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 سه در الروها همه معموالً و شود یم هیته عسل یزنبورها توسط که است ییغذا ماده ینوع الیرو ژل 

 را آن یجا و کند یم رییتغ چهارم روز از ییغذا رهیج نیا اما ؛کنند یم هیتغذ آن از یزندگ اول روز

 رسد یم نظر به و کند یم هیتغذ الیرو ژل از عمر آخر تا ملکه تنها و ردیگ یم گرده و عسل از یمخلوط

 یطور به شود؛ یم ملکه و ماده یزنبورها نیب یاساس اختالفات آمدن وجود به باعث غذا نوع نیا که

 لحاظ از و است کارگر یزنبورها یزندگ طول برابر دو و پنجاه از شیب ملکه یزندگ مدت طول که

 نیوا شود یم دیتول پرستار یزنبورها توسط الیرو ژل .است کارگرها برابر سه تا دو ملکه زین حجم

 است رنگ دیسف یعیما قتیحق در که کنند یم نیانگب شاه ترشح به اقدام یزندگ ششم روز در زنبورها

 و شود یم قطع ،دوازدهم روز در ترشحات نیا اما. رود یم کار به ملکه ژهیو به و الروها هیتغذ در که

 . سپارند یم است کمتر ها آن سن که الروها از یگرید نسل به را فهیوظ نیا پرستار یالروها

 ۰۱ماده را از سن  نیا قادرندکه  دارندسر خود  یبر رو یرحلقیبه نام غدد ز کارگر دو غده یزنبورها

ملکه . استمزه  تا زرد روشن بوده و ترش یریش دیسف از الیرو ژل رنگ. کنند دیتول یروزگ ۰۱ یال

 هیماده تغذ نیبا ا یالروها در سه روز اول الرو یتمام. شود یم هیتغذ الیتنها با ژل رو یدر زمان زندگ

شده و آن  هیبه کارگر شوند با عسل و گرده تغذ لیکه قرار است تبد ییآنها یروزگ سهشده و بعد از 

 و شده فاسد زود الیرو ژل .شودیم هیتغذ الیشود فقط با ژل رو لیکه قرار است به ملکه تبد یالرو

 E , D , C , B12 , B6 , B2 , B1 یها نیتامیو یدارا الیرو ژل .شود مصرف برداشت از بعد دیبا

A  باشد یم. 

 الیرو ژل دیتول یچگونگ



 دهان بزاق با و ترشح جوان کارگر زنبوران سر نیطرف در موجود نیپوفاریه غده جفت دو از ماده نیا

 زننده و تند یطعم و رنگ کم زرد تا دیسف بایتقر رنگ با شکل یریخم ژل، نیا. شود یم  مخلوط آنها

 از دائم طور به ملکه زنبور یول ردیگ یم قرار الروها همه استفاده مورد روز سه تا یمغذ ماده نیا. است

 قادر را ملکه ماده، نیا و ستین رشد به قادر یالرو چیه الیرو ژل بدون. شود یم هیتغذ ماده نیا

از  شیمقدار ب نیبگذارد که وزن ا تخم ۰۱۱۱ از شیب روز شبانه در یزیر تخم یروزها در که سازد یم

 تا پنجحدود  یماده مغذ نیملکه زنبور عسل، به واسطه استفاده از ا نیهمچن. وزن خود ملکه است

( تابستان وبهار ) خود تیفعال یها فصل در کارگر یها زنبور که یحال در کند یم عمر سالشش 

 .رندیم یم خود تیفعال از روز ۰۱ تا ۰۱ از کمتر در حدوداً

 

 

 

 

 امراض، و ها یناتوان از یاریبس درمان در که است ییدارو و ارزشمند اریبس ییغذا ماده کی الیرو ژل

 یبهبود در عیتسر و یبارور به کمک ها، هورمون میتنظ خون، یچرب کاهش در: جمله از ؛است موثر

 ها، رگ انسداد  رفع آور، اشتها رشد، محرک ها، استخوان رشد به کمک ،یجنس یناتوان

 و ها عفونت با مقابله در بدن مقاومت دهنده شیافزا ،یافسردگ درمان ،یمفصل سمیرومات یبهبود

 .است موثر اریبس زودرس یریپ از یریجلوگ

  ینگهدار نحوه

 هوا ژنیاکس و نور با تماس از است بهتر الیرو ژل در موجود یها هورمون و ها میآنز وجود خاطر به

بودن  به علت دارا الیژل رو. شود ینگهدار  زریفر ای خچالی در الزاماً و نشود هیتجز تا نمود یریجلوگ

و  یریشگیپ یبرا کند یم فایا یعصب یها امیدر نقل و انتقال پ ینقش اساس که نیکول لیاست بنام یا ماده

 یفکر یها تیدر فعال نیو اضطراب کاربرد دارد و همچن رعشه مر،یآلزا :رینظ یدرمان مشکالت عصب

از ( نیکول لیاست)ماده  نیدر ضمن به خاطر داشتن هم. ماده استفاده کرد نیاز ا توان یهم م ادیز

دنبال دارد  و سکته را به شود یها م رگ وارهیها که باعث سفت شدن د در جداره رگ کلسترول رسوب

 ژهیبه و گریکدیبا  ها اختهیکه در استحکام  است موجود کالژن یفراوان مقدار الیرو ژل در. کاهد یم

  . کند یم یباز یپوست نقش اساس یها اختهی


