باال مشاهده شده است که تیامر سوم )کیک 
ازای هر کیلو  به  پودر زرده تخم مرغ  با 50 گرم  جایگزین گرده همراه 
کیک گرده( بیشرتین مقدار تخم ریزی  ملکه را دارد که در نتیجه بیشرتین 

مقدار گرده را داشت )5(. 
طبق نتایج به دست آمده از جدول مقایسه میانگین مشاهده می شود که 
از نظر مقدار عسل آوری  کندو بیشرتین میانگین مربوط به تیامرهای اول، 
 سوم و چهارم )شامل کیک گرده بدون افزودن پودر زرده تخم مرغ،  کیک 
جایگزین گرده همراه با gr 50 پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلو کیک 
گرده و کیک جایگزین گرده همراه با gr 100 پودر زرده تخم مرغ به ازای 
هر کیلوگرم کیک گرده( به ترتیب با میانگین های kg 08/3 ، 3/09 kg و 

kg /932 بود )جدول 2(.

است  دیگر  از مطالعات محققان  آمده  به دست  نتایج  نتایج مشابه  این 
که در مطالعات خود ثابت کردند استفاده از تغذیه تکمیلی در پرورش 
باشد  داشته  موثر  نقش  کندوها  مقدار عسل  افزایش  در  زنبور می تواند 
نتایج مشابه دیگری  نیز گزارش شد که پرورش نوزاد و تولید  )29(. در 
عسل در کلنی های تغذيه شده با تغذیه های کمکی مقدار پرورش نوزاد 
تا 32 درصد  بیشرت از کلنی های گروه شاهد می باشد. مقدار عسل نیز در 
یافته است )19(.  افزايش  بیشرت است و بطور معنی دار ی  این کلنی های 
موثر  کندو  افزایش مقدار عسل  در  را  از رشبت شکر  استفاده  همچنین 

گزارش شده و نقش مفید تغذیه کمکی آن اثبات شده است)4(.
مطالعه ای 3 ساله بر روی تاثیر مکمل های غذایی بر رشد کندو ها نشان 
تعیین  با جانشین گرده نقش  تغذیه کندوها  داد که رشایط محیطی در 

کننده ای دارد و در فصل بهار نتایج بهرتی می دهد)25(.
طبق نتایج به دست آمده از جدول مقایسه میانگین مشاهده می شود که 
از نظر مقدار چربی بیشرتین میانگین مربوط به تیامرهای سوم و چهارم 
)کیک جایگزین گرده همراه با gr 50 پودر زرده تخم مرغ به ازای هر کیلو 
کیک گرده( و )کیک جایگزین گرده همراه با gr 100پودر زرده تخم( به 
ترتیب با میانگین های ⁒ 20/61و ⁒ 20/16 می باشد. در نتایجی مشابه 
مشاهده شد که مقدار چربی الشه در استفاده از یک جیره مناسب طی 
بازه زمانی 30 روزه موجب افزایش چربی بدن خواهد شد)10(. به عقیده 
محققان هر چه چربی ذخیره در الشه زنبور بیشرت باشد زمستان گذرانی 
در فصل رسما برای زنبور راحت تر شده و کلنی می تواند زمستان را با 
تلفات کمرتی پشت رس بگذارد. در بررسی های انجام شده بروی کلنی های 
مورد آزمایش درصد آلودگی کنه واروآ در تیامر های تغذیه شده با کیک 
گرده کمرت بود زیرا تغذیه با جیره ای دارای پروتئین و چربی باال مقاومت 
گرندی  دی  می دهد.  افزایش  بیامری ها  به  نسبت  را  کارگر  زنبوران 
به  می توانند  بیامری زا  عوامل  سایر  و  ویروس ها  دریافتند  وچان)2015( 
رسعت در کلنی حرشات اجتامعی از طریق متاس نزدیک از راه آشیانه ها 
رابطه ای  یابند،  گسرتش  ولد  و  زاد  دوره های  در  و  منتقل  غذایی  مواد 
موثری بین ایمنی اجتامعی و فردی و وضعیت تغذیه کلنی وجود دارد 
و کنه های واروآ این رابطه را تضعیف می کنند، زیرا باعث کاهش سطح 
و  کرده  رسکوب  را  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد  می شوند،  تغذیه  مواد 
ویروس ها را منتقل می کنند. کلنی هایی که از لحاظ تغذیه ایی فقیر هستند 

در مقابل بیامری ها زودتر از بین می روند)13(.  
باشد  بیشرت  زنبور  الشه  در  ذخیره  چربی  چه  هر  محققان  عقیده  به 
زمستان گذرانی در فصل رسما برای زنبور راحت تر شده و کلنی می تواند 
زمستان را با تلفات کمرتی پشت رس بگذارد. طبق نظر محققان هر چقدر 
پروتئني و چربی بدن باالتر رود؛ عالوه بر طول عمر،  رشد عضالت پروازي، 
 رشد غدد شريي،   تخم گذاري ملکه و همچنین بهبود فعاليت هاي متابولييك 
زنبورهاي جوان ارتباط مستقيم با ميزان پروتئني مرصفی و جريه غذايي 

دارد)9(. 

نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تاثیر تیامرها ی غذایی بر 
مقدار گرده،  وزن تر الشه،    وزن خشک الشه،  اندازه گیری  جمعیت،  چربی 
نتایج  این  بود. طبق  موثر  واروآ  کنه  مانند  بیامری ها  عسل آوری  کاهش 
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تیامر کیک جایگزین گرده همراه با gr 50 پودر زرده تخم مرغ به ازای 
هر کیلوگرم کیک گرده،  در کلیه صفات مورد آزمایش )اعم از معنی دار  
و غیر معنی دار  از نظر آماری( بیشرتین میانگین را دارد. این نتیجه بیانگر 
این است که این تغذیه را که نسبت به مرصف gr 100گرم زرده تخم مرغ 
نیز از نظر اقتصادی به رصفه تر است، می توان به زنبورداران توصیه کرد. 
همچنین پیش بینی می شود که با توجه به اثرات معنی دار بر مقدار چربی 
زرده  پودر  مقدار  این  از  استفاده  آزمایش،  مورد  کلنی های  جمعیت  و 
موثر  نیز  کلنی ها  گذرانی  زمستان  بر  کندوها  غذایی  در جیره  تخم مرغ 

واقع گردد.
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