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Στην Ενότητα 8 παρουσιάζουμε τις πρακτικές δεξιότητες και τεχνικές μελισσοκομίας που 

πρέπει να κατέχετε προκειμένου να θεωρείστε εξπέρ στη νομαδική μελισσοκομία. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2 ώρες.

Ενότητα 8

Εισαγωγή



Στην Ενότητα 8 κάνουμε μια γενική επισκόπηση του θέματος της νομαδικής 

μελισσοκομίας, των θεμάτων που προκύπτουν και των δυνητικών ανταμοιβών, καθώς και 

της σημασίας αυτής της δράσης.

Ενότητα 8

Περιγραφή



Αντικείμενο1 Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;

Αντικείμενο2 Επικονίαση

Αντικείμενο3 Αύξηση σοδειάς μελιού μέσω μεταφοράς

Αντικείμενο4 Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Ενότητα 8

Κατάλογος Αντικειμένων



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα γνωρίζετετα πιοσημαντικά χαρακτηριστικά τηςνομαδικήςμελισσοκομίας

• Θα γνωρίζετετη σημασία τηςνομαδικήςμελισσοκομίας

• Θα γνωρίζετετεχνικέςμεγιστοποίησηςτηςσοδειάςτουμελιού

• Θα γνωρίζετετα θέματα πουσχετίζονταιμετημετακίνηση τωνκυψελών

• Θα γνωρίζετεπώςνα διαχειρίζεστετημεταφορά

Ενότητα 8

Μ αθησιακά Αποτελέσματα - Γνώσεις



Αφού ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα:

• Θα μπορείτενα αντιμετωπίζετεθέματα σχετικά μετη νομαδικήμελισσοκομία

• Θα μπορείτενα οργανώνετετη μεταφορά τωνκυψελών

• Θα διαχειρίζεστετα σχετικά έξοδα καιθα μεγιστοποιείτετοκέρδοςσας

• Θα υλοποιείτετεχνικέςπουεξασφαλίζουντησοδειά

• Θα ξέρετενα διαχωρίζετετηνολιστικήαπότηνομαδική μελισσοκομία

Ενότητα 8

Μ αθησιακά Αποτελέσματα – Δεξιότητες & Προσόντα



Θα μάθετε τι είναι η νομαδική μελισσοκομία, ποιος είναι ο κύριος σκοπός της και ποια η 

σημασία της.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα γνωρίζετετιείναιηνομαδικήμελισσοκομία

• Θα κατανοείτετη σημασία τηςνομαδικήςμελισσοκομίας

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;

Μ αθησιακά αποτελέσματα



Στη νομαδική μελισσοκομία, οι κυψέλες

κατασκευάζονται ειδικά για την επικονίαση

καλλιεργειών. Χωρίς τη νομαδική μελισσοκομία,

ένα σημαντικό ποσοστό της γεωργίας ανά τον

πλανήτη θα είχε απώλειες. Όμως, πολλοί

μελισσοκόμοι μεταφέρουν τις κυψέλες τους

κοντά σε καλλιέργειες απλά για να βγάζουν

περισσότερομέλι.

Στη νομαδική μελισσοκομία μεγάλης κλίμακας,

βασικός σκοπός είναι η επικονίαση. Η

συγκομιδή μελιού και κεριού είναι

δευτερεύοντα,αλλά όχιπάντα. Για παράδειγμα

στο Η.Β. οι μελισσοκόμοι μεταφέρουν τις

κυψέλες τους σε φυτείες ελαιοκράμβης,

κουκιώνκαιερείκηςκαθαρά για τομέλι.

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;



Για να πετύχει η νομαδική μελισσοκομία

απαιτείταιεμπειρία,δεξιότητεςκαιγνώσεις.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί χόμπι, καθώς

απαιτείται πλήρης αφοσίωση και

επαγγελματισμός. Όμως,για αρχή,οινέοι

μελισσοκόμοιμπορούννα μετακινούνμια ή

δυοντουζίνεςκυψέλεςγια καλύτερησοδειά.

Η νομαδική μελισσοκομία δεν πρέπει να

συγχέεται με την ολιστική μελισσοκομία,

κατά την οποία οικυψέλες τοποθετούνται

σεμία περιοχήόλοντονχρόνο.

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;



Η νομαδική μελισσοκομία ορίζεταιεπισήμως

ως:

“Η μεταφορά αποικιών μελισσών από μία

τοποθεσία σεάλλη μέσα στηνίδια σεζόν,για

την εκμετάλλευση δύο ή περισσότερων

ροώνμελιού.»

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;



Οιαπλοίμελισσοκόμοικατά κύριολόγοαφήνουντιςκυψέλεςτουςσεένα μέρος.

Οι νομάδες μπορεί να έχουν λίγες στάσιμες κυψέλες, αλλά τις περισσότερες τις

μεταφέρουνσυνεχώςαπόεδώ κιαπόεκεί.

Ορισμένοι μελισσοκόμοι περιορίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή, ενώ άλλοι

ταξιδεύουν σε όλη τη χώρα πολλές φορές τον χρόνο,ακολουθώντας τους τοπικούς

κύκλουςωρίμανσηςτωνφυτώνκαιτημελιτοροή.

Όπως αναφέραμε,σκοπός της μεγάλης κλίμακας νομαδικής μελισσοκομίας είναιη

επικονίασηκαλλιεργειών,μια υπηρεσία για τηνοποία πληρώνουναδρά οιαγρότες.

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;



Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;

Σύνοψη

• Η νομαδική μελισσοκομία είναιη διαδικασία ανάπτυξης κυψελών με σκοπό την

επικονίασηκαλλιεργειώνή τηνεκμετάλλευσησυγκεκριμένηςμελιτοροής.

• Η νομαδική μελισσοκομία απαιτείμεγάλη επένδυση σεχρόνο καιπόρους,αλλά οι

νέοιμελισσοκόμοιμπορούν να ξεκινούν με λίγες κυψέλες καισιγά – σιγά να

διευρύνουντηνεπιχείρησή τους.

• Η επικονίασηθεωρείταιυπηρεσία,για τηνοποία πληρώνουναδρά οιαγρότες.

• Οιμελισσοκόμοι– νομάδεςταξιδεύουνεντόςμικρώνπεριοχώνή καισεολόκληρη

τηχώρα αρκετέςφορέςκάθεχρόνο.



Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;

Πηγές Αναφοράς

• Beekeeping 101. An introduction to Migratory Beekeeping. Retrieved from 
https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/

• Betterbee. Glossary of Beekeeping Terms. Retrieved from 
https://www.betterbee.com/glossary/

• Complete Beehives (2020). What is Migratory Beekeeping? Retrieved from 
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/

• Pilati, L. & Prestamburgo, M., (2015). Sequential Relationship between Profitability 
and Sustainability: The Case of Migratory Beekeeping. MDPI Journal.

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
https://www.betterbee.com/glossary/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. Βίντεο για τη νομαδική μελισσοκομία: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzJvQ1Ln20Y

Αντικείμενο 1: Τι είναι η νομαδική μελισσοκομία;

Επιπλέον Πόροι

https://www.youtube.com/watch?v=HzJvQ1Ln20Y


Θα μάθετε τη σημασία της επικονίασης, πώς διεξάγεται αυτή και σε ποιες περιστάσεις.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα κατανοείτετη σημασία τηςεπικονίασης.

• Θα καταλαβαίνετεπώςκαισεποιεςπεριστάσειςδιεξάγεταιη επικονίαση.

• Θα μπορείτενα βελτιώσετετιςυπηρεσίεςεπικονίασήςσας.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση

Μ αθησιακά Αποτελέσματα



Ωςεπικονίαση ορίζουμετη μεταφορά γύρης

από τους αρσενικούς ανθήρες ενός

λουλουδιού στο θηλυκό στίγμα ενός άλλου

λουλουδιού.

Η επικονίαση είναι απαραίτητη για την

παραγωγή σπόρωνκαρπών,καιμία από τις

μεθόδουςαναπαραγωγήςτωνφυτών.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Για τηνεπικονίασηαπαιτούνται:

• Ικανόςαριθμόςεπικονιαστών

• Καλές καιρικές συνθήκες, ώστε να

μπορούννα πετούνοιεπικονιαστές

• Θερμοκρασία μεγαλύτερη των10oC ώστε

να παράγεταινέκταρ

• Χαμηλή υγρασία για να είναιβιώσιμη η

γύρη

• Αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την

ανάπτυξη τουγυρεοσωλήνα.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Οιμέλισσεςείναιβασικοίεπικονιαστέςγιατί:

• Υπάρχει μεγάλος αριθμός διαχειριζόμενων αποικιών την άνοιξη, όταν άλλοι

επικονιαστέςδενείναιδιαθέσιμοι.

• Η ελεγχόμενη επικονίαση παράγει καρπό καλύτερης ποιότητας, μεγαλύτερες

σοδιέςκαιπιοκαλοσχηματισμένουςκαρπούςμεπερισσότερουςσπόρους.

• Οικαρποίαπό επικονιασμό εντόμων έχουν περισσότερα σπόρια καιυψηλότερα

επίπεδα ασβεστίου,οπότεκρατάνεπερισσότερο.

• Οικαρποίαπόεπικονιασμόεντόμωνέχουνυψηλότερα ποσοστά βιταμίνηςC.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Πλεονεκτήματα χρήσηςμελισσώνγια τηνεπικονίασηοπωροφόρωνδέντρων:

• Οικυψέλεςμπορούννα τοποθετηθούνστη μέσητουοπωρώνα.

• Οικυψέλεςπεριέχουνπερίπου30.000 με40.000 μέλισσες.

• Οιμέλισσεςσχηματίζουναποικίεςκαιπετούνσεαπόσταση 2-3 χλμ.

• Η γύρη μεταφέρεται στις κυψέλες, πράγμα ιδανικό για διασταυρούμενη

επικονίαση.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Η επικονίασηοπωροφόρωνδέντρωνμπορείνα γίνειυπότιςακόλουθεςσυνθήκες:

• Οικυψέλεςτοποθετούνταιστοχωράφιμόλιςτο10% τωνδένδρωνέχουνανθίσει.

• Αν τοποθετηθούν πρώιμα οι κυψέλες, ενδέχεται να αναζητήσουν οι μέλισσες

εναλλακτικέςπηγέςτροφής.

• Οι αγρότες πρέπει να έχουν θερίσει ανταγωνιστικά λουλούδια και φυτά που

φυτρώνουνανάμεσα στα δέντρα καιστα όρια τωνχωραφιών.

• Ιδανική εποχή για την επικονίαση είναιοιαρχές της άνοιξης,οπότε οιαποικίες

είναιστοζενίθτους.

• Πρέπεινα συνυπολογίζονταικαιοικαιρικές συνθήκες εκ των προτέρων,καθώς οι

μέλισσεςμπορείνα μηνπετούν,ανκάνεικρύο.

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Καλλιέργειες που επωφελούνται της νομαδικής

μελισσοκομίας:

• Αμυγδαλιές

• Μ ηλιές

• Δαμασκηνιές

• Κερασιές

• Τριφύλλι

• Ηλιοτρόπια

• Μ ούρα

• Καρπούζια

• Πεπόνια

• Αγγούρια

• Κολοκύθες

• Πιπεριές

• Μ αρούλια

Αντικείμενο 2: Επικονίαση



Αντικείμενο 2: Επικονίαση

Σύνοψη

• Η επικονίασηείναισημαντική για τηναναπαραγωγή τωνφυτών.

• Η επικονίαση διεξάγεταιυπό συγκεκριμένεςσυνθήκες,τιςοποίεςπρέπεινα έχουν

κατά νουεκτωνπροτέρων.

• Οι διαχειριζόμενες μέλισσες είναι αποτελεσματικοί επικονιαστές οπωροφόρων

δέντρων.

• Οιμελισσοκόμοι– νομάδες μπορούν να έχουν εισόδημα παρέχοντας υπηρεσίες

επικονίασης.



Αντικείμενο 2: Επικονίαση

Πηγές αναφοράς

• Barnett, M. Top Fruit Pollination in UK.
• Beekeeping 101. An introduction to Migratory Beekeeping. Retrieved from 

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
• Complete Beehives (2020). What is Migratory Beekeeping? Retrieved from 

http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/
• Pilati, L. & Prestamburgo, M., (2015). Sequential Relationship between Profitability 

and Sustainability: The Case of Migratory Beekeeping. MDPI Journal.

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. https://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/What_is_Pollination/

2. https://www.youtube.com/watch?v=LiczM-w3V-U

Αντικείμενο 2: Επικονίαση

Επιπλέον πόροι

https://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/What_is_Pollination/
https://www.youtube.com/watch?v=LiczM-w3V-U


Θα μάθετε πώς να αυξάνετε τη σοδειά του μελιού σας μέσω της νομαδικής μελισσοκομίας.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα κατανοείτετο πώςμπορείνα σαςβοηθήσειη νομαδική μελισσοκομία να αυξήσετε

τησοδειά τουμελιούσας.

• Θα γνωρίζετε βασικές συμβουλές για τη συγκομιδή του μελιού κατά τη νομαδική

μελισσοκομία.

Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών

Μ αθησιακά αποτελέσματα



Όπως αναφέραμε στο Αντικείμενο 1, ο

βασικός σκοπός της μεγάλης κλίμακας

νομαδικής μελισσοκομίας είναι η

επικονίαση.

Πολλοί,όμως,μελισσοκόμοι,μετακινούν τις

κυψέλες τους σε μικρότερη κλίμακα για να

αυξήσουντη σοδειά τουμελιούτους.

Η νομαδική μελισσοκομία εκμεταλλεύεται

τους κύκλους του καιρού και των

καλλιεργειών. Συνεπώς, αλλάζοντας

τοποθεσία είναι εφικτή η παραγωγή

περισσότερουμελιού.

Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών



Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες,

τους κύκλους των φυτών καιτο κλίμα,οι

μελισσοκόμοι– νομάδες μπορούν να έχουν

τέσσερις ή καιπέντε σοδειές τον χρόνο. Οι

στάσιμοιμελισσοκόμοισπάνια έχουν πάνω

απόδύοσοδειέςτονχρόνο.

Κάθε κυψέλη μπορείνα παράγειπερίπου

20 κιλά μελιού που μπορούμε να

συγκομίσουμε. Το υπόλοιπο παραμένειγια

να έχουννα τρώνεοιμέλισσες.

Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών



Για παράδειγμα, αν ένας μελισσοκόμος

μετακινεί500 κυψέλες καιβγάζει20 κιλά

μέλιανά κυψέλη,θα βγάζει10.000 κιλά

μέλιτονχρόνο.

Η νομαδική μελισσοκομία αυξάνει τη

σοδειά, παρέχοντας στις μέλισσες

περισσότερες ευκαιρίες επικονίασης.

Διατηρώντας τις μέλισσες ενεργές όλο τον

χρόνο σίγουρα αυξάνειτην παραγωγή του

μελιού.

Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών



Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών

Σύνοψη

• Η νομαδική μελισσοκομία εκμεταλλεύεται τους κύκλους του καιρού και των

φυτών,ούτωςώστενα αυξάνεταιηπαραγωγή τουμελιού.

• Οιμελισσοκόμοι– νομάδες μπορούν να έχουν μέχρικαιπέντε σοδειές μελιού

ετησίως.

• Η νομαδική μελισσοκομία δίνειπερισσότερεςευκαιρίεςεπικονίασηςστιςμέλισσες,

διατηρώνταςτεςενεργέςόλοντονχρόνο,αυξάνονταςέτσιτηνπαραγωγή μελιού.



Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών

Πηγές αναφοράς

• Beekeeping 101. An introduction to Migratory Beekeeping. Retrieved from 
https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/

• Complete Beehives (2020). What is Migratory Beekeeping? Retrieved from 
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/

https://www.beekeeping-101.com/an-introduction-to-migratory-beekeeping/
http://completebeehives.com/what-is-migratory-beekeeping/


1. Λεξικό μελισσοκομικών όρων Betterbee: https://www.betterbee.com/glossary/

Αντικείμενο 3: Αύξηση της σοδειάς του μελιού μέσω της μετακίνησης των κυψελών

Επιπλέον πόροι

https://www.betterbee.com/glossary/


Θα μάθετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των κυψελών, πώς να 

υπολογίζετε τα σχετικά έξοδα και πώς να βγάζετε κέρδος προσφέροντας υπηρεσίες 

επικονίασης.

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο:

• Θα καταλαβαίνετεπώςμεταφέρονταιοικυψέλες.

• Θα γνωρίζετετα σχετικά έξοδα.

• Θα μπορείτενα βγάζετεκέρδοςπροσφέρονταςυπηρεσίεςεπικονίασης.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Learning Outcomes



Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Νομαδική μελισσοκομία μεγάλης κλίμακας (ΗΠΑ)



Στις ΗΠΑ, οι μελισσοκόμοι – νομάδες

μετακινούν αδιάκοπα τις κυψέλες τους σε

όλη τη χώρα, οπότε η διαχείριση καιτα

έξοδα μεταφοράς πρέπει να

προϋπολογίζονται.

Συχνά οι μελισσοκόμοι – νομάδες

ακουμπάνε τις κυψέλες τους σε παλέτες.

Συνήθως σε μια παλέτα χωράνε τέσσερις

κυψέλες.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Οιπαλέτες αυτές φορτώνονταισε φορτηγά

με περονοφόρα. Συνήθως ένα φορτηγό

μπορείνα μεταφέρειεκατοντάδεςαποικίες.

Οικυψέλεςκαιοιπαλέτεςασφαλίζονταικαι

καλύπτονταιμε ειδικό μουσαμά για να μη

φεύγουνοιμέλισσες.

Το φορτηγό είναι έτοιμο να μεταφερθεί

στονεπόμενο προορισμό,ακολουθώνταςτη

ροή του μελιού καιτους τοπικούς κύκλους

βλάστησης.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Για να μεταφέρετε τις μέλισσες, πρέπει

πρώτα να τις κλείσετε στις κυψέλες τους.

Υπάρχουν δύο τρόποιγια να το πετύχετε

αυτό:

1. Ανάψτεένα καπνιστήριγια να νομίσουν

ότι έχει πιάσει φωτιά. Έτσι θα

κατασπαράζουντο μέλικαιθα τιςπιάνει

υπνηλία.

2. Παραταΐστε τις με άφθονο μέλι,

συνήθως τέλη χειμώνα. Έτσιθα γίνουν

νωθρές καιστις αρχές της άνοιξης θα

είναιέτοιμεςνα τιςμεταφέρετε.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Μ ια κυψέλη μπορείνα περιέχειγύρω στις

40.000 μέλισσες. Αν ο μελισσοκόμος

μεταφέρει γύρω στις 900 κυψέλες με

φορτηγό, τότε μεταφέρει πάνω από 36

εκατομμύρια έντομα.

Τα φορτηγά πρέπεινα κινούνταιτη μέρα,

γιατίοιμέλισσεςχρειάζονταισυνεχέςρεύμα

αέρα ώστε να δροσίζονται και να μην

υπερθερμαίνονται. Ορισμένες καρότσες

έχουν συστήματα ψεκασμού νερού για να

ποτίζονται οι μέλισσες. Τέλος, ο οδηγός

πρέπεινα ελέγχεισυχνά τιςμέλισσες,για να

βεβαιώνεταιότιείναιδεμένεςκαλά.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Κατά τηνάφιξη,οικυψέλεςξεφορτώνονται

με περονοφόρο και τοποθετούνται στα

προκαθορισμένα σημεία,συνήθωςστη μέση

ενόςχωραφιού.

Ίσως χρειαστούν λίγες ημέρες για να

συνέλθουνοιμέλισσες. Για αυτό,συστήνεται

να στους μελισσοκόμους να φτάνουν μια

εβδομάδα νωρίτερα στο σημείο όπου είναι

να γίνειη επικονίαση.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Παράγοντες που πρέπεινα αναλογιστείτε,

όταν υπολογίζετε τα έξοδα μεταφοράς,

ανάλογα και με τον αριθμό των

μεταφερόμενωνκυψελών:

• Φορτηγό,καύσιμα,ελαστικά,συντήρηση,

ασφάλιση.

• Περονοφόρο.

• Δίπλωμα οδήγησης φορτηγού και

περονοφόρου.

• Εργάτες για να σας βοηθήσουν με το

φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των

κυψελών.

• Απώλεια εξοπλισμού και απρόσμενες

καθυστερήσεις.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Από την άλλη, αντί να αγοράζει τα

απαραίτητα οχήματα και εξοπλισμό, ο

μελισσοκόμος έχει την επιλογή να τα

μισθώσει.

Οιμελισσοκόμοι– νομάδεςπρέπεινα έχουν

κατά νου το πόσες μέλισσες θέλουν να

μεταφέρουν. Όσο πιο πολλές, τόσο

περισσότερα τα έξοδα.

Προκειμένου να είναι επικερδή αυτά τα

ταξίδια,οιμελισσοκόμοιπρέπεινα γεμίζουν

ολόκληρη την καρότσα μεκυψέλες. Αλλιώς,

καλύτερα να πηγαίνουν μόνο σε λίγα μέρη

κοντά στηνέδρα τους.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Ανέναςμελισσοκόμοςέχειαπό 5.000 μέχρι

10.000 κυψέλες και μπορεί να γεμίσει

πολλά φορτηγά,τότε η διακίνησή τους στη

χώρα είναιεφικτή καιπολύεπικερδής.

Οιαγρότες πληρώνουν περίπου 65€ ανά

κυψέλη. Μ ε έναν γρήγορο υπολογισμό,ένα

μελισσοκόμος που μεταφέρει900 κυψέλες

θα πληρωθεί58.500€ για επικονίαση από

τοναγρότη.

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Νομαδική μελισσοκομία μικρής κλίμακας (Ε.Ε.)

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Μ εταφορά 40 κυψελών σε ελαιοκράμβη

στο Η.Β. ΦωτογραφίαT. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Στο όχημα αυτό χωράνε 12 

κυψέλες για τη μεταφορά 

τους σε καλλιέργεια. 

Φωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Στο Η.Β. οι μελισσοκόμοι 

μεταφέρουν κυψέλες σε 

ερείκη τέλη Ιουλίου για 

περίπου δύο μήνες.

Φωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Σε λιβάδια με ερείκη, είναι 

σημαντικό να προστατεύονται 

οι κυψέλες από τον άνεμο.

Φωτρογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



• Πόσες κυψέλες μπορείτε να μεταφέρετε 

σωματικά;

• Ποια μεταφορικά μέσα διαθέτετε;

• Πότε πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι κυψέλες 

στην καλλιέργεια;

• Πρέπει να λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε ότι 

δεν θα πεθάνουν από τη ζέστη η μέλισσες κατά 

τη μεταφορά τους. Προέχει η υγεία των 

μελισσών.

• Πόσο θα παραμείνουν στην καλλιέργεια οι 

μέλισσες;

• Πότε θα τις πάρετε από εκεί και πού θα τις πάτε;

Φ ωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Τι πρέπει να έχουμε κατά νου στη νομαδική μελισσοκομία



The Colony

• Οι κυψέλες πρέπει να έχουν μία νεαρή και

παραγωγική βασίλισσα.

• Πρέπει να υπάρχουν πολλές μέλισσες όλων των

ηλικιών,καθώςκαιαβγά καιπρονύμφες.

• Οιαποικίεςπρέπεινα είναιυγιείς.

• Πρέπεινα παρέχετεαρκετό χώρο στιςμέλισσεςγια

να αποθηκεύουν το νέκταρ. Οπότε φροντίστε να

έχετεπροσθέσειαρκετούςορόφουςαπόνωρίς.

• Οργανωθείτε ούτως ώστε να αφαιρέσετε το μέλι

καιμετά να πάρετετιςκυψέλες.
Φ ωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Preparing for the move

• Τη μέρα πριν τη μετακόμιση, ακουμπήστε στην

κορυφή ενός ορόφου ένα πλέγμα για εξαερισμό

και δέστε την κυψέλη με δύο λουριά που θα

ακολουθούντηνίδια διεύθυνση.

• Κλείστε την είσοδο της κυψέλης με αφρολέξ,είτε

αργά το απόγευμα,αφού θα έχουνσταματήσεινα

πετάνε οι μέλισσες, είτε νωρίς το πρωί, πριν

αρχίσουννα πετάνε.

• Αφαιρέστετηνοροφή για να μηνυπερθερμανθούν.

Φ ωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



Transportation

• Φορτώστετιςκυψέλεςστραμμένεςμπροςκαιπίσω για να

μη χτυπάνε μεταξύ τους οι κηρήθρες, πράγμα που

στρεσάρειτιςμέλισσες.

• Βγάζετετα καπάκια τωνκυψελώνκατά τη μεταφορά!

• Μ εταβείτε αμέσως στην καλλιέργεια, οδηγώντας

προσεκτικά.

• Σε μεγάλα ταξίδια,ψεκάστε ή περιλούστε τις κυψέλες με

νερό από το πλέγμα που έχετε βάλειστην οροφή,για να

δροσίσετετιςμέλισσες.

• Μ ε το που φτάσετε στο χωράφι, ξεφορτώστε και

τοποθετήστεαμέσωςτιςκυψέλες.

• Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το αφρολέξ ώστε να

μπορέσουν να πετάξουναμέσως οιμέλισσες,καιμετά να

συναρμολογήσετεκάθεκυψέλη. Μ πορείτενα ξαναβάλετε

τοκαπάκιστη θέση τουπλέγματοςεξαερισμού.

Κυψέλες σε ερείκη. Φ ωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος



• Αν κάνει πολύ κρύο ή έχει πολλή υγρασία, οι

μέλισσες μπορεί να πεθάνουν της πείνας. Να

ελέγχετε τα αποθέματά τους,καιαν είναιχαμηλά,

να τιςταΐζετεφοντάν.

• Συνεχίστε τις επιθεωρήσεις για να

αποτρέπετε/ελέγχετετιςσμηνουργίες.

• Αν υπάρχει μελιτοροή, προσθέστε κι άλλους

ορόφους.

• Ανέχειφυσήξει,ελέγξτετιςκυψέλες.

Φ οντάνπάνω σε κυψέλες για 

τροφοδοσία ανάγκης. 

Φ ωτογραφία: T. Harris

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Διαχείριση καλλιέργειας



Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Σύνοψη

• Η μεταφορά τωνκυψελώνμπορείνα είναιακριβή υπόθεση,αλλά ανάλογα μετον

αριθμότουςμπορείνα αποδειχθείκαιπολύκερδοφόρα.

• Να υπολογίζετεπάντα τιςανάγκεςτηςμεταφοράςεκ τωνπροτέρωνκαινα είστε

έτοιμοιγια απρόοπτα.

• Μ πορείτε να προετοιμάσετε τις μέλισσες για μετακόμιση είτε ρίχνοντάς τους

καπνό,είτεμεάφθονητροφή.

• Να ελέγχετεσυνεχώςτιςμέλισσέςσαςκατά τη μεταφορά,για να βεβαιώνεστεότι

είναιασφαλείς.

• Ένας μελισσοκόμος με 900 κυψέλες μπορείνα βγάζειμέχρικαι60.000€ για

κάθεεπιχείρηση επικονίασης.



Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος
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1. Βίντεο για τη μεταφορά των μελισσών: 

https://www.youtube.com/watch?v=iB0kk7OZdQQ

Αντικείμενο4: Μ εταφορά, έξοδα και κέρδος

Επιπλέον πόροι

https://www.youtube.com/watch?v=iB0kk7OZdQQ


Spey Valley Bees

Συγχαρητήρια!
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