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• Για να αντικαταστείτε ηλικιωμένες 

βασίλισσες που είναι στα τελευταία 

τους.

• Για να αναστηλωθούν οι αποικίες 

μετά από τις απώλειες του χειμώνα.

• Για να αυξήσετε τις μέλισσές σας ή 

να πουλήσετε πυρήνες.

• Για να παρέχετε βασίλισσα σε 

αποικίες που δεν έχουν.

• Για να αποτρέψετε τη σμηνουργία.

• Για να αυξήσετε τα αποθέματα.

• Για να πάτε σε ρεικότοπο.

Γιατί χρειάζεστε μια πηγή νεαρών, 

ζευγαρωμένων βασιλισσών;



Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τη σημασία 

του να επιλέγετε και να εκτρέφετε τις δικές 

σας βασίλισσες, και τις διάφορες σχετικές 

μεθόδους.

Αντικείμενο 1 ‘Εκτροφή κι Επιλογή Βασίλισσας’

Εισαγωγή



Αντικείμενο1 ‘Εκτροφή κι Επιλογή 
Βασίλισσας’

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα αναγνωρίζετε τα οφέλη του να εκτρέφετε οιίδιοιτις βασίλισσές

σας,συμπεριλαμβανομένωντωνκριτηρίωνεπιλογής.

• Επίσης,θα μπορείτε:

• Να εφαρμόζετεμια μέθοδο εκτροφήςβασιλισσών.

• Να προετοιμάζετε, να αποθηκεύετε, να συντηρείτε και να

επαναχρησιμοποιείτεκυψελίδια σύζευξης.

• Να κόβετε τα φτερά, να σημαδεύετε και να συσκευάζετε

ζευγαρωμένεςβασίλισσεςγια πώληση ή εισαγωγή.
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• Θα είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.

• Μ ικρότερες κίνδυνος εισαγόμενων. 

ασθενειών/παράσιτων.

• Καθορίζετε οι ίδιοι τα κριτήρια εκτροφής.

• Η αγορά βασιλισσών είναι ακριβή υπόθεση.

• Θ α βελτιώσετε τα μελισσοκομικά σας προσόντα.

• Είναι διασκεδαστικό!

Γιατί να μεγαλώσετε οι ίδιοι της 

βασίλισσές σας;



Εκθρέψτε μόνοι σας τις βασίλισσές σας. Μ ην 

τις αγοράζετε από το διαδίκτυο.



Στην επιλεκτική αναπαραγωγή, διατηρούμε 

αρχείο, ξεχωρίζουμε τα «καλά» 

χαρακτηριστικά και επιλέγουμε βασίλισσες 

από αυτή τη γενιά για αναπαραγωγή.

Στην απλή αναπαραγωγή απλά εκτρέφουμε 

βασίλισσες χωρίς τέτοιου είδους κριτήρια.

Σε τι διαφέρει η επιλεκτική αναπαραγωγή 

σε σχέση με την απλή αναπαραγωγή;



• Επιλέξτε τα κριτήρια που είναι σημαντικά 

για εσάς.

• Να εκτρέφετε από τις καλύτερες κυψέλες 

σας.

• Να διατηρείτε αρχείο (2/3 χρόνια)

• Και οι κηφήνες είναι σημαντικοί. Μ ην 

ξεχνάτε ότι τα μισά γονίδια είναι δικά τους!

Αρχές Επιλογής Γένους



Γράψτε τα κύρια κριτήρια εκτροφής βασίλισσας για 

τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Όταν χρειάζεστε δυνατή αποικία στις αρχές της άνοιξης.

2. Είστε στα υψίπεδα της Σκωτίας, με κρύους χειμώνες και 

την άνοιξη να έρχεται αργά.

3. Το μελισσοκομείο σας είναι σε αστική περιοχή, με 

γείτονες κοντά.

4. Θέλετε να κάνουν οι μέλισσές σας επικονίαση σε 

οπωρώνα με μήλα την άνοιξη.

Άσκηση – 10 λεπτά



1. Μ έλισσες που αυξάνονται νωρίς στο έτος και πετούν και 

με χαμηλότερες θερμοκρασίες.

2. Μ έλισσες που αντέχουν στον χειμώνα, είναι λιτές και 

δεν παράγουν πολύ γόνο.

3. Ή ρεμες μέλισσες που δεν ακολουθούν, δεν τσιμπούν 

και δεν κάνουν σμήνη. 

4. Μ έλισσες που αυξάνονται νωρίς στο έτος, πετούν και με 

πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά επίσης συλλέγουν 

πολλή γύρη.

Άσκηση – Απαντήσεις



• Ηρεμία

• Ακινησία στην κηρήθρα

• Ανθεκτικότητα στις ασθένειες

• Αντοχή στον χειμώνα

• Γονιμότητα (μεγάλες αποικίες)

• Παραγωγικότητα (παραγωγή μελιού)

• Σμηνουργία

• Τοπικά προγράμματα

(AMM/Buckfast)

Κριτήρια επιλογής για επιλεκτική 

αναπαραγωγή



Καλή ιδιοσυγκρασία Δεν αρέσουν σε πολλούς μελισσοκόμους τα 

τσιμπήματα. Ευερέθιστες μέλισσες παράγουν 

ευερέθιστους γείτονες και ανυπόφορους συγγενείς.

Παραγωγικότητα Παράγουν πολύ μέλι.

Υγεία Μ ε αντοχή στις αρρώστιες και στα παράσιτα.

Ξεχειμώνιασμα Μ ε ελάχιστο απόθεμα.

Μ ικρότερες τάσεις 

σμηνουργίας

Ο έλεγχος και η συλλογή σμηνουργιώνθέλει κόπο 

και χρόνο. Αν μια αποικία κάνει σμηνουργία, 

χάνετε τροφοσυλλέκτριεςκαι άρα και μέλι.

Κάθονται ήσυχα στην 

κηρήθρα

Είναι πιο εύκολο να τις διαχειρίζεστε και σημαίνει 

ότι είναι γενικά ήρεμες.

Επεξήγηση Κριτηρίων Επιλογής



• Αποικία εκτροφέας – η αποικία που πληροί τα 
κριτήρια επιλογής σας.

• Αποικία τροφός – δυνατή αποικία με πολλές 
μέλισσες τροφούς για να ταΐζουν τις προνύμφες 

βασιλισσών.

• Αναπαράγετε βασίλισσες – κόρες αυτών που έχετε 
εκθρέψει και αντικαταστήστε με αυτές βασίλισσες με 

ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά.

Γενικές Αρχές



• Οι βασίλισσες ζευγαρώνουν με 

περίπου 12 – 14 κηφήνες.

• Οι κηφήνες φτάνουν τη σεξουαλική 

ωριμότητα στην ηλικία των 12 ημερών.

• Γενικά, οι βασίλισσες δεν 

ζευγαρώνουν με συγγενείς.

• Ο έλεγχος του ζευγαρώματος είναι 

δύσκολη υπόθεση, εκτός αν κάνετε 

τεχνητή γονιμοποίηση, πράγμα 

καθόλου πρακτικό. 

• Οπότε γεμίζουμε την περιοχή με 

κηφήνες που πληρούν τα κριτήρια 

επιλογής.
Φ ωτογραφία: Gerry Collins

Πολυανδρία – πολλαπλά ζευγαρώματα



• Η επιλογή γένους κηφήνων είναι σημαντική, αλλά 

πρέπει να προσέχετε μην έχουν βαρρόα (τα ακάρεα
βαρρόα προτιμούν να αναπαράγονται σε γόνο 

κηφήνων).

• Συνεπώς, συνδυάστε με μέτρα κατά της βαρρόα.

Φ ωτογραφία: Gerry Collins

Εκτροφή Κηφήνων



• Συνήθως, το ζευγάρωμα λαμβάνει χώρα σε 
περιοχή συγκέντρωσης κηφήνων, τις οποίες 
αναγνωρίζουν οι βασίλισσες και οι κηφήνες.

• Οι βασίλισσες πετούν από 200μ – 2χλμ

• Οι κηφήνες πετούν από 500μ – 5χλμ

• Έ τσι αποτρέπεται η αιμομιξία και ενισχύεται η 
γενετική ποικιλότητα.

• Μ ε απλά λόγια, είναι πιο πιθανό να ζευγαρώσουν 
με τις βασίλισσες σας, κηφήνες από γειτονικά 
μελίσσια.

Πτήσεις Ζευγαρώματος



• Συνεπώς, είναι καλή ιδέα να συστήσετε 
ομάδα αναπαραγωγής με γείτονες 
μελισσοκόμους.

• Έ τσι θα έχετε συλλογική γενετική ομάδα 
δεκάδων αποικιών.

• Μ πορείτε να συμφωνήσετε ως προς τα 
κριτήρια επιλογής, και να μοιράζεστε 
πόρους και κελιά βασιλισσών.

• Έ τσι αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας 
σας!

Πτήσεις Ζευγαρώματος



• Οι καλύτερες μέλισσες τρέφονται με βασιλικό 
πολτό από τη στιγμή της εκκόλαψης.

• Ο βασιλικός πολτός περιέχει θρεπτικές 
ουσίες που ενεργοποιούν τα γονίδια της 
βασίλισσας.

• Προνύμφες 2 ή 3 ημερών που μεταφέρονται 
από κελί εργάτριες σε κελί βασίλισσας, θα 
αναπτυχθούν σε βασίλισσες.

• 3 ημέρες μετά παράγοντας εργάτριες που 
μοιάζουν με βασίλισσες ή βασίλισσες που 
μοιάζουν με εργάτριες. 

• 4 ημέρες μετά καθορίζεται η κάστα τους.

Βασίλισσες Καλής Ποιότητας



Προϋποθέσεις

• Μ ια κυψέλη χωρίς βασίλισσα

• Πολυπληθής γονοφωλιά

• Υπερ-αφθονία μελισσών-τροφών

• Καλό απόθεμα γύρης

• Νέκταρ ή σιρόπι

• Προνύμφες 1 ή 2 ημερών

• Κηφήνες για ζευγάρωμα

Αρχές Εκτροφής Βασιλισσών



• Μ πορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φυσικά κελιά 

βασίλισσας για να παράγετε νέες βασίλισσες, 

δηλαδή:

– Κελιά σμηνουργίας

– Κελιά αντικατάστασης βασίλισσας

– Κελιά εκτάκτου ανάγκης

• Έ τσι οι βασίλισσές σας θα είναι επαρκείς. Ποιος, 

όμως, έχει τον έλεγχο; Εσείς ή οι μέλισσες;

Χρήση φυσικών κελιών βασιλισσών



Κελιά 

Σμηνουργίας

Πρέπει να μεταφερθεί 

ολόκληρο το πλαίσιο, καθώς 

το κελί είναι κολλημένο στην 

κάτω πλευρά. G. Collins



Αυτά μπορείτε να τα κόψετε με 

ψαλίδια και να τα βάλετε σε πυρήνες.



G. Collins

Κελιά εκτάκτου ανάγκης που παράγονται όταν 
μια μεγάλη αποικία χάνει τη βασίλισσά της

Μ πορείτε να τα 

κόψετε με ψαλίδια 

και να τα βάλετε σε 

πυρήνες



Αντικείμενο 1

Σύνοψη

Πλέον:

• Γνωρίζετετα πλεονεκτήματα του να εκτρέφεικανείςμόνοςτου τιςβασίλισσέςτου,

συμπεριλαμβανομένων των αρχώνεπιλογήςγένους,

• Κατανοείτετιςγενικέςαρχέςεπιλεκτικήςαναπαραγωγήςβασιλισσών και

• Γνωρίζετε ότιμπορείτε να εκθρέψετε βασίλισσες με κελιά που έχουν παραχθεί

φυσικά.



Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένας 

απλός τρόπος παραγωγής 6 – 9 

βασιλισσών με τη μέθοδο Miller.

Αντικείμενο 2 Η Μ έθοδοςMiller

Εισαγωγή



Αντικείμενο 2 Η Μ έθοδοςMiller

Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα μπορείτε να εφαρμόζετε τη μέθοδο Miller για να

εκθρέφετεοιίδιοιβασίλισσες.

• Θα γνωρίζετε ότιένα κελί14 ημερών είναιιδανικό για

πυρήνεςή κυψελίδια σύζευξης.

• Θα γνωρίζετε πώ ς να εισάγετε κελιά βασίλισσας καιγιατί

είναισημαντικό να εισάγετε μόνο 1 κελίβασίλισσας σε

πυρήνα ή κυψελίδιο σύζευξης.



• Παράγονται 6 – 9 βασίλισσες τη φορά.

• Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

• Απλή και φτηνή.

• Μ πορείτε να την επαναλαμβάνετε αρκετές φορές 
μέσα στην ίδια σεζόν.

Αντικείμενο 2 ‘Μ έθοδοςMiller’ αναπαραγωγής 
Βασιλισσών (του δροςCharles C Miller, 1911)



Αντικείμενο2 Μ έθοδοςMiller ‘Γενικές Αρχές’

• Κηρήθρα ή θεμέλια τοποθετούνται στη μέση 
γονοφωλιάςτης επιλεγμένης αποικίας.

• Η βασίλισσα αρχίζει να γεννά μέσα της. Οι 
μέλισσες την προεκτείνουν προς τα κάτω και 
συμπληρώνουν τα κενά, ώστε να μπορεί η 
βασίλισσα να γεννά κι εκεί, λίγες μέρες μετά.

• Όταν τα αβγά αρχίσουν να εκκολάπτονται, η 
κηρήθρα αφαιρείται από την αποικία. Οι 
μέλισσες απομακρύνονται και η κηρήθρα 
κόβεται στο σημείο που οι προνύμφες είναι 
24 – 36 ωρών, δηλαδή 4 – 4,5 ημέρες από 
τότε που γεννήθηκαν τα αβγά.

• Η κηρήθρα τοποθετείται σε αποικία που 
εκτρέφει κελιά. Οι μέλισσες φτιάχνουν κελιά 
βασιλισσών στην εκτεθειμένη άκρη.



Παράγονται πολλά κελιά βασιλισσών στα 

άκρα, τα οποία είναι πιο εύκολο να 

κόψουμε με ψαλίδι



• Επιλέξτε την κυψέλη από την οποία θα πάρετε 
τις προνύμφες (την αποικία – εκτροφέα)

• Ετοιμάστε ένα πλαίσιο με κερένια θεμέλια για να 
χτίσουν πάνω  οι μέλισσες και να κάνει τα αβγά 
της η βασίλισσα.

• Βαθύ πλαίσιο με βαθιά θεμέλια.

• Θεμέλια από κερί, χωρίς σύρματα.

Miller Method 
Η Μ έθοδος Miller



Κέρινα Θεμέλια (Πλαίσιο Miller) 

•Λωρίδες

•Πριονωτά

Μ πορείτε να διαλέξετε όποια 

από τα δύο θέλετε

Η Μ έθοδος Miller



Πριονωτά

Λωρίδες

Για καλύτερα αποτελέσματα, 

χρησιμοποιήστε φρεσκοχτισμένηκηρήθρα



Ημέρα 0

Τοποθέτηση πλαισίου σε αποικία - εκτροφέα

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



• Απαιτείται καλή ροή νέκταρ. Αν όχι, ταΐστε 

τις μέλισσες με σιρόπι ζάχαρης σε 

αναλογία 1:1 ώστε να μπορούν να βγάζουν 

κερί.

• Τοποθετήστε το πλαίσιο Miller στο κέντρο 

της γονοφωλιάςτης κυψέλης που έχετε 

επιλέξει.

• Η κυψέλη πρέπει να κάθεται στο ίδιο 

επίπεδο για να χτιστούν ίσια οι κηρήθρες.

• Καταγράφουμε ημερομηνία και ώρα.

Η Μ έθοδος Miller



Ημέρα +4

• Δείτε αν υπάρχουν αβγά/προνύμφες στο πλαίσιο.

• Αφαιρέστε το πλαίσιο, διώξτε τις μέλισσες με βουρτσάκι και κόψτε 

την κηρήθρα σε πριονωτό σχήμα. Στα κάτω  όρια της κερήθρας 

βρίσκονται τα κελιά με τις πιο νεαρές προνύμφες (μίας με μιάμισης 

ημέρας).

• Αυτό πρέπει να γίνει σε ζεστό, σκιερό μέρος, για να προστατεύονται 

οι προνύμφες από τον άνεμο και το φως του ήλιου. Δεν πρέπει να 

αφήσετε το πλαίσιο εκτός κυψέλης για πάνω  από 10 λεπτά. 

Μ πορείτε να καλύψετε τις προνύμφες με νοτισμένο χαρτί κουζίνας 

για να μην ξεραθούν.

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



• Προσπαθήστε να μη γέρνετε το 

πλαίσιο Miller. Αλλιώς, μπορεί 

να σπάσουν τα θεμέλια.

• Κόψτε την πλεονασματική 

κερήθρα ούτως ώστε οι πιο 

νεαρές προνύμφες να 

βρίσκονται στην άκρη.

Η Μ έθοδος Miller



• Αφού κόψετε την κηρήθρα, καταστρέψτε μία 

στις δύο ή μία στις τρεις προνύμφες ή αβγά 

που βρίσκονται στις άκρες. Έ τσι τα κελιά 

των βασιλισσών θα έχουν αρκετή 

απόσταση μεταξύ τους ούτως ώστε να 

μπορέσετε να τα κόψετε εύκολα αργότερα.

Η Μ έθοδος Miller



Ημέρα +4

• Τοποθετήστε το πλαίσιο στην ορφανή από βασίλισσα αποικία 

που φτιάχνει τα κελιά.

• Η βασίλισσα πρέπει να έχει απομακρυνθεί 1 με 2 ημέρες 

νωρίτερα.

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



Ημέρα +6 

• Κοιτάμε αν υπάρχουν κελιά βασιλισσών

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



2 ημέρες μετά, έχουν κατασκευαστεί 

κελιά βασιλισσών στα σημεία που 

κόψαμε την κερήθρα.

G. Collins



G. Collins



G. Collins



Μ ία εβδομάδα μετά, 

τα κελιά έχουν σφραγιστεί.

G. Collins



G. Collins



Ημέρα +14

• Τα ώριμα κελιά βασιλισσών τοποθετούνται σε πυρήνες 

δίχως βασίλισσα. Αυτά με τη σειρά τους μεταφέρονται σε 

μελίσσι για ζευγάρωμα.

• Εναλλακτικά, τα κελιά της βασίλισσας τοποθετούνται σε 

κυψελίδιο σύζευξης με 300ml νεαρές μέλισσες και την 

είσοδο σφραγισμένη. Παραμένουν μέσα στη δροσιά για 3 

ημέρες.

• Είναι σημαντικό να προστεθεί μόνο ένα σφραγισμένο 

κελί βασίλισσας στον πυρήνα ή στο κυψελίδιο σύζευξης.

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



Συγκομιδή 

κελιών 

βασιλισσών

G. Collins



Τοποθέτηση Κελιού

G. Collins



Εισαγωγή κελιού βασίλισσας σε αποικία 
που έχασε τη δική της μία ημέρα νωρίτερα

Βλέπετε δύο κελιά 

μόνο για λόγους 

επίδειξης

*Μ ην ξεχνάτε ότι 

πρέπει να 

τοποθετούμε μόνο 

1 κελί βασίλισσας 

στον πυρήνα.



• Προστατευτικοί κλωβοί 
προστατεύουν τα κελιά 
βασιλισσών από τις μέλισσες, αν 
αυτά εισαχθούν αμέσως μετά την 
απομάκρυνση της παλιάς 
βασίλισσας.

• Εναλλακτικά: τυλίξτε το κελί σε 
αλουμινόχαρτο ή μονωτική 
ταινία, αφήνοντας μόνο την άκρη 
του εκτεθειμένη.

Προστασία Κελιού Βασίλισσας



ΚυψελίδιοΣύζευξης Apidea



• Ημέρα +17

• Τα κυψελίδια τοποθετούνται στο μελισσοκομείο 

ζευγαρώματος απογευματινή ώρα. Ανοίγουμε τις 

εισόδους ώστε να μπορούν να πετάξουν οι μέλισσες και 

η παρθένα βασίλισσα.

• Τρεις εβδομάδες μετά, δείτε αν υπάρχουν αβγά/γόνος για 

να βεβαιωθείτε ότι η βασίλισσα έχει ζευγαρώσει και 

γεννά.

Χρονοδιάγραμμα Μ εθόδου Miller



• Αν δεν χτίζουν κερήθρα οι μέλισσες, ταΐστε τις πιο πολύ 

ή περιμένετε να υπάρξει ροή νέκταρ.

• Αν οι μέλισσες γεμίζουν την κερήθρα με νέκταρ, 

μετακινήστε την κυψέλη για να ελαττωθούν οι 

τροφοσυλλέκτριεςκαι να ελαττωθεί η εισροή νέκταρ.

• Αν η προνύμφες αναπτύσσονται για πάνω  από μία 

ημέρα μετά την εκκόλαψη (είναι μεγαλύτερες από αβγό), 

ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

Πιθανές Επιπλοκές της Μ εθόδου 

Miller



FINISHER

3 weeks

Επισκόπηση Χρονοδιαγράμματος 

Μ εθόδου Miller



Αντικείμενο 2

Σύνοψη

Πλέον:

• Μ πορείτενα εκθρέψετεβασίλισσεςμετη μέθοδο Miller.

• Γνωρίζετεότιιδανικά,το κελίβασίλισσας που θα μετατοποθετήσετεσεπυρήνα ή

κυψελίδιο σύζευξηςπρέπεινα είναι14 ημερών.

• Γνωρίζετεπώςνα τοποθετείτετα κελιά των βασιλισσώ ν καιπόσο σημαντικό είναι

να τοποθετείτεμόνο ένα κελίβασίλισσαςστον πυρήνα ή στο κυψελίδιο σύζευξης.



Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε πώς 

χρησιμοποιούνται τα κυψελίδια σύζευξης 

και πώς μπορούμε να εκθρέψουμε μια 

βασίλισσα σε αποικία που έχει ήδη 

βασίλισσα.

Αντικείμενο 3 ‘Κυψελίδια Σύζευξης και Αναπαραγω γή 

Βασιλισσώ ν σε Αποικία με Βασίλισσα’

Εισαγωγή



Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αφού ολοκληρώστε αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε:

• Να προετοιμάζετε,να αποθηκεύετε,να συντηρείτε καινα

επαναχρησιμοποιείτε κυψελίδια σύζευξης για να

εκτρέφετεβασίλισσες,και

• Να εκτρέφετεβασίλισσεςσεαποικία μεβασίλισσα.

Αντικείμενο 3 ‘Κυψελίδια Σύζευξης και Αναπαραγω γή 

Βασιλισσώ ν σε Αποικία με Βασίλισσα’



Apidea

Warnholz (Kieler) 

Και πολλές νέες ποικιλίες

Τύποι Κυψελιδίων



• Είναι μόνο για να ζευγαρώνουν οι βασίλισσες (όχι για 

ξεχειμώνιασμα)

• Μ πορείτε να ζευγαρώσετε 3-5 βασίλισσες τον χρόνο. 

• Η βασίλισσα απομακρύνεται, όταν έχουν 2 πλαίσια 

γεμάτα με σφραγισμένο γόνο εργατριών – αν δουν 

πολυκοσμία, φεύγουν!

• Κάντε επιθεωρήσεις κάθε 7 ημέρες. Να ελέγχετε τα 

αποθέματά τους και να τα αναπληρώνετε για να μην 

πεθάνουν της πείνας.

• Μ πορείτε να μεταφέρετε εύκολα τα κυψελίδια σε 

σταθμούς ζευγαρώματος.

• Μ πορείτε να τοποθετήσετε μια παρθένα βασίλισσα ή ένα 

ώριμο κελί βασίλισσας για να διατηρείται το σύστημα.

Κυψελίδια - Επισκόπηση



• Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

αναπαραγωγή/σύζευξη

• Χρησιμοποιήστε τα 2/3 βάζου του μισού κιλού 

(300 μέλισσες)

• Τοποθετήστε ώ ριμο κελί βασίλισσας

• Προσθέστε φοντάν

Κυψελίδια



• Ελέγξτε τα 

περιεχόμενα

Τρία πλαίσια προς 

συναρμολόγηση

Οροφή

Γωνοφολιά

με τροφοδότηΔιαφανές 

καπάκι

Πλαστικά διαφράγματα με 

πλέγμα για εξαερισμό
G. Collins

Κυψελίδιο
Apidea



Διαχωρίστε τα πλαστικά και συναρμολογήστε τα πλαίσια

G. Collins



Κολλήστε λωρίδες θεμελίων 

με λιωμένο μελισσοκέριγια να μην πέφτουν.



Τοποθετήστε το 

πλέγμα εξαερισμού 

στη θήκη του

Τοποθετήστε το διάφραγμα της 

βασίλισσας ανάμεσα στον 

τροφοδότη και στα πλαίσια.

Το πορτάκι του κελιού της 

βασίλισσας πρέπει να 

είναι πάνω από την 

«τρύπα» ανάμεσα σε δύο 

πλαίσια

G. Collins



G. Collins



Η σχισμή του διαφράγματος πάνω από την 

είσοδο για να μη φύγει η βασίλισσα, Μ ΟΝΟ

αφού έχει αρχίσει να γεννά.
G. Collins



Μ πορείτε να σύρετε 

το μπροστινό πάνελ 

προς τα κάτω για να 

κλείσετε την είσοδο 

και να φανεί το 

πλέγμα εξαερισμού

G. Collins



Το κάτω  πάνελ ανοίγει 

για να γεμίσετε το 

κυψελίδιο με 300 

μέλισσες (περίπου)

G. Collins



Ταΐστε με φοντάνσε δοχείο κηρήθρας





Αφαιρώντας τον εσωτερικό 

τροφοδότη, μπορείτε να προσθέσετε 

δύο ακόμη πλαίσια στο κυψελίδιο

Άνω  τροφοδότης

Μ πορείτε να προεκτείνετε 

το κυψελίδιο

G. Collins



Άνω  τροφοδότης

Όροφος 5 πλαισίων



M. Brown, NBU

Εκτροφή Βασίλισσας σε Αποικία με 
Βασίλισσα

Διαρρύθμιση μεγάλης 

αποικίας με δύο 

γονοφωλιές



Τρίτη 16 Μ αΐου,5μ.μ.- αναδιάταξη αποικίας εκτροφής Ημέρα -1

Τετάρτη 17 Μ αΐου – τοποθέτηση προνυμφών 

από την αποικία αναπαραγωγής Ημέρα 0

Παρασκευή 19 Μ αΐου – Έ λεγχος για το αν 

έχουν γίνει αποδεκτές οι προνύμφες των βασιλισσών Ημέρα +2

Χρονοδιάγραμμα Εκτροφής Βασίλισσας 
στη Σκωτία το 2017



16 από τις24 Μ ετεμφυτευμένες
Προνύμφες Έγιναν Δεκτές



Οι μέλισσες ταΐζουν τις 

προνύμφες με βασιλικό 

πολτό και το κελί 

επιμηκύνεται



Τρίτη 23 Μ αΐου– Ελέγξτε το πάνω  κουτί και απομακρύνετε τυχόν κελιά 
βασίλισσας που μπορεί να έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν οι μέλισσες
Ημέρα +6

Κυριακή 28 Μ αΐου– Τα κελιά βασιλισσών τοποθετούνται σε κυψελίδια, σε 
δροσιά
Ημέρα +11

Τετάρτη 31 Μ αΐου, βράδυ – βγάλτε έξω  τα κυψελίδια και ανοίξτε τις εισόδους
Ημέρα +15

Τρεις εβδομάδες μετά, επιστρέψτε να δείτε αν έχουν αβγά/γόνο

Χρονοδιάγραμμα Εκτροφής Βασίλισσας



Διανομή ώριμων 

κελιών βασιλισσών

Κελιά Βασιλισσών!



Τα ώριμα κελιά 

βασίλισσας τοποθετούνται 

ανάμεσα σε 2 πλαίσια, 

όπως φαίνεται στην 

εικόνα



G. Collins

Τοποθέτηση 

κελιού 

βασίλισσας με 

μια κούπα 

μέλισσες



G. Collins

Ταρακουνήστε 

τις μέλισσες 

για να πέσουν 

από τα κουτιά 

και ψεκάστε τις 

με νερό



G. Collins



Χρειάζεστε 

περίπου 300 

μέλισσες

G. Collins



G. Collins

Ανοίξτε το 

πορτάκι της 

βάσης και 

χύστε τις 

μέλισσες στο 

κυψελίδιο





Αν θέλετε να φτιάξετε πολλά 

κυψελίδια, ταρακουνήστε τα 

κουτιά με τις μέλισσες πάνω  

από τις οροφές

Ψ εκάζετε τις 

μέλισσες με νερό 

για να μην 

μπορούν να πετάνε

T. Harris

T. Harris



T. Harris



Μ αζέψτε τις σε ένα βάζο 

μέχρι να γεμίσουν τα 2/3 

του. 300 μέλισσες

Ρίξτε τις μέλισσες στο κυψελίδιο

(με κλειστή την είσοδο)

T. Harris

T. Harris



Κλείστε το κάτω 

πάνελ

Χρονοδιάγραμμα Εκτροφής Βασίλισσας



• Τοποθετήστε τα κυψελίδια σε σκοτεινή και 

δροσερή αίθουσα για 2 ή 3 ημέρες, με κλειστές 

όλες τις εισόδους.

• Ο ι βασίλισσες θα βγουν από τα κελιά τους και 

θα αρχίσουν να φωνάζουν

• Τοποθετήστε τα κυψελίδια έξω βράδυ και 

ανοίξτε την είσοδο

• Η παρθένα βασίλισσα θα πετάξει και θα 

ζευγαρώσει

• Αφού η βασίλισσα κάνει πολλά αβγά

• Τοποθετήστε τη βασίλισσα σε πυρήνα ή 

κανονική αποικία

Χρονοδιάγραμμα Εκτροφής Βασίλισσας



• Οι μέλισσες βρυχώνται!

• Να ψεκάζετε με νερό 

μέσα από το πλέγμα 

εξαερισμού τουλάχιστον 

μια φορά τη μέρα

BBKA Course in a Case

G. Collins

Πατήστε για να ακούσετε τις 

κραυγές των βασιλισσών



Μ ελισσοκομεία Ζευγαρώματος

Τοποθετήστε 

κυψελίδια με 

εισόδους 

στραμμένες σε 

διαφορετικές 

κατευθύνσεις, σε 

μελισσοκομείο 

ζευγαρώματος

T. Harris



T. Harris



93
T. Harris



94
T. Harris



95
T. Harris



G. Collins

Από αυτά τα 

κελιά έχουν βγει 

βασίλισσες



Η χτισμένη κερήθρα 

και η γύρη στα κελιά 

δείχνει ότι έχουμε 

βασίλισσα

G. Collins



G. Collins

Αν δείτε 

σφραγισμένο γόνο 

εργατριώ ν, 

σημαίνει ότι η 

βασίλισσα είναι 

έτοιμη να μεταβεί 

σε κανονική 

αποικία



G. Collins

Είσοδος με 

διάφραγμα 

βασίλισσας για να 

μη φεύγουν οι 

μέλισσες και η 

βασίλισσα, αφού 

αρχίσει να κάνει 

πολλά αβγά



• Αν υπάρχουν ασβοί κοντά, 
τοποθετήστε τα κυψελίδια σε 
ύψος ενός μέτρου τουλάχιστον.

• Λεηλασία από άλλες μέλισσες και 
σφήκες.

• Ο άνεμος. Τα μελισσοκομεία 
ζευγαρώματος πρέπει να είναι σε 
απάνεμο μέρος. Βάλτε τούβλα 
από πάνω .

• Τάσεις φυγής. Τοποθετήστε 
διάφραγμα βασίλισσας στην 
είσοδο, αφού εκείνη αρχίσει να 
κάνει αβγά.

• Ασιτία – να ελέγχετε συχνά τα 
αποθέματα

Μ ελισσοκομεία Ζευγαρώματος- Προβλήματα



Μ ερικές φορές οι βασίλισσες επιστρέφουν σε 
λάθος κυψελίδιο

T. Harris



G. Collins
Προστατευτικό 

κελιού βασίλισσας

Κελιά βασίλισσας χτισμένα από εργάτριες



G. Collins

Η βασίλισσα βγήκε, 

αλλά οι μέλισσες 

έχουν φύγει



G. Collins

Η βασίλισσα δεν 

έχει ζευγαρώσει, 

οπότε τα αβγά 

που κάνει δεν 

είναι 

γονιμοποιημένα –

η βασίλισσα 

κάνει μόνο 

κηφήνες.



Εργάτριες που κάνουν αβγά

G. Collins

Η βασίλισσα δεν 

έχει επιστρέψει 

αφότου έφυγε για 

να ζευγαρώσει, 

οπότε έχουν 

αρχίσει να κάνουν 

αβγά οι εργάτριες, 

όπως φαίνεται 

από τα αβγά στα 

κελιά.



G. Collins

Μ πορείτε να 

εισαγάγετε τη 

βασίλισσα 

ενώνοντας τα 

κυψελίδια

τοποθετώντας 

εφημερίδα πάνω  

από την οπή 

τροφοδοσίας του 

καπακιού.



G. Collins

Ο μέλισσες 

σκίζουν την 

εφημερίδα με τα 

σαγόνια τους και 

αναμιγνύονται 

ειρηνικά.



G. Collins

Στο τέλος της σεζόν 

μπορείτε να ενώσετε 

πολλά κυψελίδια σε 

κυψέλη κανονικού 

μεγέθους 

χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο της εφημερίδας, 

τοποθετώντας ένα 

διάφραγμα βασίλισσας 

ανάμεσα στα κυψελίδια

και την κυψέλη. 21 

ημέρες αργότερα δεν θα 

υπάρχει πια γόνος, 

οπότε θα μπορείτε να 

αφαιρέσετε τα κυψελίδια.



Σημάδεμα βασίλισσας για εισαγωγή της 

σε κανονική κυψέλη



Εγκλωβισμός βασίλισσας για την 

εισαγωγή της σε κανονική κυψέλη.

D. Basterfield



Αντικείμενο 3 Κυψελίδια και Εκτροφή 
Βασίλισσας σε Αποικία που έχει ήδη Βασίλισσα

Σύνοψη

Πλέον γνω ρίζετε:

• Πώςνα εκτρέφετεβασίλισσεςσεαποικίεςπου έχουν ήδη βασίλισσα.

• Πώ ς να προετοιμάζετε, να αποθηκεύετε, να συντηρείτε και να

επαναχρησιμοποιείτεκυψελίδια σύζευξης.



Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς μπορείτε 

να εμβολιάζετε προνύμφες. Μ ια χρήσιμη 

τεχνική για την εκτροφή πολλών 

βασιλισσών.

Αντικείμενο 4 ‘Εμβολιασμός Προνυμφώ ν’

Εισαγωγή



Μ αθησιακά Αποτελέσματα

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το αντικείμενο:

• Θα γνωρίζετετα διάφορα εργαλεία εμβολιασμού.

• Θ α αναγνωρίζετε ποιες προνύμφες είναισε κατάλληλη

ηλικία για εμβολιασμό.

• Θ α μπορείτενα εμβολιάζετεπρονύμφες.

Αντικείμενο 4 Εμβολιασμός Προνυμφών



Grafting toolsΑντικείμενο 4 Εργαλεία Εμβολιασμού

• Υπάρχουν διάφορα 
εργαλεία εμβολιασμού



Αντικείμενο 4 Εργαλεία Εμβολιασμού



• Επιλέξτε προνύμφες ηλικίας 12 – 24 ωρών για 
να παράγετε τις καλύτερες βασίλισσες.

• Πρέπει να προέρχονται από την αποικία 
εκτροφής σας. Απλά αφαιρείτε το πλαίσιο, 
χωρίς τις μέλισσες, από τη γονοφωλιά.

• Αν χρειάζεστε γυαλιά, φορέστε τα!

• Κατά τον εμβολιασμό, αφήνετε τα πλαίσια σε 
ανήλιαγο και απάνεμο μέρος.

Αντικείμενο 4 ‘Εμβολιασμός 
Προνυμφών’



Τεχνική Εμβολιασμού

• Να χρησιμοποιείτε με μεγάλη προσοχή το εργαλείο.

• Πλησιάστε τη μικρή προνύμφη πίσω  από την καμπύλη της, 
όπως βρίσκεται ξαπλωμένη στον βασιλικό πολτό.

• Προσπαθήστε να μην κυλάτε τις προνύμφες, γιατί έτσι 
παθαίνουν ζημιά και θα τις απορρίψουν.

• Τοποθετήστε τις προνύμφες στη βάση κούπας κελιού 
βασίλισσας



http://waywardspark.com/grafting-honeybee-queens/

http://waywardspark.com/grafting-honeybee-queens/

• Εμβολιασμός με κινέζικο 
εργαλείο

• Η προνύμφη συλλέγεται με το 
πτυσσόμενο άκρο του 
εργαλείου

Τεχνική Εμβολιασμού



Φ ωτογραφία: Raefe Lettey

Φ ωτογραφία: Raefe Lettey

• Οι κούπες κελιών βασίλισσας 
τοποθετούνται στην μπάρα

• Αφού εμβολιάσετε όλες τις 
προνύμφες, καλύψτε τα κελιά με 
το δάχτυλό σας για να καταλάβετε 
πού βρίσκονται

Τεχνική Εμβολιασμού



Φ ωτογραφία: Raefe Lettey

Φ ωτογραφία: Raefe Lettey

• Μ πορείτε να ανοίξετε τα 
τοιχώματα των κελιών με 
μαχαίρι για να έχετε 
ευκολότερη πρόσβαση στις 
προνύμφες.

Τεχνική Εμβολιασμού



G. Collins

Εμβολιασμένη Προνύμφη 2 ημερών σε 
Πλαστικό Κελί



Too Old!

G. Collins

Αυτή η προνύμφη παραείναιμεγάλη



Η εξάσκηση οδηγεί στην 

τελειότητα!

T. Harris

T. Harris



• Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται

• Δοκιμάστε το και οι ίδιοι

• Η εξάσκηση οδηγεί στην τελειότητα!

• Έ χει και την πλάκα του! ☺

Αντικείμενο 4 Σύνοψη Εμβολιασμού 
Προνυμφών



Αντικείμενο 4 ‘Εμβολιασμός Προνυμφών’

Σύνοψη

Πλέον μπορείτε:

• Να επιλέγετεπρονύμφεςκατάλληληςηλικίαςγια εμβολιασμό

• Να χρησιμοποιείτεεργαλείο εμβολιασμού τηςεπιλογήςσας

• Να ολοκληρώ νετετη διαδικασία του εμβολιασμού



Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε διάφορες μεθόδους εισαγωγής βασιλισσών σε μια 

αποικία, καθώς και πώς να τις διαχειριζόμαστε

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα γνωρίζετε:

• τιςιδανικέςσυνθήκεςκαιτιςδιάφορεςμεθόδουςεισαγωγήςβασιλισσών,

Καιθα μπορείτενα:

• Κόβετε τα φτερά τους, να σημαδεύετε και να συσκευάζετε ζευγαρωμένες

βασίλισσεςγια πώληση ή εισαγωγή

Αντικείμενο5 Διαχείριση, Σημάδεμα, Κόψιμο φτερών και 
Εισαγωγή Βασίλισσας

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



• Εισαγωγή βασίλισσας είναι η διαδικασία μέσω  της οποίας 

παρέχουμε βασίλισσα σε αποικία μελισσών, σε αντίθεση με 

τη φυσική διαδικασία της σμηνουργίας ή της αντικατάστασης 

από νεότερη βασίλισσας.

• Για την επιτυχή εισαγωγή βασίλισσας απαιτείται προσεκτικός 

σχεδιασμός

• Και κατάλληλες συνθήκες

• ΔΕΝ είναι σίγουρη μέθοδος και δεν υπάρχει καμία εγγύηση 

ότι θα πετύχει

Αντικείμενο 5 Εισαγωγή



• Υπάρχουν διάφοροι λόγοι να εισαγάγετε μία βασίλισσας, 
όπως:

• Έ χετε μια αποικία δίχως βασίλισσα ή με βασίλισσα που δεν 
τα καταφέρνει

• Επιθετικές μέλισσες και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς 
που μπορεί να λυθούν με μία νέα βασίλισσα

• Αρρώστιες που ίσως σχετίζονται με τη βασίλισσα, όπως 
σηψιγονία, ακάρεα, νοζεμίαση

• Κακή υγιεινή

• Χαμηλή παραγωγικότητα

• Έ λεγχος σμηνουργίας

• Αύξηση πληθυσμού

Αντικείμενο 5 Γιατί Εισάγουμε Βασίλισσες;



• Η Αποικία η οποία θα υποδεχθεί τη βασίλισσα:

• Πρέπει να μην έχει βασίλισσα,

• Να μην είναι αναστατωμένη και

• Να γίνει σταδιακά η επαφή με τη βασίλισσα

• Η βασίλισσα πρέπει

• Ναι είναι ατάραχη, ήρεμη

• Να πεινάει, ώστε να την ταΐσουν οι εργάτριες

• Να κρύβεται το άρωμά της ή να καθυστερήσει η επαφή

Γενικές Συνθήκες, ‘Ο Οδηγός του Ted Hooper για τις Μ έλισσες 
και το Μ έλι’



• Να μη θυμούνται πολύ τη βασίλισσά τους οι εργάτριες.

• Την ηλικία των μελισσών και τον πληθυσμό της αποικίας. Νεαρές 

μέλισσες σε πυρήνα δέχονται μια βασίλισσα πολύ πιο εύκολα από 

ό,τι μια αποικία κανονικού μεγέθους.

• Το αν η παλιά και η νέα βασίλισσα ήταν στην ίδια φάση, π.χ. αν η 

παλιά βασίλισσα έκανε αβγά, το ίδιο πρέπει να κάνει και η 

καινούργια.

• Πρέπει να αποτραπεί η αμυντική αντίδραση των εργατριών, 

εισαγάγοντάςτη αργά ώστε να έχουν χρόνο να τη συνηθίσουν.

• Απουσία βασίλισσας ή κελιών βασίλισσας στην αποικία που θα 

υποδεχτεί τη νέα.

Η επιτυχής εισαγωγή εξαρτάται από τα παρακάτω :



• Η αποικία – αποδέκτης πρέπει να μην έχει βασίλισσα, 

ούτε να έχει χτίσει κελιά βασίλισσας.

• Η βασίλισσα μπορεί να εισαχθεί σε κλουβί:

• Αμέσως ή

• Επτά ημέρες αφού θα έχετε αφαιρέσει όλα τα κελιά 

βασίλισσας, ούτως ώστε η αποικία να ζητά 

απεγνωσμένα βασίλισσα (μεγαλύτερη πιθανότητα 

επιτυχίας)

Προϋποθέσεις Αποικίας - Αποδέκτη



• Αν δεν υπάρχει γόνος στην κυψέλη και υποπτεύεστε ότι 

δεν έχει βασίλισσα, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα 

«Δοκιμαστικό Πλαίσιο» με νεαρές προνύμφες από άλλη 

αποικία.

• Δείτε 24 ώ ρες μετά αν έχουν χτίσει κελιά βασιλισσών 

έκτακτης ανάγκης.

• Αν δεν υπάρχουν κελιά βασίλισσας, τότε ΕΧΟΥΝ

βασίλισσα.

• Αν έχουν χτίσει κελιά βασίλισσας έκτακτης ανάγκης, τότε 

ΔΕΝ έχουν βασίλισσα.

• Το τεστ αυτό είναι αλάνθαστο.

Πώς καταλαβαίνουμε αν υπάρχει βασίλισσα



• Πριν εισαγάγετε τη βασίλισσας, η 
αποικία πρέπει να μην έχει μία. 
Μ πορείτε να εισαγάγετε:

• Έ να ώριμο κελί βασίλισσας (14 ημέρες 
μετά τη γέννηση του αβγού) που θα 
πιέσετε μέσα στην κυψέλη με τον γόνο

• Μ ια παρθένα βασίλισσα από την είσοδο

• Μ ια ζευγαρωμένη βασίλισσα σε κλωβό

Εισαγωγή Βασίλισσας



• Μ ια ζευγαρωμένη βασίλισσα συνήθως γίνεται αποδεκτή 

μετά από μια περίοδο εξοικείωσης. Για αυτό την εισάγουμε 

σε κλουβί.

• Έ τσι καθυστερούμε την απελευθέρωση της βασίλισσας, 

καθώς το κλουβί της είναι σφραγισμένο με φοντάν το 

οποίο πρέπει να φάνε οι μέλισσες.

• Το κλουβί τοποθετείται ανάμεσα σε δύο πλαίσια με γόνο.

• Συχνά οι μέλισσες σκοτώνουν τη βασίλισσα.

• Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να εισαγάγετε τη βασίλισσα 

σε πυρήνα και μετά να ενώσετε τον πυρήνα με την 

κανονική αποικία (αφού απομακρύνετε την παλιά 

βασίλισσα).

Εισαγω γή Ζευγαρω μένης Βασίλισσας



• Μ πορείτε να ανοίξετε το πορτάκι εξόδου ώστε να 
απελευθερώσουν οι μέλισσες τη βασίλισσα ή

• Να κρατήσετε το πορτάκι κλειστό, ώστε να την 
ελευθερώσετε ο ίδιος αφού επιστρέψετε.

• Το κλουβί τοποθετείται στη γονοφωλιά, ανάμεσα σε 2 
πλαίσια για 3 ημέρες.

• Επισκεφτείτε τις και βεβαιωθείτε ότι δεν φτιάχνουν 
κελιά βασίλισσας. Αν φτιάχνουν, καταστρέψτε τα και 
αφήστε τη βασίλισσα στο κλουβί για 2 ημέρες ακόμη.

• Αφού σταματήσουν να χτίζουν κελιά βασίλισσας, 
ανοίξτε το πορτάκι και αφήστε τις μέλισσες να 
απελευθερώσουν τη βασίλισσα.

• Περιμένετε για 7 ημέρες και δείτε αν υπάρχουν αβγά, 
πράγμα που δείχνει ότι η εισαγωγή ήταν επιτυχής και η 
βασίλισσα κάνει αβγά.

Εισαγω γή Βασίλισσας

G. Collins



• Μ έχρι να αρχίσουν να παράγουν βασιλική ουσία, οι παρθένες 
βασίλισσες δεν εκλαμβάνονται ως απειλή από τις μέλισσες.

• Δεν απαιτείται εξοικείωση. Μ πορούν απλά να εισέλθουν στις 
ορφανές αποικίες από την είσοδο ή από πάνω .

• Ελάτε ξανά μετά από 21 ημέρες για να δείτε αν η βασίλισσα 
έχει ζευγαρώσει και κάνει αβγά.

Εισαγω γή Παρθένω ν Βασιλισσώ ν



• Τα κελιά βασιλισσών γίνονται πιο εύκολα 
αποδεκτά από αποικία δίχως βασίλισσα που 
εκτρέφει τα δικά της.

• Πρέπει να καταστρέψετε όλα τα κελιά βασιλισσών 
που έχουν χτίσει και

• Να τοποθετήσετε προσεκτικά ΕΝΑ ώριμο, 
σφραγισμένο κελί βασίλισσας στην κερήθρα, 
κοντά σε γόνο.

• Τα ώριμα κελιά βασιλισσών μπορούν επίσης να 
εισαχθούν σε πυρήνα χωρίς βασίλισσα.

Εισαγω γή Κελιώ ν Βασιλισσώ ν



Κελιά πιεσμένα στην 

κερήθρα

Κελί ανάμεσα σε δύο πλαίσια

Εισαγω γή Κελιώ ν Βασιλισσώ ν



• Οι εργάτριες καταστρέφουν τα «περίεργα» 
κελιά βασιλισσών, δαγκώνοντας τις 
πλευρές τους.

• Ο προστατευτικός κλωβός προστατεύει τα 
κελιά.

• Σας επιτρέπει να εισάγετε άμεσα το κελί 
της βασίλισσας στον πυρήνα/αποικία, 
χωρίς να τα αφήσετε για καιρό χωρίς 
βασίλισσα.

• Μ πορείτε επίσης να τυλίξετε το κελί σε 
αλουμινόχαρτο ή μονωτική ταινία, 
αφήνοντας μόνο την άκρη του 
εκτεθειμένη.

Προστασία Κελιού Βασίλισσας



Οι μέλισσες αφαιρούν τη 

βασίλισσα από μια τρύπα 

στην πλευρά του κελιού 

της

Διαλυμένο κελί βασίλισσας

Διαλυμένα Κελιά Βασιλισσώ ν



• Για την προσωρινή κράτηση της βασίλισσας 
ή για την εισαγωγή της σε αποικία

• Χάρη στο πλέγμα, οι μέλισσες μπορούν να 
έρχονται σε επαφή με τη βασίλισσα, αλλά 
επίσης την προστατεύει από επιθετική 
συμπεριφορά

• Το φοντάνκαθυστερεί την έξοδο της 
βασίλισσας

• Για να απελευθερωθεί η βασίλισσα, ο 
μελισσοκόμος πρέπει να ανοίξει το πορτάκι

Κλω βοί Βασιλισσώ ν



Βασιλική φρουρά

Κλωβός Butler

(σε διάφορα μεγέθη)

Σπιρτόκουτο

Κλω βοί Βασιλισσώ ν



• Λέγεται ότι η μέθοδος αυτή είναι ασφαλέστερη.

• Το κλουβί έχει πλέγμα με ανοίγματα. 

Κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη και σχέδια.

• Το κλουβί τοποθετείται πάνω  από η βασίλισσα 

και πιέζεται μέσα στην κερήθρα.

• Η βασίλισσα απελευθερώνεται μόνη της πάνω  

από νέες μέλισσες, οι οποίες τη φροντίζουν.

• Η εισαγωγή θεωρείται ολοκληρωμένη, όταν 

αρχίσει να κάνει αβγά.

Κλουβί κερήθρας



• Οι βασίλισσες γίνονται πιο εύκολα αποδεκτές σε πυρήνα, 
με το ποσοστό επιτυχίας να αυξάνεται, αν ο πυρήνας 
περιέχει νεαρές μέλισσες.

• Ξεκινάμε τοποθετώντας τη βασίλισσα σε πυρήνα με 
νεαρές μέλισσες.

• Βάζουμε τη βασίλισσα σε κλουβί και το τοποθετούμε 
ανάμεσα σε δύο πλαίσια με γόνο.

• Αφού η βασίλισσα γίνει αποδεκτή κι αρχίσει να κάνει 
αβγά, ενώνουμε τον πυρήνα με την αποικία που 
χρειάζεται βασίλισσα, με τη μέθοδο της εφημερίδας.

• Η μέθοδος αυτή είναι πιο ασφαλής, σε περίπτωση που 
θέλουμε να εισαγάγουμε μια ακριβή βασίλισσα.

Εισαγω γή βασίλισσας με πυρήνα



• Πολύ ασφαλής μέθοδος, καθώς οι 
νεαρές μέλισσες που μένουν στην 
κυψέλη δεν είναι επιθετικές.

• Δεν χρειάζεται να ψάξετε να βρείτε τη 
βασίλισσα.

• Αφαιρέστε 3 πλαίσια με γόνο, γύρη και 
μέλι και ξαναρίξτε τις μέλισσες στη 
γονοφωλιά, είτε ταρακουνώντας τα 
πλαίσια, είτε με βουρτσάκι.

• Τοποθετήστε τα πλαίσια στη νέα 
γονοφωλιά, με τον γόνο στη μέση.

• Τοποθετήστε το διάφραγμα της 
βασίλισσας πάνω  από την αρχική 
γονοφωλιά.

Κάτω  γονοφωλιά

με τη βασίλισσα 

και όσο γόνο έχει 

απομείνει.

Όροφος

Όροφος

Άνω γονοφωλιά με 3 

κερήρθρεςμε 

αβγά/νεαρές 

προνύμφες

Διάφραγμα 

βασίλλισσας

Δάπεδο

Κατασκευή Πυρήνα με Νεαρές Μ έλισσες



• Οι όροφοι τοποθετούνται πάνω  από το διάφραγμα της 
βασίλισσας και την αρχική γονοφωλιά.

• Τοποθετήστε τη νέα γονοφωλιά πάνω και κλείστε την 
κυψέλη.

• Μ ετά από μία ώρα, οι παραμάνες θα πάνε στην πάνω  
γονοφωλιά για να φροντίσουν τον γόνο.

• Απλά αφαιρείτε το κουτί και μεταφέρετε τα πλαίσια και 
τις μέλισσες σε πυρήνα, προσθέτοντας ένα ή δύο 
πλαίσια με αποθήκες.

• Προσθέστε μια ζευγαρωμένη βασίλισσα, ένα ώριμο κελί 
βασίλισσας ή μια παρθένα βασίλισσα.

• Επιστρέψτε μια εβδομάδα αργότερα, αν προσθέσατε 
ζευγαρωμένη βασίλισσα, και τρεις, αν προσθέσατε 
ώριμο κελί βασίλισσας ή παρθένα βασίλισσα.

Κατασκευή Πυρήνα με Νεαρές Μ έλισσες



• Η βασίλισσα θα βρίσκεται σε κλουβί με εργάτριες για να τη 
φροντίζουν, και δεν θα κάνει αβγά.

• Λίγες ημέρες πριν έρθει η ώρα της να αρχίσει να γεννά, 
φτιάξτε έναν πυρήνα με τρία πλαίσια με νεαρές μέλισσες 
από την αποικία για να την εισαγάγετε.

• Κλείστε την είσοδο του πυρήνα με φρέσκο γρασίδι.

• Τοποθετήστε τον πυρήνα πλάι στην αποικία - παραλήπτη.

• Μ ετά από λίγες ημέρες, ταΐστε τις με φοντά στον πυρήνα.

Εισαγω γή βασίλισσας που λάβατε ταχυδρομικά



• Βάλτε αμέσως τη βασίλισσα στον πυρήνα.

• Αν είστε αναγκασμένοι να περιμένετε μερικές ημέρες, να 
προσθέτετε μια σταγόνα νερό στο κλουβί της βασίλισσας 
κάθε ημέρα.

• Φ υλάτε το κλουβί σε σκοτεινό μέρος, με ελάχιστη 
θερμοκρασία 22οC και 40%  υγρασία, αν είναι δυνατό.

• Αφαιρέστε τυχόν κελιά βασίλισσας από τον πυρήνα.

• Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τις μέλισσες – φροντιστές από 
το κλουβί.

• Τοποθετήστε το κλουβί με τη βασίλισσα στον πυρήνα, όπως 
περιγράψαμε νωρίτερα.

Φ ροντίδα εγκλω βισμένης βασίλισσας και 
εργατριώ ν



• Οι βασίλισσες είναι πιο ζόρικες από όσο νομίζετε!

• Χρειάζονται πολλοί χειρισμοί για να απομακρύνετε μία 

βασίλισσα.

• Είναι πιο εύκολο απ’ ό,τι νομίζετε.

• Οι βασίλισσες τσιμπούν μόνο άλλες βασίλισσες. Εσάς 

δεν θα σας τσιμπήσουν.

Διαχείριση Βασίλισσας



• Υπάρχουν πολλοί λόγοι που απαιτούν να 

απομακρυνθεί η βασίλισσα, π.χ. ο έλεγχος 

της σμηνουργίας.

• Μ πορείτε να την κρατήσετε ασφαλή κατά τη 

διάρκεια επιθεωρήσεων, τοποθετώντας τη 

σε ένα κλουβί.

• Για να της κόψετε τα φτερά και να τη 

σημαδέψετε.

• Για να τη βάλετε σε κλουβί ώστε μετά να την 

πάτε σε άλλη αποικία ή για να την 

ταχυδρομήσετε.

Γιατί χρειάζεται να πιάσετε τη βασίλισσα;



Κρατάμε το πλαίσιο κόντρα στο στέρνο μας

Αφού εντοπίσετε τη 

βασίλισσα, κρατώντας το 

πλαίσιο έτσι μπορείτε να 

την πιάσετε.



• Χρησιμοποιήστε το δεξί σας χέρι.

• Πλησιάστε τη βασίλισσα από πίσω .

• Ακινητοποιήστε τη βασίλισσα στην 

κερήθρα, πιέζοντάς την απαλά στον 

θώρακα.

• Πιάστε την κι από τα δυο φτερά με ένα 

δάχτυλο και τον αντίχειρα, και σηκώστε 

την από το πλαίσιο.

Πώ ς πιάνουμε βασίλισσες (για δεξιόχειρες)



• Μ εταφέρετέ τη στην άκρη του δείκτη του 

αριστερού σας χεριού.

• Θα αρπαχτεί από το δάχτυλο. Μ ε τον 

αντίχειρα, παγιδέψτε τα πόδια της 

(τουλάχιστον 2 από αυτά).

• Αλλιώς, κρατήστε την από τον θώρακα με 

τον αντίχειρα, τον δείκτη και τον μέσο.

• Κρατήστε την καλά, αλλά απαλά, 

προσέχοντας να μην πατάτε τις κεραίες 

της.

Πώ ς πιάνουμε βασίλισσες (για δεξιόχειρες)



• Πολλές εργασίες απαιτούν την απομάκρυνση της 

βασίλισσας. Αν τη σημαδέψετε, θα την εντοπίζετε πιο 

εύκολα μετά.

• Σημαδέψτε τη νωρίς στη σεζόν, οπότε και θα είναι πιο 

εύκολο να την εντοπίσετε.

• Μ πορείτε να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρους Posca ή

• Σμαλτοχρώματα Humbrol & σπίρτο

Σημάδεμα Βασίλισσας



Δοκιμάστε τον μαρκαδόρο πριν τη βάψετε, καθώς μερικές 

φορές χύνει πολλή μπογιά και μπορεί να την πνίξει.

Σημάδεμα Βασίλισσας



Κάντε μια κουκιδίτσα στον θώρακά της και περιμένετε 

να στεγνώσει.

Σημάδεμα Βασίλισσας



• Μ ια βασίλισσα με κομμένα φτερά δεν μπορεί να πετάξει 

με τη σμηνουργία, οπότε οι μέλισσες επιστρέφουν στην 

κυψέλη.

• Η αποικία δεν μπορεί να κάνει σμηνουργία πριν βγει η 

πρώτη παρθένα βασίλισσα.

• Έ τσι έχετε περισσότερο χρόνο (14 ημέρες) ανάμεσα στις 

επιθεω ρήσεις, την περίοδο της σμηνουργίας.

• Το κόψιμο των φτερών της βασίλισσας ΔΕΝ αποκλείει τη 

σμηνουργία.

Κόψιμο φτερώ ν βασίλισσας



• Κόψτε το 1/3 του ενός μπροστινού φτερού (του Μ ΕΓΑΛΟΥ)

• Πλησιάστε το ψαλίδι από το πλάι, για να μην καρφώσετε κατά λάθος τη 

βασίλισσα.

• Κάντε μια παύση πριν κόψετε, καθώς οι βασίλισσες ανεβάζουν συχνά ένα 

από τα πόδια τους.

Κόψιμο φτερώ ν βασίλισσας



BBKA Course in a case



• Αν προσθέσουμε 5 ή 6 εργάτριες στο κλουβί με τη 

βασίλισσα, θα τη φροντίζουν κατά τη μεταφορά.

• Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο σε περίπτωση που θέλετε να 

ταχυδρομήσετε τη βασίλισσα σε έναν πελάτη.

• Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο «κύλισης του αντίχειρα»

Εγκλω βισμός βασίλισσας με εργάτριες



1. Κρατάμε το κλουβί με το αριστερό μας 

χέρι

2. Ανοίγουμε το καπάκι και καλύπτουμε 

το κενό με τον αντίχειρα

3. Κυλίουμε τον αντίχειρα προς τα πάνω 

για να φανεί το κενό

4. Κυλίουμε τον αντίχειρα προς τα κάτω 

για να κλείσουμε το κενό

5. Πρώτα προσθέτουμε τη βασίλισσα

6. Μ ετά επιλέγουμε 6 στάσιμες εργάτριες 

από την κερήθρα

7. Πιάνουμε τις εργάτριες από τα φτερά 

και τις σηκώνουμε

8. Τις βάζουμε στο κελί από τον πισινό 

τους

Εγκλω βισμός βασίλισσας με εργάτριες

(για δεξιόχειρες)



Αντικείμενο 5 ‘Διαχείριση, Σημάδεμα, 
Κόψιμο φτερών και Εισαγωγή Βασίλισσας’

Σύνοψη

Πλέον γνωρίζετε τις ιδανικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορείτε

να εισάγετε μια νέα βασίλισσα σε μία αποικία, τις διάφορες

σχετικές μεθόδους,καιτο πώς να σηκώνετε,να σημαδεύετε και

να κόβετε τα φτερά μιας βασίλισσας με ασφάλεια. Θα χρειαστεί

να εξασκηθείτεσεαυτή την τεχνική μεκηφήνες.
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Πηγές Αναφοράς

Ευχαριστίες

Scottish Beekeepers Association

COLOSS www.coloss.org

John Caldeira, Dallas www.outdoorplace.org

Messrs Thorne of Wragby –www.thorne.co.uk

Messrs Paynes Poly Nucs

www.waywardspark.com

Dave Cushman web site 

Glen-apiaries.com

Mike Brown at The National Bee Unit

Rafe Lettey‘s photographs

Adam Leach’s photographs

Alastair Welch’s photographs

National Bee unit (APHA)

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τονGerry Collins NDB

για τις φωτογραφίες του



Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
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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.


