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Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τις χρήσεις των κυψελών πυρήνα, πώς να φτιάξετε τον 

πυρήνα σας και πώς να τον εξελίξετε σε μία πολυπληθή αποικία.

Αντικείμενο 4 ‘Χρήση και Δημιουργία Πυρήνα’

Εισαγωγή



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το αντικείμενο:

• Θα γνωρίζετετιςδιάφορεςχρήσειςενόςπυρήνα κυψέλης.

• Θα μπορείτε να χτίζετε αποτελεσματικά πυρήνες για διάφορες

χρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μιας μεγάλης

αποικίαςσεαρκετούςπυρήνες.

Αντικείμενο 4 ‘Χρήση και Δημιουργία Αποικιών 
Πυρήνα’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μελισσοκομία που 

να μην μπορεί να λυθεί είτε προσθέτοντας, είτε 

αφαιρώντας κάτι από έναν πυρήνα. Και οι πυρήνες 

σπάνια προκαλούν προβλήματα».

Λόγια του E.B. Wedmore, συγγραφέα του βιβλίου
‘Εγχειρίδιο Μ ελισσοκομίας’



• Βαθιά πλαίσια British Standard Hoffman με πλέγμα, σε 
καλή κατάσταση. Χωρίς περίσσεια γόνου κηφήνων.

• Πέντε κηρήθρας, οι τρεις τουλάχιστον με γόνο.

• Γόνος κάθε φάσης, αβγά, προνύμφες και σφραγισμένος 
γόνος.

• Αρκετά αποθέματα.

• Βασίλισσα που κάνει αβγά, σημαδεμένη και γεννημένη κατά 
το τρέχον ή το αμέσως προηγούμενο έτος.

Προτεινόμενος ορισμός Πυρήνα για Αγορά ή 

Πώληση



Οι πυρήνες στεγάζουν μια μικρή, 

βιώσιμη αποικία. Η κατασκευή 

και η διαρρύθμισή τους 

ποικίλλει.

Φωτογραφία: G. Collins

Παραλλαγές κυψέλης πυρήνα



• Ξύλο, κέδρος ή κοντραπλακέ

• Πολυουρεθάνη

• Κερωμένο χαρτόνι ή φύλλα 
correx

• Να χωράει 2 με 6 πλαίσια

Τύποι και κατασκευή



Αρκετά βαθιά οροφή 

ώστε να χωράει βάζο ή 

τροφοδότη

Φωτογραφίες: G. Collins

Τύποι και κατασκευή



Οι πυρήνες πρέπει να έχουν μικρή, 

στρογγυλή είσοδο, ώστε να μπορούν να 

τους υπερασπίζονται εύκολα οι μέλισσες 

από άλλες μέλισσες ή σφήκες.

Μ ικρή Είσοδος



• Από γερές, υγιείς αποικίες

• Γόνος και μέλισσες από μία ή περισσότερες αποικίες

• Εφεδρικές βασίλισσες ή ώριμα κελιά βασίλισσας

• Αποθέματα – γύρη & νέκταρ

Δημιουργία Αποικίας Πυρήνα



2 πλαίσια τροφής με μέλισσες

2 πλαίσια γόνου με μέλισσες

1 πλαίσιο μεχώ ρο για τα αβγά

2 πλαίσια με μέλισσες που 

ταρακουνάμε για να πέσουν 

μέσα

Βασίλισσα (κελί, παρθένα ή

ζευγαρωμένη) προαιρετικό

Συνταγή για Στάνταρντ Πυρήνα 5 Πλαισίων
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Φ ωτογραφία: G. Collins

Διάταξη Στάνταρντ Πυρήνα 5 Πλαισίων



• Σε ολόκληρη κυψέλη

• Οι κηρήθρες μπαίνουν σε μία 
άκρη με διαχωριστικό τοίχωμα

• Μ ικρότερη είσοδος για 
προστασία από λεηλασίες και 
για μικρότερη απώλεια 
θερμότητας

Άλλες Διατάξεις Πυρήνων



Φ ωτογραφίες: G. Collins

Δύο Πυρήνες σε Μ ία Γονοφωλιά

• Χρησιμοποιήστε διαχωριστικό για να χωρίζετε το κουτί.



• 2 ή 3 διαχωριστικά 
τοιχώ ματα

• Τροποποιημένο 
δάπεδο με ξεχωριστές 
εισόδους

• Δεν πρέπει να 
ανακατευτούν οι 
μέλισσες

G. Collins

3 ή 4 Πυρήνεςσε Τροποποιημένη Γονοφωλιά



• Αύξηση πληθυσμού ή πώληση

• Εισαγωγή νέας βασίλισσας

• Ζευγάρωμα βασίλισσας

• Στέγαση σμήνους

• Ενίσχυση αποικίας για συγκεκριμένη σοδειά

• Γηροκομείο κάποιας ξεχωριστής βασίλισσας

• Έ λεγχος σμηνουργίας

Σκοποί Πυρήνων



• Εφεδρεία άνοιξης

• Παρατήρηση κυψέλης για εκπαιδευτικούς λόγους

• Αξιολόγηση νέας βασίλισσας

• Εφεδρική βασίλισσα

• Ξεχειμώνιασμα βασίλισσας

• Θεμέλια χτισίματος κηρήθρας

Σκοποί Πυρήνων



• Βρείτε τη βασίλισσα στην πρώτη 
αποικία και εγκλωβίστε τη

• Μ εταφέρετε 2 πλαίσια τροφής, 2 
πλαίσια γόνου, 1 κενό πλαίσιο με 
χτισμένη κηρήθρα στην κυψέλη –
πυρήνα. Μ ε ένα απαλό τίναγμα, οι 
παλιές ιπτάμενες μέλισσες θα 
φύγουν

• Τινάξτε από πάνω  2 ή 3 πλαίσια με 
νεαρές μέλισσες

• Τοποθετήστε μέσα τη νέα 
βασίλισσα, σε κλουβί ταχείας 
απελευθέρωσης

• Αποκλείστε την είσοδο του πυρήνα 
με φρέσκο χορτάρι

• Απομακρύνετε τον πυρήνα από τις 
κυρίως κυψέλες, σε σκιερό μέρος

Προετοιμάστε μια αποικία πυρήνα για παραμονή στο ίδιο 
μελισσοκομείο με την εισαγωγή ζευγαρωμένης, εγκλωβισμένης 
βασίλισσας



• Αφήστε τον πυρήνα μόνο του για μία 
εβδομάδα

• Μ ην τις ταΐζετε για 2 με 3 ημέρες

• Προσθέστε πλαίσια χτισμένης 
κηρήθρας/κορνίζας στη μητρική 
αποικία

• Απελευθερώστε την πρώτη βασίλισσα 
στην παλιά κυψέλη

• Αν θα μεταφερθεί εκτός 
μελισσοκομείου, δεν χρειάζεται να 
προσθέσετε κι άλλες μέλισσες

Προετοιμάστε μια αποικία πυρήνα για παραμονή στο ίδιο 
μελισσοκομείο με την εισαγωγή ζευγαρωμένης, εγκλωβισμένης 
βασίλισσας



• Ή δη ζευγαρωμένη βασίλισσα, αλλιώς

• Κατασκευή πυρήνα με μέλισσες τροφούς
(Ντεμαρί)

• Οι μέλισσες τροφοί δεν είναι συνηθισμένες να 
πετάνε, οπότε δεν θα φύγουν

• Είναι πιο δεκτικές απέναντι σε μία νέα 
βασίλισσα

• Μ ίνι πυρήνες (θα τους δούμε αργότερα)

Επιλογές Ζευγαρώματος σε Πυρήνα



• Δεν χρειάζεται να βρείτε 
βασίλισσα

• Αφαιρέστε 3 κηρήθρες, 
γόνο, γύρη και μέλι

• Επιστρέψτε όλες τις 
μέλισσες στην κυψέλη με 
βούρτσα ή ταρακούνημα

• Τοποθετήστε νέα 
γονοφωλιά με τον γόνο 
στη μέση

Κάτω  γονοφωλιά

Βασίλισσα + μία

κηρήθρα γόνος+ 

10 άδειες κηρήθρες

Ράφι

Ράφι

Άνω  γονοφωλιά

με κηρήθρες με 

αβγά/προνύμφες
Διάφραγμα 

Βασίλισσας

Διάφραγμα 

Βασίλισσας

Πάτος

Κατασκευή Απλού Πυρήνα 3 Πλαισίων



• Τοποθετήστε το διάφραγμα της 
βασίλισσας πάνω  από την 
παλιά γονοφωλιά

• Τοποθετήστε τη νέα γονοφωλιά
από πάνω  και κλείστε την 
κυψέλη

• Οι μέλισσες – τροφοί θα 
ανέλθουν στο πάνω  κουτί για 
να φροντίζουν τον γόνο

• Αφαιρέστε το κουτί και 
μεταφέρετε τα πλαίσια στο κουτί 
του πυρήνα

• Προσθέστε ώριμο κελί 
βασίλισσας ή παρθένα 
βασίλισσα

• Αφήστε τον πυρήνα μόνο του 
για 3 εβδομάδες

Κατασκευή Απλού Πυρήνα 3 Πλαισίων



Τοποθετήστε1 ΚΒπάνω στο πλαίσιο του γόνου



• Οι μέλισσες 
διευκολύνονται να 
διατηρήσουν ζεστό το 
σμήνος

• Βοηθά στο χτίσιμο 
κηρήθρας πάνω  σε 
κορνίζα

• Ταΐστε της με σιρόπι 
σακχάρου με τροφοδότη 
επαφής ή πλαισίου μετά 
από 48 ώρες

• Αγωγή για βαρρόα

Προσέλκυση Μ ικρού Σμήνους σε Κυψέλη



• Η αφαίρεση 1, 2, 3 ή 4 πλαισίων από μια αποικία 
μπορεί να καθυστερήσει τις προετοιμασίες για 
σμηνουργία.

• Η αφαίρεση της παλιάς βασίλισσας μαζί με ένα ή 
δύο πλαίσια από την αποικία που ετοιμάζεται για 
σμηνουργία, μπορεί να την αποτρέψει.

Πρόληψη και Έλεγχος Σμηνουργίας



Περιορισμοί Δημιουργίας Πυρήνα

• Εποχή του έτους – μη φτιάχνετε πυρήνες πολύ νωρίς, 
ούτε πολύ αργά.

• Η μητρική αποικία πρέπει να είναι αρκετά δυνατή 
ώστε να αντέξει την απώλεια μελισσών και γόνου.

• Προσοχή στη λεηλασία από άλλες αποικίες ή σφήκες.

• Αναλογιστείτε τι βασίλισσα θα παρέχετε –
ζευγαρωμένη, παρθένα ή σε κελί.



• Οι νέες βασίλισσες μπορεί να απορριφθούν.

• Είναι σημαντικό να υπάρχει εξαερισμός, αλλά όχι και να 
διαπερνά την κυψέλη ρεύμα αέρα.

• Μ ικρές είσοδοι για την αποτροπή λεηλασιών.

• Ελαχιστοποίηση μετάθεσης μελισσών, στρέφοντας τις 
εισόδους σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

• Εξασφάλιση συνεχούς επάρκειας αποθεμάτων τροφής.

• Διαχείριση πυρήνα ώστε να είναι έτοιμος τον χειμώνα.

Προβλήματα και Παγίδες των Πυρήνων



 Οι πυρήνες αναπτύσσονται πιο 
γρήγορα, αν το τάισμα γίνεται με 
σιρόπι σακχάρου (1:1) μέσω  
τροφοδότη επαφής ή πλαισίου.

 Τοποθετήστε πλαίσια με κορνίζες, 
καθώς η αποικία επεκτείνεται.

 Μ ικρύνετε την είσοδο για να 
αποτρέψετε τις λεηλασίες.

 Να μετακινείτε το τοίχωμα σταδιακά 
όσο μεγαλώνει η αποικία.

Ανάπτυξη Πυρήνα



 Τοποθετήστε ένα πλαίσιο ώριμου 
γόνου κάθε λίγες εβδομάδες, από 
υγιή αποικία.

 Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις

 Να τις ταΐζετε συνεχώς

 Μ εταφέρετε σε κανονική κυψέλη, 
περιορίζοντας τον χώρο με 
τοίχωμα.

 Αν χρειαστεί, προσθέστε ράφι.

Τοίχωμα

Πλαίσια με 

θεμέλια

Ανάπτυξη Πυρήνα



 Μ ε την προϋπόθεση ότι έχετε πυρήνα με πέντε 

κηρήθρες και βασίλισσα.

 Μ ετακινήστε την κυψέλη – πυρήνα στην άκρη και 
τοποθετήστε δάπεδο και γονοφωλιά στην αρχική.

 Βρείτε την κηρήθρα που βρίσκεται η βασίλισσα και 

τοποθετήστε τη στη νέα γονοφωλιά. Μ εταφέρετε τις 
υπόλοιπες κηρήθρες, τοποθετώντας τις με την ίδια 
σειρά που ήταν και στον πυρήνα.

 Ρίξτε στην κυψέλη όσες μέλισσες βρίσκονται ακόμη 

στον πυρήνα ταρακουνώντας τα πλαίσια ή με 

βουρτσάκι, και απομακρύνετε τον πυρήνα σε μεγάλη 
απόσταση.

 Προσθέστε 2 – 3 πλαίσια – κορνίζες και ένα 
διαχωριστικό τοίχωμα.

 Αν δεν υπάρχει ροή, συνεχίστε το τάισμα.

Μ εταφορά σε Κυψέλη Κανονικού Μ εγέθους



Αντικείμενο 4 ‘Χρήση και Δημιουργία Πυρήνων’

Σύνοψη

Πλέον:

• Κατανοείτετιςδιάφορεςχρήσειςμιαςκυψέλης - πυρήνα

Καιμπορείτε:

• Να δημιουργήσετε αποτελεσματικά πυρήνες για διάφορες χρήσεις,καθώς καινα τους

εξελίξετεσεπολυπληθή αποικία.



Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τους λόγους για τους οποίους θα θέλατε να ενώσετε 

αποικίες μελισσών και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για αυτό.

Αντικείμενο 5 ‘Συνένωση Αποικιών’

Εισαγωγή



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετε όλες τις μεθόδους καιπροφυλάξεις σχετικά

μετη συνένωση μελισσών,

Καιθα μπορείτε:

• Να ενώνετε αποικίες μελισσών με ασφάλεια,

χρησιμοποιώνταςδιάφορεςμεθόδους.

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο 5 ‘Συνένωση Αποικιών’



• Κάθε κυψέλη έχει το δικό της άρωμα «κυψέλης» ή 
«αποικίας».

• Οι μέλισσες εμποδίζουν άλλες μέλισσες με ξένο 
άρωμα να μπουν στη φωλιά τους, συχνά κάνοντάς 
τους επίθεση στην είσοδο.

• Το φαινόμενο αυτό εντείνεται σε περιόδους «ισχνών 
αγελάδων», αλλά είναι πιο ήπιο αν ρέει το νέκταρ.

• Η ιδανική στιγμή για να ενώσετε δύο αποικίες είναι 
σε περίοδο ροής ή αν ταΐζετε και τις δύο αποικίες με 
σιρόπι σακχάρου.

Εισαγωγή



• Και οι δύο αποικίες πρέπει να είναι υγιείς.

• Και οι δύο αποικίες πρέπει να έχουν επαρκή 

αποθέματα.

• Ο ι δύο αποικίες πρέπει να γειτνιάζουν και να 
βρίσκονται στο ίδιο μελισσοκομείο.

• Η καλύτερη ώρα για να γίνει η ένωση είναι αργά το 

απόγευμα, οπότε οι μέλισσες έχουν σταματήσει να 

πετούν.

• Πρέπει να παραμείνει μόνο μία βασίλισσα.

• Μ ην ενώνετε, αν η μία αποικία γεννά αβγά εργατριών.

Τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη



• Ώστε αποικίες που είναι πολύ μικρές να βγάλουν τον 
χειμώνα ή όχι αρκετά δυνατές για τη ροή της άνοιξης.

• Για να ελαττωθεί ο αριθμός των αποικιών στο 

μελισσοκομείο.

• Για να ενωθεί μια αποικία που δεν έχει βασίλισσα, με 
μία άλλη που έχει.

• Έ νωση πυρήνα με ολόκληρη αποικία για να αποκτήσει 

βασίλισσα.

• Για να σχηματιστεί μια μεγάλη ομάδα 
τροφοσυλλεκτριών που θα αναλάβει μια σοδειά, π.χ. 

ελαιοκράμβη, μπουράντζα, κουκιά, καλούνα.

Λόγοι για να Ενώσετε Αποικίες



• Αφήστε τις μέλισσες να ανακατευτούν αργά.

• Χρησιμοποιήστε διασπώμενο διαχωριστικό 
(εφημερίδα).

• Αποπροσανατολίστε τις δύο αποικίες που σκοπεύετε να 
ενώσετε.

• Μ περδέψτε τις μέλισσες με περίεργες μυρωδιές ή 
προσμείξεις σε σκόνη.

Τακτικές Ενοποίησης



• Η μέθοδος της εφημερίδας.

• Έ κθεση στο φως.

• Ψ εκασμός με νερό ή πολύ αραιό σιρόπι.

• Πασπάλισμα με αλεύρι ή ταλκ.

• Πετάμε όλες τις μέλισσες μαζί σε έναν σωρό μπροστά 
από την κυψέλη και τις αφήνουμε να μπουν μέσα 
μαζί.

Μ έθοδοι Ενοποίησης



Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη μέθοδο.

• Αποφασίστε ποια αποικία θα μπει από 
κάτω.

• Αφαιρέστε ανεπιθύμητη βασίλισσα.

• Απλώστε ένα φύλλο εφημερίδας πάνω  

στη γονοφωλιά (Α) και ανοίξτε του λίγες 
τρυπούλες.

• Μ πορείτε να στηρίξετε το φύλλο της 

εφημερίδας με το διάφραγμα της 

βασίλισσας ή με πινέζες.

• Τοποθετήστε τη γονοφωλιά (Β) πάνω  
από τη γονοφωλιά (Α)

A

B

Η Μ έθοδος της Εφημερίδας



• Τοποθετήστε τυχόν κουτιά πάνω  από τη 
γονοφωλιά (Β) με διάφραγμα βασίλισσας και άλλο 
ένα φύλλο εφημερίδας ανάμεσα.

• Αντικαταστήστε τα καπάκια πάνω  από τα κουτιά. 
Αν τίθεται θέμα υπερθέρμανσης, τοποθετήστε 
πλέγμα.

• Οι μέλισσες θα σκίσουν την εφημερίδα και εντός 24 
ωρών θα έχουν συνενωθεί ειρηνικά.

• Αφήστε την κυψέλη ήσυχη για μία εβδομάδα.

• Αν η βασίλισσα γεννά κανονικά, αλλάξτε τη θέση 
των κηρήθρων με γόνο και μέλισσες στο κάτω  
κουτί.

• Αφαιρέστε περισσευούμενα πλαίσια.

Η Μ έθοδος της Εφημερίδας



Φ ωτογραφίες: G. Collins

Συνένωση 
Χρησιμοποιώντας 

Εφημερίδα



• Χρησιμοποιείται η μέθοδος της εφημερίδας. 

• Τοποθετήστε τον πυρήνα σε γονοφωλιά με επιπλέον πλαίσια με γόνο 
και διαχωριστικό τοίχωμα.

• Απομακρύνετε τη βασίλισσα από την υποδεχόμενη αποικία.

• Τοποθετήστε τον πυρήνα με τη νέα βασίλισσα στην πάνω γονοφωλιά.

• Αφήστε την κυψέλη μια βδομάδα, μέχρι να ξεκινήσει να κάνει αβγά η 
βασίλισσα.

• Τοποθετήστε τις κηρήθρες με γόνο και μέλισσες στο κάτω κουτί, 

φροντίζοντας να είναι και η βασίλισσα σε μία από αυτές.

• Ρίξτε ταρακουνώντας ή με βουρτσάκι όσες μέλισσες έχουν τυχόν 
απομείνει στην πάνω γονοφωλιά, στην κάτω.

Χρησιμοποίηση Πυρήνα με Αποικία για 
Αντικατάσταση Βασίλισσας



Όροφος

Διάφραγμα

Εφημερίδα

Πλαίσια με μέλισσες από τον πυρήνα

Διαχωριστική σανίδα

Διάφραγμα

Εφημερίδα

Πλαίσια με γόνο από την αποικία

(Η Βασίλισσα έχει απομακρυνθεί)

Βασίλισσα

Συνένωση Πυρήνα με Αποικία με Όροφο



• Απομακρύνετε τη μία βασίλισσα.

• Μ εταφέρετε τα πλαίσια και των δύο 
πυρήνων σε γονοφωλιέςκανονικού 
μεγέθους, με τοιχώματα στο πλάι.

• Ενώστε τους πυρήνες με τη 
μέθοδο της εφημερίδας.

• Μ ία εβδομάδα μετά, τοποθετήστε 
τις κηρήθρες σε ένα κουτί, με τον 
γόνο στο κέντρο, τη γύρη στην 
άκρη της γονοφωλιάςκαι το μέλι 
έξω .

Διαχωριστικό 

τοίχωμα

Βασίλισσα

Χρήση Δύο Πυρήνων



• Ο ι μέλισσες έχουν μασήσει την εφημερίδα ανάμεσα 

στους δύο πυρήνες.

• Ο ι μέλισσες ανακατεύονται ειρηνικά.

• Μ ία εβδομάδα αργότερα, τοποθετήστε τις κηρήθρες 
με γόνο και μέλισσες στο κάτω  κουτί, προσέχοντας να 

βρίσκεται η βασίλισσα σε μία από τις κηρήθρες.

Photos: G. Collins

Την Επόμενη Ημέρα



Τοποθετήστε κάθε σετ πλαισίων 

πυρήνα σε μονή ή διπλή γονοφωλιά

και χωρίστε τα με εφημερίδα.

Έ τσι τα χωρίζετε σε κατακόρυφο 

και οριζόντιο επίπεδο.

Τσάκιση Ζ - Συνένωση 2 ή 3 Πυρήνων



• Για τη συνένωση 2, 3 ή περισσότερων πολύ μικρών 
αποικιών το φθινόπωρο.

• Ή  για τη συνένωση δύο πυρήνων.

• Βρείτε και εγκλωβίστε τη βασίλισσα που προτιμάτε και 
καταστρέψτε τις ανεπιθύμητες.

• Το έντονο φως ηρεμεί τις μέλισσες, οπότε είναι 

λιγότερο πιθανό να αντισταθούν. 

• Αφαιρέστε πλαίσια από κάθε πυρήνα, εκθέστε τα στο 
φως και τοποθετήστε τα εναλλάξ, αλλά με αρκετό 
χώρο σε μία γονοφωλιά με δάπεδο.

Μ έθοδος Έκθεσης στο Φ ως



• Πετάξτε μέσα με ταρακούνημα ή βουρτσάκι όσες 
μέλισσες έχουν απομείνει και ρίξτε άφθονο καπνό.

• Αφήστε τις για 10 λεπτά και μετά βάλτε μαζί τα 

πλαίσια.

• Αφαιρέστε τα κουτιά των πυρήνων ώστε να βρουν οι 
ιπτάμενες μέλισσες τη νέα κυψέλη.

• Τοποθετήστε την εγκλωβισμένη βασίλισσα ανάμεσα 

στα κεντρικά πλαίσια γόνου, στην κορυφή.

• Συναρμολογήστε ξανά την κυψέλη.

• Αν χρειάζεται, ταΐστε τις μέλισσες.

Μ έθοδος Έκθεσης στο Φ ως



• Δύο οι περισσότερα σμήνη που έχουν πιαστεί την 
ίδια ημέρα μπορούν να οδηγηθούν μαζί σε ένα άδειο 
κουτί, ρηχό ή βαθύ, πάνω  από όροφο.

• Γεμίστε μια γονοφωλιά με θεμέλια και τοποθετήστε 
την απάνω .

• Προσθέστε ένα καπάκι και επανασυναρμολογήστε
την κυψέλη.

• Οι βασίλισσες θα παλέψουν μεταξύ τους μέχρι να 
μείνει μόνο μία.

• Μ ετά από λίγες ημέρες, απομακρύνετε το άδειο κουτί.

• Αν χρειαστεί, ταΐστε τις μέλισσες μετά από 48 ώρες.

• Σμήνη που αιχμαλωτίζονται σε διαφορετικές ημέρες 
πρέπει να συνενώνονται με τη μέθοδο της 
εφημερίδας.

Συνένωση Σμηνών



• Έ νωση πυρήνα με κύρια αποικία.

• Επιλέξτε ποια βασίλισσα θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε το.

• Τοποθετήστε τον πυρήνα πλάι στην κύρια αποικία.

• Ψ εκάστε τα πλαίσια των μελισσών της κύριας αποικίας.

• Ψ εκάστε τα πλαίσια των μελισσών του πυρήνα.

• Προσθέστε τα πλαίσια του πυρήνα στην άκρη της κύριας 

αποικίας.

• Επανασυναρμολογήστετην κυψέλη.

• Μ πορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης αλεύρι ή άχνη ζάχαρη.

Ψ εκασμός με Νερό



Αντικείμενο 5

Σύνοψη

Πλέον:

• Γνωρίζετετις μεθόδους καιτις προφυλάξεις σχετικά με τη

συνένωση μελισσών,

Καιμπορείτε:

• Να ενώνετε αποικίες μελισσών με ασφάλεια,

χρησιμοποιώνταςδιάφορεςμεθόδους.



Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τη θεωρία και τους λόγους για τους οποίους 

ταΐζουμε τις μέλισσες, τις γενικές αρχές και προφυλάξεις, καθώς και τα διάφορα 

είδη τροφής και τροφοδοσίας.

Αντικείμενο 6 ‘Τάισμα Μ ελισσών’

Εισαγωγή



Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο πώς ταΐζουμε

αποικίεςμελισσών υπό διάφορεςσυνθήκες,τα διάφορα είδη τροφών,

τις απαραίτητες προφυλάξεις και τον διαθέσιμο εξοπλισμό

τροφοδοσίας.

• Καιθα μπορείτε:

• Να χρησιμοποιείτε διάφορες μεθόδους για να ταΐζετε τις μέλισσές

σας.

Topic 7 ‘Feeding Bees’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο 6 ‘Τάισμα Μ ελισσών’



Οι μέλισσες χρειάζονται:

Νέκταρ/μέλι για να παρέχουν 

υδατάνθρακες (πηγή ενέργειας)

Γύρη για να παρέχουν πρωτεΐνη (λίπη, 

απαραίτητα αμινοξέα, βιταμίνες, 

μέταλλα)

Εισαγωγή



• Για την ανατροφή του γόνου απαιτούνται 

υδατάνθρακες και ακόμη πιο πολύ πρωτεΐνες, 

ειδικά την άνοιξη.

• Οι μέλισσες που έχουν ξεχειμωνιάσει ή οι τροφοί 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες γύρης υπό τη 

μορφή «ψωμιού των μελισσών».

• Έ τσι ενεργοποιούνται οι υποφαρυγγικοίαδένες 

που παράγουν τροφή για το τάισμα των 

προνυμφών.

• Συνθήκες όπως π.χ. κακοκαιρία, ζημιές λόγω 

βροχής, μπορούν να εμποδίσουν τη συλλογή 

τροφής, οπότε δεν μπαίνει φαγητό στην κυψέλη.

• Έ τσι, αν δεν παρέμβει ο μελισσοκόμος, η αποικία 

μπορεί να πεθάνει.

Γιατί Ταΐζουμε τις Μ έλισσες



Να γνωρίζετε τις μέλισσές σας – κάποιες είναι πιο λιτές από άλλες!

Δείτε πόση τροφή/αποθέματα έχουν σε κάθε επιθεώρηση και αν το 

κρίνετε απαραίτητο, ταΐστε τις.

Ο καλός μελισσοκόμος διατηρεί την αποικία γερή και υγιή, ώστε να 

είναι έτοιμη για την κύρια ροή του νέκταρ.

Μ ην εκτρέφετε βασίλισσες από φυλές που καταναλώνουν πολλή 

τροφή.

Για τυχόν λιμοκτονία συνήθως ευθύνεται ο μελισσοκόμος!

Οι Μ έλισσες Μ πορούν να Λιμοκτονούν Κάθε 
Εποχή του Χρόνου



Ιμβερτο-

ποιημένο 

φοντάν

Ωμή γύρη

Σιρόπι 

Σακχάρων 

αραιό/πηχτό;

Σπιτικά 

ζαχαρωτά

Κυψέλη

Ιμβερτο-

ποιημένο 

σιρόπι

Μ πιφτέκι 

γύρης

Φ οντάντου 

φούρναρη

Νερό

Σακούλες με 

ζάχαρη

Είδη Τροφής



Μ ην τις ταΐζετε μέλι – ούτε καν το δικό τους, γιατί:

• Μ πορεί να κολλήσουν αρρώστιες, π.χ. αμερικανική 

σηψιγονία.

• Αυξάνεται η πιθανότητα λεηλασιών λόγω  ενθουσιασμού.

Μ ην τις ταΐζετε καστανή ή ακατέργαστη ζάχαρη γιατί:

• Πειράζει το πεπτικό σύστημα των μελισσών.

• Δεν χωνεύεται πλήρως, οπότε μπορεί να προκαλέσει 

δυσεντερία.

• Η μόνη ζάχαρη που μπορούμε να ταΐζουμε στις 

μέλισσες είναι η λευκή, κατεργασμένη ζάχαρη!

Τι να Μ ΗΝ τις ταΐζετε



Μ εταβολισμένο

50:50
Νέκταρ

20:80

Νερό

0:100

Μ έλι

80:20

Σάκος μελιού

50:50

Η περιεκτικότητα 

νέκταρ ζάχαρης 

κυμαίνεται από 

5% - 80%

1:1 Σιρόπι

50:50

2:1 Σιρόπι

67:33

Φ οντάν

90:10

Αναλογία Ζάχαρης - Νερού



1 κιλό ζάχαρη σε 1 λίτρο νερού μάς δίνει 

διάλυμα 50%  περιεκτικότητας σε 

ζάχαρη, τη μεγαλύτερη που μπορεί να 

χωνέψει μια μέλισσα. Για άμεση χρήση.

Μ ε 1,6 κιλά σε 1 λίτρο νερού φτιάχνουμε 

συμπυκνωμένο σιρόπι για να έχουμε 

απόθεμα τον χειμώνα.

Μ ε 1 κιλό σε 2 λίτρα φτιάχνουμε αραιό 

σιρόπι, το οποίο ορισμένες φορές βοηθά 

να γεννιούνται περισσότερα αβγά και για 

την εκτροφή γόνου την άνοιξη.

A. Leitch

Προετοιμασία Σιροπιού από Ζάχαρη



Μ πορείτε να βάλετε ζεστό ή κρύο νερό, 

αλλά μην το ζεστάνετε σε τηγάνι, καθώς 

αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για τις 

μέλισσες (HMF)

Ανακατέψτε μέχρι να λιώσει όλη η ζάχαρη 

και το υγρό να είναι ομοιογενές.

Αν θέλετε να γίνει πιο γρήγορα, μην 

αφήνετε τη ζάχαρη να κάτσει. A. Leitch

A. Leitch

Προετοιμασία Σιροπιού από Ζάχαρη



Για μεγαλύτερη ποσότητα, γεμίστε ένα 

δοχείο μέχρι τη μέση με νερό και 

προσθέστε ζάχαρη μέχρι να φτάσει 

λίγους πόντους κάτω  από το χείλος. 

Ανακατέψτε μέχρι να γίνει διάφανο το 

υγρό.

A. Welch

Σιρόπι Ζάχαρης– Μ εγαλύτερη Ποσότητα



A. Welch

A. Welch

Σιρόπι Ζάχαρης– Μ εγαλύτερη Ποσότητα



Για να μην πιάσει μύκητες, προσθέστε 

κρυστάλλους θυμόλης.

Να χρησιμοποιείτε μικρό μπουκάλι που να 

σφραγίζεται.

Διαλύστε 30γρ. κρυστάλλους θυμόληςσε 150ml 
χειρουργικού οινοπνεύματος ή ισοπροπυλικής

αλκοόλης.

Προσθέστε 5ml ανά 11 λίτρα σιροπιού ζάχαρης.

Η θυμόλη μπορεί να εμποδίσει τη ζύμωση του 

σιροπιού στην κυψέλη.

Αποθήκευση Σιροπιού Ζάχαρης



Ανάλογα με τη χώρα όπου ζείτε εντός της 

Ε.Ε., το τάισμα μπορεί να χωριστεί σε τρεις 

κατηγορίες.

• Φ θινοπωρινό τάισμα

• Επείγον τάισμα

• Διεγερτικό τάισμα

Τάισμα Μ ελισσών με Ζάχαρη



Αν ζείτε σε εύκρατο κλίμα, πρέπει να ταΐζετε τις 

μέλισσές σας για να έχουν αποθέματα τον χειμώνα.

Πρώτα απ’ όλα, αξιολογήστε τα αποθέματα της 

αποικίας.

Η αποικία χρειάζεται τουλάχιστον 20 κιλά απόθεμα για 

να βγάλει τον χειμώνα (αντιστοιχούν σε 9 πλαίσια σε 

γονοφωλιά).

Για το σιρόπι, βάζετε 1 κιλό ζάχαρη σε 660ml νερού. 

Αλλιώς, μπορείτε να αγοράσετε ιμβερτοποιημένο 

σιρόπι.

Χρησιμοποιείτε γρήγορο τροφοδότη οροφής.

Το τάισμα ολοκληρώνεται τέλη Σεπτέμβρη.

Για τον χειμώνα, αρκεί να τοποθετήσετε ένα μεγάλο 

κομμάτι φοντάν στις μπάρες της κορυφής, 

προσθέτοντας κι άλλο, αν χρειαστεί.

Φ θινοπωρινό Τάισμα (εύκρατα κλίματα)



Για να αποφύγετε λεηλασίες που μεταδίδουν ασθένειες και 

αναστατώνουν τις μέλισσες:

• Μ η χύνετε σιρόπι, ούτε να αφήνετε κηρήθρες εδώ κι εκεί στο 

μελισσοκομείο.

• Μ ην αφήνετε τις κυψέλες ανοικτές για περισσότερο από όσο 

είναι απαραίτητο.

• Να ταΐζετε τις μέλισσες αργά το απόγευμα, που έχουν 

σταματήσει να πετάνε.

• Να ταΐζετε όλες τις κυψέλες ταυτόχρονα.

• Να εγκαθιστάτε μικρές εισόδους στις μικρότερες 

αποικίες/πυρήνες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημεία στην κυψέλη από τα 

οποία να μπορούν να εισβάλουν μέλισσες/σφήκες.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει διαρροή ο τροφοδότης, αλλιώς θα 

αρχίσει να στάζει σιρόπι έξω από την κυψέλη ή από την είσοδο.

Προφυλάξεις κατά το Τάισμα



• Οι μέλισσες είναι φύσει κλέφτρες και αν ξεκινήσουν, 

δύσκολα σταματούν.

• Η κυψέλη μπορεί να λεηλατηθεί από μέλισσες ή 

σφήκες.

• Μ πορεί να οδηγήσει σε μετάδοση ασθενειών και σε 

αψιμαχίες, μέχρι και στον θάνατο μιας πιο αδύναμης 

αποικίας.

• Οι λεηλασίες ξεκινούν συνήθως μετά τη ροή του 

νέκταρ και αν υπάρχει έλλειμμα τροφής, πράγμα 

που συνήθως οφείλεται σε κακή διαχείριση (όπως 

αναφέραμε νωρίτερα).

Λεηλασία



• Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, οπότε να 

εφαρμόζετε πάντα καλές μελισσοκομικές πρακτικές.

• Μ πορείτε να αλλάξετε τη λεηλατημένη αποικία με αυτή 

που έκανε τη λεηλασία.

• Αν ταΐζετε πυρήνα, καλύτερα να είναι μακριά από τις 

κυρίως κυψέλες ή ιδανικά σε άλλο μελισσοκομείο, σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιομέτρων.

• Μ πορείτε να μεταφέρετε τη λεηλατημένη κυψέλη σε 

άλλο μελισσοκομείο σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 

χλμ ή

• να μεταφέρετε την αποικία των κλεφτρών σε 

μελισσοκομείο σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χλμ.

Μ έτρα Κατά των Λεηλασιών



Photo by Gerry Collins NDB

Όσο πιο μικρή η είσοδος, τόσο πιο εύκολα τη 
φρουρούν οι μέλισσες



• Οι μέλισσες μπορούν να λιμοκτονήσουν 

οποιαδήποτε εποχή του έτους. Είναι υπ’ ευθύνη 

σας να το αποτρέψετε αυτό.

• Αν τους τελειώνουν τα αποθέματα ΝΑ ΤΙΣ 

ΤΑΪΖΕΤΕ!

• Αν κάνετε επιθεωρήσεις κάθε 7 ημέρες, τότε 

αρκούν 4,5 κιλά αποθεμάτων (2 βαθιά πλαίσια)

Επείγον Τάισμα



Σε ακραίες περιπτώσεις, οι μέλισσες μπορεί να 

φαίνονται σαν να είναι σε κώμα, αλλά μπορείτε ακόμη 

να τις σώσετε ως εξής:

• Ψ εκάστε τις με ζεστό, αραιό σιρόπι αμέσως ή

• Γεμίστε μια άδεια κηρήθρα με σιρόπι ζάχαρης και 

τοποθετήστε τη πλάι στις μέλισσες.

• Αφού συνέλθουν, δώστε τους σιρόπι ζάχαρης με 

τροφοδότη επαφής.

Επείγον Τάισμα



Αν τα αποθέματα της αποικίας την άνοιξη 

είναι μικρά, δώστε τους σιρόπι ζάχαρης με 

τροφοδότη επαφής (αναλογία 1 προς 1, 1 

κιλό ζάχαρη σε 1 λίτρο νερού).

Αλλιώς τοποθετήστε φοντάν ή/και κέικ 

γύρης στις πάνω  μπάρες.

Πρόληψη Ασιτίας την Άνοιξη (εύκρατα κλίματα)
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adult bees brood

Από τον Φ λεβάρη ως τον Απρίλη οι μέλισσες καταναλώνουν γρήγορα τα αποθέματα τροφής τους, καθώς 

η αποικία επεκτείνεται και παράγει περισσότερους γόνους. Είναι κρίσιμος καιρός για την αποικία. Όταν οι 

γόνοι είναι περισσότεροι από τις ενήλικες μέλισσες, μπορεί να πεθάνουν, αν οι τροφοσυλλέκτριεςδεν 

μπορούν να δουλέψουν λόγω κρύου.Να έχετε, λοιπόν, το νου σας και αν χρειαστεί να τις ταΐζετε με 

σιρόπι (σε αναλογία 1:1).

I.  Davis

Αναλογία Γόνου προς Ενήλικες Μ έλισσες (εύκρατο 
κλίμα)

κρίσιμος χρόνος



• Σε εύκρατα κλίματα, το κενό του Ιούνη είναι η 

περίοδος ανάμεσα στον μαρασμό των λουλουδιών 

της άνοιξης και στην άνθηση των λουλουδιών του 

θέρους. Ο ι αποικίες κινδυνεύουν από ασιτία κατά 

αυτό το διάστημα.

• Αν αφαιρέσετε ανοιξιάτικο μέλι τον Ιούνιο, να είστε 

έτοιμοι να ταΐσετε τις μέλισσες.

• Μ ην αφήνετε ποτέ τις μέλισσές σας δίχως 

αποθέματα.

Το Κενό του Ιούνη (εύκρατο κλίμα)



• Μ ην ταΐζετε με σιρόπι, αν έχετε κουτιά 

αποθήκευσης μελιού στην κυψέλη, καθώς αυτό 

μπορεί να αναμιχθεί με το μέλι.

• Καλύτερα να τις ταΐζετε τοποθετώντας ένα κομμάτι 

φοντάν πάνω  από την οπή ταΐσματος στο καπάκι.

• Μ πορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σακούλες 

με ζάχαρη. Τρυπήστε τη σακούλα, βουτήξτε τη σε 

έναν κουβά νερό για 20 δευτερόλεπτα και 

τοποθετήστε τη στις πάνω  μπάρες.

Τάισμα κατά το Κενό του Ιούνη



• Στα εύκρατα κλίματα, οι μέλισσες μπορεί να ξεμείνουν 

από τροφή τον χειμώνα, αλλά το σωστό τάισμα το 

φθινόπωρο μπορεί να το αποτρέψει αυτό!

• Για να ελέγξετε το απόθεμα τον χειμώνα, πιάστε την 

κυψέλη από τον πάτο και σηκώστε τη από όλες τις 

πλευρές με το ένα χέρι. Έ τσι θα έχετε μια αίσθηση του 

βάρους.

• Αν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ρίξετε μια γρήγορη 

ματιά μέσα στην κυψέλη.

• Τοποθετήστε φοντάν στην κορυφή, πάνω  από το 

σύμπλεγμα των μελισσών, και να ελέγχετε κάθε 2 – 3 

εβδομάδες (αν το έχουν φάει, βάζετε κι άλλο)

Επείγον Τάισμα τον Χειμώνα (εύκρατο κλίμα)



• Στα εύκρατα κλίματα, τον χειμώνα οι μέλισσες μπορεί να 

πεθάνουν της πείνας από «απομόνωση», ακόμη κι 

υπάρχει άφθονη τροφή στην κυψέλη.

• Ο ι μέλισσες δεν πάνε σε φρέσκα αποθέματα που είναι 

μόλις λίγους πόντους μακριά τους, οπότε το σύμπλεγμα 

απομονώνεται από τα αποθέματα.

• Για να το αποτρέψετε αυτό, τοποθετήστε φοντάν ακριβώς 

πάνω από το σύμπλεγμα, στις πάνω μπάρες.

• Περικλείστε τις σε κουτί και προσθέστε μονωτικό υλικό.

• Να ελέγχετε τακτικά, προσθέτοντας νέο φοντάν, αν το 

έχουν φάει.

Ασιτία Απομόνωσης



• Το κάνετε τον χειμώνα για να 

υπολογίσετε το απόθεμα της 

κυψέλης.

• Σηκώστε την κυψέλη κρατώντας 

την από τον πάτο με ένα χέρι, από 

όλες τις πλευρές, για να 

υπολογίσετε το βάρος.

• Αν σας φανεί ελαφριά η κυψέλη, θα 

χρειαστεί να τις ταΐσετε.

• Μ ην ξεχνάτε την ασιτία λόγω  

απομόνωσης.

Σήκωμα Κυψέλης



• Στα εύκρατα κλίματα όπου την άνοιξη ανθίζει η ελαιοκράμβη, οι δυνατές 

αποικίες θα συγκεντρώσουν καλή σοδειά μελιού.

• Μ πορείτε να ενισχύσετε την αποικία, ταΐζοντάς τις αραιό σιρόπι (1 κιλό 

ζάχαρη σε 2 λίτρα νερό), αλλά μόνο 2 λίτρα την εβδομάδα σε τροφοδότη 

επαφής.

• Έ τσι προσομοιώνεται η ροή του νέκταρ, οπότε η βασίλισσα γεννά 

περισσότερα αβγά.

• Μ ην ταΐζετε τις μέλισσες σιρόπι πριν αρχίσουν να πετάνε ελεύθερα, 

δηλαδή όχι πριν τον Μ άρτη, και περίπου 6 εβδομάδες πριν ανθίσει η 

ελαιοκράμβη.

• Αν υπάρχει έλλειμα γύρης, δώστε τους κέικ γύρης.

• Ορισμένοι μελισσοκόμοι διεγείρουν τις μέλισσες τέλη καλοκαιριού, πριν το 

κυρίως τάισμα του φθινοπώρου, για να αυξηθεί ο αριθμός των μελισσών 

πριν έρθει ο χειμώνας.

Διεγερτικό Τάισμα την Άνοιξη (εύκρατο κλίμα)



• Δημιουργία πυρήνα/τεχνητής σμηνουργίας.

• Σμηνουργία με ταρακούνημα.

• Κατά την προσέλκυση σμήνους σε κυψέλη 

(μετά από 48 ώρες, ώστε να κενωθούν 
τυχόν βακτήρια από τα έντερά τους). Αυτό 

θα τις ωθήσει να χτίσουν κηρήθρα.

• Όταν ενώνουμε αποικίες.

• Όταν εισαγάγουμε ή εκτρέφουμε βασίλισσα.

• Μ ετά από δηλητηρίαση ή ζημιές στην 

κυψέλη, καθώς τότε οι τροφοσυλλέκτριεςθα 

είναι λιγότερες και θα μπαίνει λιγότερη 

τροφή στην κυψέλη.

• Όταν χορηγούμε φάρμακα.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις πρέπει να ταΐζουμε με 
σιρόπι τις μέλισσες;



• Περιορισμένη χωρητικότητα (μισό με 

ενάμιση κιλό).

• Εύκολη επί τόπου αναπλήρωση.

• Πρέπει να υπάρχει ένα άδειο κουτί 

πρόχειρο για να χωρέσουν.

• Οι μέλισσες δεν μπαίνουν μέσα αν 

κάνει κρύο, οπότε δεν κάνουν για την 

ανοιξιάτικη διέγερση.

• Υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν μέλισσες, 

αν δεν είναι καλά κλεισμένο το καπάκι.

Γρήγοροι τροφοδότες–
πλαστικοί ή μεταλλικοί

Είδη τροφοδοτών



• Τοποθετούνται πάνω  στην κυψέλη, πάνω  

από τη γονοφωλιά, και είναι ιδανικοί για 
τάισμα τον φθινόπωρο, ειδικά σε εξωτερικό 

μελισσοκομείο.

• Ο  τροφοδότης πρέπει να καλύπτεται με 

σανίδα για να μην πέφτουν μέσα οι μέλισσες 

και πνίγονται.

• Δεν είναι κατάλληλοι για κρύο καιρό την 

άνοιξη.

• Χρειάζονται τακτική συντήρηση γιατί 

παρουσιάζουν διαρροές. Σφραγίστε τους με 

βιτουμένιο, μόνωση αυτοκινήτου, σιλικόνη, 
PVA κλπ.

• Ορισμένους πρέπει να τους γεμίσετε με νερό 

και να τους αφήσετε για λίγες ώρες, για να 

φουσκώσει το ξύλο.

• Δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται σε κυψέλες 

που γέρνουν.

Miller

Ashforth

Τροφοδότες Miller ή Ashforth



• Πρόκειται απλά για κουβάδες που λειτουργούν με την 

αρχή του κενού. Κάνουν για κάθε εποχή του χρόνου 

και δεν υπάρχει κίνδυνος πνιγμού για τις μέλισσες.

• Ιδανικοί για τάισμα την άνοιξη, καθώς διευκολύνουν 

την πρόσβαση των μελισσών.

• Γεμίστε τον τροφοδότη, τοποθετήστε το καπάκι και 

αντιστρέψτε τον πάνω από άλλο δοχείο μέχρι να 

σταματήσει να στάζει το σιρόπι. Προσέξτε μη σας 

χυθεί.

• Πρέπει να έχετε πρόχειρο ένα άδειο κουτί για να μπει 

ο τροφοδότης.

• Δεν υπάρχει κίνδυνος προσμίξεων, αλλά χρειάζεται 

να αφαιρείτε τον τροφοδότη και το καπάκι του για να 

αναπληρώνετε την τροφή.

• Ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να 

προκαλέσουν διαρροές.

Τροφοδότες Επαφής



• Πλαίσια

• Βάζα

• Πλαίσια σφραγισμένων αποθηκών

• Γρήγορος τροφοδότης κάτω από 
τροποποιημένο όροφο

• Φ οντάνπάνω  από οπή τροφοδοσίας

• Τροποποιημένοι τροφοδότες
Ashworth feeders

Τροφοδότες για Πυρήνες



• Ξύλινα, πλαστικά ή ενσωματωμένα

• Χωρητικότητα: 0,8 με 1,2 κιλά.

• Ιδανικά για πυρήνες

• Ξύλινο φλοτέρ για να μην πνίγονται οι 
μέλισσες

• Καλύτερα να βάζετε χορτάρι πάνω 
στον τροφοδότη, γιατί τα φλοτέρ 
τείνουν να κολλάνε

Τροφοδότες - Πλαίσια

http://www.google.co.uk/imgres?q=nuc+box+of+bees&um=1&sa=N&biw=1280&bih=661&hl=en&tbm=isch&tbnid=8KXugwdHof65nM:&imgrefurl=http://www.norfolkhoney.co.uk/bees/nucs.php&docid=SxPpCx_3mgkm5M&imgurl=http://www.norfolkhoney.co.uk/images/poly-nuc-large.jpg&w=1024&h=768&ei=prKxUc7wF-Wq0AX8roDADQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:0,i:204&iact=rc&dur=1081&page=2&tbnh=174&tbnw=249&start=17&ndsp=22&tx=138&ty=76


Στα ζεστά κλίματα, μπορείτε να ποτίζετε 

τις μέλισσες με τροφοδότη εισόδου

Τροφοδότες Εισόδου



Υπάρχουν 3 ειδών φοντάν για να ταΐζετε τις μέλισσές σας

Φ οντάν

Το φοντάν του φούρναρη, διαθέσιμο σε κρεοπωλεία, φούρνους κλπ. 
Πωλείται σε τεμάχια των 12,5 κιλών. Το κόβουμε σε κομμάτια του ενός 

κιλού και το τοποθετούμε σε σακούλες πολλαπλής χρήσης. Δεν 

χρειάζεται καμία προετοιμασία και μπορείτε να το πλάσετε σε λεπτές 

φέτες για ευκολότερη χρήση. Αν είναι πολύ σκληρό, βάλτε το σε 

φούρνο μικροκυμάτων για 60 δευτερόλεπτα.

Ιμβερτοποιημένο φοντάν. Το πουλάνε προμηθευτές και 
συσκευάζεται σε ανθεκτικές σακούλες πολλαπλής χρήσης.

Σπιτικά ζαχαρω τά. Μ ίγμα ζάχαρης και νερού. Το ζεσταίνουμε λιγάκι 

και το χύνουμε σε καλούπι για να πήξει.



• Ανοίξτε μια τρύπα ή χαράξτε την κάτω πλευρά της 

σακούλας πολλαπλών χρήσεων

Τοποθέτηση: 

• πάνω  από το σύμπλεγμα, στις πάνω  μπάρες

• πάνω  από την οπή τροφοδοσίας, στο καπάκι

• πάνω  από διάφραγμα βασίλισσας

• σε λεκάνη με ένα κομμάτι διαφράγματος βασίλισσας στο 

καπάκι

• Χρησιμοποιήστε κουτί για χώρο

• Χρησιμοποιήστε μόνωση, π.χ. μεμβράνη

Πώς Ταΐζουμε το Φ οντάν



Φωτογραφίες: G. Collins

Πώς Ταΐζουμε το Φ οντάν



• Δεν ταΐζουμε ΠΟΤΕ μέλι στις μέλισσες, καθώς μπορεί να 

μεταδοθούν αρρώστιες.

• Για τον ίδιο λόγο, δεν αφήνουμε ποτέ υγρές κηρήθρες έξω  για 

«να τις καθαρίσουν οι μέλισσες».

• Το μέλι που έχει αρχίσει να ζυμώνεται μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως τροφή την άνοιξη, αλλά όχι τον χειμώνα 

γιατί μπορεί να τους προκαλέσει δυσεντερία.

• Μ πορούμε να τις ταΐζουμε με μέλι και γύρη από κηρήθρες.

Να Ταΐζουμε τις Μ έλισσες με Μ έλι;



• Συχνά ταΐζουμε τις μέλισσες με γύρη την άνοιξη για 

να ενισχύσουμε την παραγωγή γόνου.

• Χρησιμοποιήστε κέικ γύρης – υποκατάστατο ή 

ακατέργαστη γύρη.

• Να συλλέγετε γύρη μόνο από δυνατές, υγιείς 

αποικίες.

• Μ η χρησιμοποιείτε γύρη από άλλα μελίσσια, καθώς 

μπορεί να έχει αρρώστιες.

• Να χρησιμοποιείτε παγίδα γύρης για να συλλέγετε 

γύρη από τις τροφοσυλλέκτριες.

• Αν τις ταΐζετε υποκατάστατα, να ακολουθείτε τις 

οδηγίες του προμηθευτή.

• Αν δεν η γύρη στην κυψέλη δεν είναι ποτέ αρκετή, 

μετατοπίστε το μελισσοκομείο.

Τάισμα με γύρη



Αντικείμενο 6

Σύνοψη

Πλέον:

• Γνωρίζετε σε θεωρητικό καιπρακτικό επίπεδο το πώς ταΐζουμε αποικίες μελισσών υπό

διάφορες συνθήκες, τα διάφορα είδη τροφών, τι προληπτικά μέτρα πρέπει να

παίρνουμε,καιτα διάφορα είδη τροφοδοτών.

Καιμπορείτε:

• Να ταΐζετετιςμέλισσέςσαςμεδιάφορεςμεθόδους.



Υποθέσεις ταΐσματος

Σκοπόςτηςάσκησηςείναινα βρείτετην κατάλληλη τροφή,τροφοδότη καιμέθοδο

υπό διάφορες συνθήκες που μπορείνα προκύψουν στο μελισσοκομείο κατά τη

διάρκεια του έτους.

Παρακαλούμεσυμπληρώστετα κενά.

Η δραστηριότητα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 λεπτών της ώρας.

Αντικείμενο 6 ‘Τάισμα Μ ελισσών’

Άσκηση/Τεστ Γνώσεων



Υπόθεση Τι (αν) έχει συμβεί; Τροφή /τροφοδότης Επιπλέον σχόλια

Είναι Μ άρτης και 

σκοπεύετε να πάτε 6 

κυψέλες σε ελαιοκράμβη

σε έξι εβδομάδες

Είναι Μ άιος και βρίσκετε 

νεκρές μέλισσες και άλλες 

να στριφογυρίζουν στο 

έδαφος έξω από την 

είσοδο της κυψέλης

Κατά τις επιθεωρήσεις του 

Ιουνίου βλέπετε ότι μία 

κυψέλη έχει μόνο μισό 

πλαίσιο απόθεμα

Σηκώνετε την κυψέλη τον 

Γενάρη και σας φαίνεται 

ελαφριά



Τέλη Οκτώβρη, μαζεύετε 12 

κυψέλες από καλούνα

Μ όλις φτιάξατε έναν 

πυρήνα που θα αφήσετε 

στο ίδιο μελισσοκομείο

Είναι μέσα Αυγούστου και 

έχετε μόλις αφαιρέσει τρία 

κουτιά με μέλι.

Είναι Ιούνιος και έχετε 

μόλις αφαιρέσει 3 κουτιά 

με μέλι ελαιοκράμβης. Τα 
λιβάδια είναι πράσινα. Στην 

κυψέλη απομένει ένα 

μισογεμάτο κουτί. 



Υπόθεση Τι (αν) έχει συμβεί; Τροφή /τροφοδότης Επιπλέον σχόλια

Είναι Μ άρτης και σκοπεύετε να 

πάτε 6 κυψέλες σε 

ελαιοκράμβησε έξι εβδομάδες

Τάισμα με αραιό σιρόπι, 1  

κιλό/2 λίτρα, με τροφοδότη 

επαφής για να κάνει πιο 

πολλά αβγά η βασίλισσα 

και να υπάρχουν πολλές 

τροφοσυλλέκτριες, όταν τις 
πάτε στα λουλούδια.

Να τις ταΐζετε 2 λίτρα την 

εβδομάδα. Δύσκολο να ανέβουν 

μέχρι τον γρήγορο τροφοδότη οι 

μέλισσες, αν κάνει κρύο.

Είναι Μ άιος και βρίσκετε 

νεκρές μέλισσες και άλλες να 

στριφογυρίζουν στο έδαφος 

έξω από την είσοδο της 

κυψέλης

Οι μέλισσες έχουν 

δηλητηριαστεί από 

ζιζανιοκτόνα

Ταΐστε τις μέλισσες με 

σιρόπι 50:50, 1 κιλό ζάχαρη 

σε ένα λίτρο νερού, για 

άμεση χρήση.

Θα έχουν πεθάνει πολλές 

τροφοσυλλέκτριες, οπότε ίσως 
χρειαστεί να τις ταΐσετε και 

γύρη.

Κατά τις επιθεωρήσεις του 

Ιουνίου βλέπετε ότι μία 

κυψέλη έχει μόνο μισό πλαίσιο 

απόθεμα

Μ ην τους δίνετε σιρόπι, αν 

υπάρχουν κουτιά στην κυψέλη. 

Βάλτε φοντάνπάνω από την οπή 

ταΐσματος στο καπάκι ή σακούλες 

ζάχαρης. Τρυπήστε τη σακούλα, 

βουτήξτε τη σε κουβά με νερό για 

20 δευτερόλεπτα και 
τοποθετήστε τη στις πάνω 

μπάρες.

Σηκώνετε την κυψέλη τον 

Γενάρη και σας φαίνεται 

ελαφριά

Η αποικία δεν έχει αρκετό 

απόθεμα και χρειάζεται 

τάισμα

Βάλτε τους φοντάνπάνω 

από την οπή τροφοδοσίας 

στο καπάκι ή ακουμπήστε 

το στις πάνω μπάρες.

Answers



Τέλη Οκτώβρη, μαζεύετε 12 

κυψέλες από καλούνα

Αν ο καιρός είναι ήπιος, 

δώστε τους 7 με 11 λίτρα 
ιμβερτοποιημένου 

σιροπιού σε γρήγορο 

τροφοδότη. Μ πορείτε να 

τους αφήσετε και φοντάν

στις πάνω μπάρες, πάνω 

από την οπή ταΐσματος στο 

καπάκι.

Μ όλις φτιάξατε έναν πυρήνα 

που θα αφήσετε στο ίδιο 

μελισσοκομείο

Ταΐστε τις με σιρόπι 50:50 

με τροφοδότη επαφής ή με 

μικρό γρήγορο τροφοδότη 

κάτω από την οροφή, ή 

φοντάν.

Οι μεγαλύτερες 

τροφοσυλλέκτριεςθα 

επιστρέψουν στη μητρική 

κυψέλη, οπότε μην τις ταΐζετε 

για 3 με 4 ημέρες για να μην 

προκληθούν λεηλασίες.

Είναι μέσα Αυγούστου και 

έχετε μόλις αφαιρέσει τρία 

κουτιά με μέλι.

Ταΐστε τις με παχύρρευστο 

σιρόπι αναλογίας 2:1, 1,6 

κιλά ζάχαρη σε ένα λίτρο 

νερού, το οποίο κάνει ως 

απόθεμα χειμώνα.

Στενέψτε την είσοδο της 

κυψέλης για να ελαχιστοποιηθεί 

ο κίνδυνος λεηλασίας.

Είναι Ιούνιος και έχετε μόλις 

αφαιρέσει 3 κουτιά με μέλι 

ελαιοκράμβης. Τα λιβάδια 
είναι πράσινα. Στην κυψέλη 

απομένει ένα μισογεμάτο 

κουτί. 

Βάλτε τους φοντάνπάνω 

από την οπή τροφοδοσίας, 

στο καπάκι.

Τα αποθέματα της αποικίας θα 

είναι μικρά, και αν δεν κάνει 

καλό καιρό μπορεί να πεθάνουν 

από ασιτία.

Answers



Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
Ολοκληρώσατε την Ενότητα 4

Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν έγγραφο αντανακλά 

αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη για την οιαδήποτε χρήση των 

περιεχομένων πληροφοριών.
Αριθμός Προγράμματος : 2019-1-UK01-KA204-062075


