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Εισαγωγή 



Για να μπορέσουμενα διαχειριστούμετα μελίσσια καινα έχουμεαποδόσεις θα πρέπει

να εφαρμόζουμεκατάλληλεςτεχνικέςσεόλη τηνδιάρκεια τηςχρονιάς.

Στηνενότητα αυτήθα γίνειεπισήμανση τωνκυριότερωνσημείωναυτώντωντεχνικών.
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Θέματα



Ο μελισσοκόμος στο τέλος της ενότητας θα :

➢ Γνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου επαγγελματία μελισσοκόμου

➢ Γνωρίζει τους βασικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς ανά εποχή

➢ Εστιάζει στους κρίσιμους χειρισμούς που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια των 

μελισσιών του

➢ Γνωρίζει την ορθή χρήση των σκευασμάτων για τις ασθένειες των μελισσών
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Μ αθησιακά αποτελέσματα  - Γνώσεις που θα αποκτηθούν



Ο μελισσοκόμος στο τέλος της ενότητας θα μπορεί να:

➢ Βελτιώσει τις υφιστάμενες αποδόσεις του εφαρμόζοντας όλα όσα θα μάθει

➢ Συνεργαστεί πιο εποικοδομητικά με τους αγρότες

➢ Μ εταλαμπαδεύσει την γνώση που απέκτησε σε συναδέλφους μελισσοκόμους

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Κεφάλαιο 3 – Καλές πρακτικές 
και βιώσιμες τεχνικές στη μελισσοκομία

Μ αθησιακά αποτελέσματα  - Δεξιότητες και ικανότητες που θα 
αποκτηθούν
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Η μελισσοκομία είναι μία δραστηριότητα που έχει 

αλλάξει μορφή σε σχέση με το παρελθόν. 

Παλαιότερα θεωρούνταν κατά βάση 

συμπληρωματική εργασία και ασχολούταν μαζί της 

μόνο τα μέλη της κάθε οικογένειας. 

• Πλέον συναντάμε πολλούς ανθρώπους που 

επιθυμούν να αποτελεί η μελισσοκομία την κύρια 

δουλειά τους. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν 

είναι αρκετοί και για αυτό χρειάζεται πολύ καλή 

γνώση του αντικειμένου.  
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Ο σωστός μελισσοκόμος είναι ο ενημερωμένος 

μελισσοκόμος. Για να μπορέσει κάποιος να 

διαχειριστεί μελίσσια θα πρέπει να έχει κατάλληλη 

θεωρητική κατάρτιση και ταυτόχρονα να εξασκείται 

στην πράξη αδιάλειπτα. 

• Πάνω σε αυτήν την διαδικασία που πρέπει να 

επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αποκτά γνώση και 

εμπειρία, και ανατροφοδοτεί όλα αυτά που είχε 

μάθει μέχρι εκείνη την στιγμή. Η γνώση δεν τελειώνει 

ποτέ και πάντα θα υπάρχει κάτι στην μέλισσα που θα 

σε εκπλήσσει. 
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Για την απόκτηση αυτής της γνώσης υπάρχουν αρκετά 

βιβλία που μιλάνε συνολικά για την μελισσοκομία, καθώς 

επίσης και βιβλία που είναι εξειδικευμένα ανά ενότητα. 

Ταυτόχρονα μέσα από το διαδίκτυο, από εξειδικευμένες 

ιστοσελίδες, αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο 

μας, μαθαίνουμε διαρκώς νέες πληροφορίες.

• Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πολλά βιβλία μπορεί να 

περιλαμβάνουν παρωχημένες πρακτικές ή να 

επαναλαμβάνουν λάθη όπως υπάρχουν ιστοσελίδες που 

δίνουν λανθασμένες συμβουλές οπότε η συλλογή σωστών 

πληροφοριών είναι αναγκαία.

• Είναι όμως λάθος να πιστεύει ένας μελισσοκόμος πως μόνο 

με ένα βιβλίο και λίγα μελίσσια θα καταφέρει να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά και πολλά μελίσσια.

Πηγή: flickr.com
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Ο μελισσοκόμος πρέπει να συνεργάζεται, είτε με τους 

συναδέλφους του, είτε με τους καλλιεργητές. Ειδικά 

στα πρώτα βήματα του στην μελισσοκομία είναι 

απαραίτητη αυτή η συνεργασία. Έτσι θα καταφέρει να 

αποκτήσει πιο γρήγορα εμπειρίες και θα περιορίσει και 

τα κόστη από τυχόν λάθη. 

• Η μελισσοκομία είναι μία ακριβή δραστηριότητα, 

ειδικά στα πρώτα βήματα της. Εκτιμάται πως 

χρειάζεται να περάσει μία πενταετία για την έναρξη 

της απόσβεσης ενός μέρους του κεφαλαίου.
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Ο μελισσοκόμος πρέπει να αποκτά διαρκώς νέες 

εμπειρίες και να πειραματίζεται. Για να γίνουν όλα 

αυτά όμως θέλουν χρόνο και υπομονή. Για επιτάχυνση 

της διαδικασία και πιο γρήγορα αποτελέσματα μπορεί 

να πάει δίπλα σε ένα παλιό μελισσοκόμο.

• Κάθε χρονιά διαφέρει, οπότε όσο περισσότερα 

δοκιμάζει, τόσο πιο γρήγορα θα μάθει. Αρχικά αυτό 

γίνεται με λίγα μελίσσια και μετά αυξάνοντας τον 

αριθμό τους. Καλό είναι ο μελισσοκόμος να 

πολλαπλασιάζει τα δικά του μελίσσια, και όχι να τα 

αυξάνει με αγορά νέων. 
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να έχει ένα πλάνο πάνω στην 

διαχείριση της εκμετάλλευσης του. Αυτό αφορά τον 

τρόπο που θα χειριστεί το μελισσοκομείο του, αλλά και 

το πώς θα διαθέσει τα προϊόντα του. 

• Για παράδειγμα ένας παραγωγός μπορεί να επιλέξει να 

έχει μία μικρομεσαία παραγωγή μελιού και άλλων 

προϊόντων που θα τα διαθέτει ο ίδιος στους 

καταναλωτές (λιανική πώληση). Αντίστοιχα κάποιος 

άλλος παραγωγός θα δώσει βάση στην μεγάλη 

παραγωγή μελιού και στην συνέχεια στην διάθεση της 

στην αγορά, μέσω της χονδρικής πώλησης. 
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1. Χαρακτηριστικά ενός μελισσοκόμου

• Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να αγαπήσει το 

αντικείμενο του και να δείξει υπομονή. Η μέλισσα 

έχει μάθει να λειτουργεί με τον δικό της τρόπο 

εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Από την άλλη ο 

άνθρωπος αν την προσεγγίσει για το εύκολο 

κέρδος, συνήθως αποτυγχάνει. 

• Μ ε αρκετό χρόνο, χώρο για τον εξοπλισμό, 

γνώση, απόκτηση εμπειριών, σωματική δύναμη 

και χρήση καλών και βιώσιμων τεχνικών θα έχει 

καλά αποτελέσματα.

Πηγή: flickr.com
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2.α. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εισαγωγή 

• Το μελίσσι είναι ένας οργανισμός που αναπτύσσεται 

μέσα στην χρονιά με συγκεκριμένη πορεία. Η 

ανάπτυξη του αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τις 

κλιματικές συνθήκες, την βασίλισσα, τις ασθένειες, 

τους χειρισμούς του μελισσοκόμου ή και άλλα 

απρόσμενα γεγονότα. 

• Παρόλα αυτά η αυξομείωση του πληθυσμού και του 

γόνου είναι παρόμοια σε όλα τα μελίσσια και έχει 

συγκεκριμένη καμπύλη ανάπτυξης. Πάνω και σε αυτό 

θα χτίσουμε βιώσιμες τεχνικές μέσα στην χρονιά.
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2.β. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αρχή μελισσοκομικής χρονιάς 

• Σαν αρχή της μελισσοκομικής χρονιάς θεωρούμε πως 

είναι το φθινόπωρο. Αυτό ισχύει διότι το καλοκαίρι και 

αυτήν την περίοδο οι μέλισσες μαζεύουν αρκετό μέλι για 

να μπορέσουν να έχουν αποθέματα για τον χειμώνα και 

επίσης ανανεώνουν τον πληθυσμό τους. 

• Αν δεν επιτευχθούν οι παραπάνω συνθήκες, τότε θα 

έχουμε μεγάλες απώλειες μέσα στον χειμώνα είτε τα 

μελίσσια θα μείνουν με λίγο πληθυσμό. Σαν αποτέλεσμα 

δεν θα έχουμε παραγωγικά μελίσσια την επόμενη χρονιά 

και άρα θα είμαστε ζημιογόνοι.
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2.β. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αρχή μελισσοκομικής χρονιάς 

• Για την δημιουργία αποθεμάτων μελιού τα μελίσσια 

θα πρέπει να μεταφερθούν σε μία περιοχή που θα 

μπορούν να συλλέξουν οι μέλισσες άφθονο νέκταρ 

και μελιτώματα. Ταυτόχρονα χρειάζονται και 

γυρεοδοτικά φυτά ( π.χ. ρείκι, κισσός ) που θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη του γόνου, και άρα 

στην ανανέωση του πληθυσμού.  

• Οι εργάτριες μέλισσες που προκύπτουν, είναι οι 

λεγόμενες χειμερινές μέλισσες, οι οποίες έχουν 

αυξημένο λιπώδη ιστό, και μπορούν να επιβιώσουν 

έως πέντε μήνες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες που 

ζουν ένα με δύο μήνες.
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2.β. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αρχή μελισσοκομικής χρονιάς 

• Όταν δεν υπάρχουν οι παραπάνω συνθήκες για τα 

αποθέματα τροφής και για την ανανέωση του 

πληθυσμού, τότε θα πρέπει να γίνουν τεχνητά από 

τον μελισσοκόμο.

• Συγκεκριμένα να τροφοδοτηθεί το μελίσσι με 

τροφές που περιέχουν ζάχαρη και μέλι 

(ζαχαροζύμαρο) ή και σιρόπι ζάχαρης. Ταυτόχρονα 

να δοθεί και γύρη με την μορφή γυρεόπιτας, 

παρασκευασμένη από τον μελισσοκόμο. Το ιδανικό 

είναι η τροφή να είναι από την φύση. Η 

τροφοδοσία αυτή σε επαγγελματικό επίπεδο έχει 

μεγάλο κόστος. 
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2.γ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εφαρμογή σκευασμάτων

• Ο μεγαλύτερος εχθρός των μελισσών είναι το άκαρεο

βαρρόα (varroa destructor) και είναι η μόνη πάθηση 

των μελισσών για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένα 

χημικά σκευάσματα. Εμφανίστηκε στην μελισσοκομία 

παγκοσμίως περίπου πριν εξήντα χρόνια και 

εξαπλώθηκε γρήγορα παντού. 

• Βασικό του χαρακτηριστικό είναι πως αναπαράγεται 

μέσα στα κλειστά κελιά του γόνου και η εφαρμογή 

των περισσότερων χημικών σκευασμάτων δεν το 

σκοτώνει όταν είναι εκεί, παρά μόνο όταν βρίσκεται 

πάνω στις ακμαίες μέλισσες. 

Πηγή: flickr.com
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2.γ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εφαρμογή σκευασμάτων

• Η σωστή χρονική στιγμή εφαρμογής 

σκευασμάτων είναι όταν το μελίσσι δεν έχει 

καθόλου  ή έχει ελάχιστο γόνο. Αυτό συμβαίνει 

μέσα στο χειμώνα λόγω κρύου και μικρής 

διάρκειας μέρας, είτε στο τέλος του καλοκαιριού 

λόγω έλλειψης γύρης. 

• Η εφαρμογή λοιπόν εγκεκριμένων χημικών 

σκευασμάτων θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον 

χειμώνα ή/και άλλη μία τέλος καλοκαιριού, με τη 

προϋπόθεση ότι δεν θα συλλεχθεί μέλι το επόμενο 

τρίμηνο. Πρέπει να επιδιώκονται οι ελάχιστες σε 

αριθμό και αποτελεσματικές θεραπείες. 
Πηγή: flickr.com
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2.γ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εφαρμογή σκευασμάτων

• Η συχνή χρήση των χημικών σκευασμάτων στην 

κυψέλη έχει ως αποτέλεσμα, υπολείμματα τους να 

συσσωρεύονται μέσα στο κερί. Αυτό από την μία 

μπορεί να περάσει στο μέλι και να ξεπεραστούν τα 

μέγιστα επιτρεπτά όρια και από την άλλη επηρεάζει 

την ανάπτυξη του γόνου των μελισσών κάνοντας τις 

μέλισσες αργότερα πιο επιρρεπείς σε ασθένειες. 

• Επιπλέον πολλές από τις δραστικές ουσίες, που 

χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν λειτουργούν 

πλέον, διότι το άκαρεοβαρρόα έχει δημιουργήσει 

ανθεκτικά στελέχη.

Πηγή: flickr.com
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2.γ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εφαρμογή σκευασμάτων

• Για την αποφυγή των παραπάνω ανεπιθύμητων 

αποτελεσμάτων εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται 

στροφή προς φυσικά σκευάσματα, όπως οργανικά 

οξέα και αιθέρια έλαια. Μ ε αυτόν τον τρόπο 

παράγονται πιο καθαρά προϊόντα και φαίνεται πως 

δεν δημιουργείται ανθεκτικότητα από το ακάρεο.

• Οι ουσίες αυτές είναι το οξαλικό οξύ, μυρμηκικό 

οξύ, γαλακτικό οξύ, και αιθέρια έλαια όπως θυμόλη, 

ευκαλυπτόλη, μενθόληκ.α. Για τον τρόπο χρήση 

τους απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο για τα 

μελίσσια, όσο και για τον ίδιο τον μελισσοκόμο. Πηγή: flickr.com
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2.γ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Εφαρμογή σκευασμάτων

• Για την δεύτερη πιο σημαντική πάθηση των μελισσών, 

την Νοζεμίαση δεν υπάρχουν χημικά σκευάσματα. Για 

πολλές δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν αντιβιοτικά, τα 

οποία πλέον απαγορεύονται. Η δράση τους είναι 

βακτηριοστατικήκαι όχι βακτηριοκτόνα και σε βάθος 

χρόνου δημιουργείται ανθεκτικότητα. 

• Μ όνο προληπτικά μέτρα, όπως αποφυγή υγρασίας, 

καλή πρωτεϊνική διατροφή, όχι παλιές κηρήθρες, 

τροφοδοσία με φυτικά εκχυλίσματα και σωστή 

αντιμετώπιση του ακάρεωςβαρρόα είναι 

αποτελεσματικά. Πηγή: flickr.com
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2.δ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Τροφοδοσία στο κρίσιμο στάδιο

• Τα μελίσσια ξεχειμωνιάζουν με τις εργάτριες που 

γεννήθηκαν στα μέσα φθινοπώρου.Κατά την 

διάρκεια του χειμώνα σχηματίζουν μία 

μελισσόσφαιρα για να διατηρήσουν την θερμοκρασία 

της κυψέλης σταθερή και η βασίλισσα διακόπτει για 

ένα διάστημα την γέννα της.

• Όταν αρχίσει πάλι η ωοτοκία της τότε η θερμοκρασία 

μες την κυψέλη θα πρέπει να παραμείνει σταθερή  

στους 35ο C που σημαίνει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε 

ενέργεια. Αυτό μεταφράζεται σε γρηγορότερη 

κατανάλωση τροφών. 
Πηγή: flickr.com
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2.δ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Τροφοδοσία στο κρίσιμο στάδιο

• Για να επιβιώσουν τα μελίσσια ο μελισσοκόμος θα 

μεταφέρει πλαίσια με μέλι κοντά στο σημείο που είναι 

οι μέλισσες ή θα τοποθετήσει μία τροφή πάνω από τις 

μέλισσες στα πλαίσια. Επίσης θα αφαιρέσει τυχόν 

περιττά πλαίσια. 

• Οι μέλισσες όταν καλύπτουν και ζεσταίνουν τον γόνο, 

εάν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, τότε δεν τον 

εγκαταλείπουν για να πάνε στην τροφή εάν είναι 

μακριά. Αν δεν γίνει κίνηση από τον μελισσοκόμο τότε 

πιθανόν να βρει μέλισσες παγωμένες πάνω από τον 

γόνο και τις τροφές στην άκρη εγκαταλειμμένες. 
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2.ε. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Συνενώσεις αδύνατων μελισσιών

• Στην μελισσοκομία δεν έχει σημασία απαραίτητα ο 

αριθμός των μελισσιών, αλλά το μέγεθος τους (αριθμός 

μελισσών σε κάθε ένα μελίσσι) καθώς και οι προοπτικές 

τους στην παραγωγή. Όταν ξεκινάει η άνοιξη θα πρέπει 

να γνωρίζουμε πόσα μελίσσια πραγματικά έχουμε και 

όχι μόνο των αριθμό τους. 

• Για τον λόγο αυτό τα πολύ μικρά μελίσσια ενώνονται με 

μεσαίας δυναμικότητας μελίσσια, για να γίνουν και 

αυτά παραγωγικά. Η ίδια κίνηση γίνεται και πριν τον 

χειμώνα για να ξεχειμωνιάσουν όλα και να μην έχουμε 

απώλειες. 
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2.στ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Προγραμματισμός χρονιάς

• Αφού ο μελισσοκόμος καταφέρει να διατηρήσει τα 

μελίσσια του μέχρι τις αρχές της άνοιξης, κάπου 

εκεί κάνει ένα προγραμματισμό για το τι θέλει μες 

την χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει πως θα επιτευχθούν 

πάντα οι στόχοι.

• Ένας βασικό στόχος είναι να αποφασίσει αν θα 

κάνει αύξηση του μελισσοκομικού του κεφαλαίου, 

κάνοντας καινούργιες παραφυάδες. Στην 

περίπτωση που κάνει πάρα πολλές σε σχέση με τα 

αρχικά μελίσσια, τότε δεν πηγαίνει για μεγάλη 

παραγωγή. 
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2.στ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Προγραμματισμός χρονιάς

• Ένας δεύτερος στόχος είναι ποια μελισσοκομικά 

προϊόντα θα προσπαθήσει να παράξει. Εκτός από το 

μέλι, μπορεί να συλλέξει γύρη και πρόπολη, να παράξει

πολτό και κερί, και με βάση αυτά να φτιάξει άλλα 

σκευάσματα. Η παραγωγή τους είναι σχεδόν σίγουρη 

σε αντίθεση με το μέλι.   

• Ένας τρίτος στόχος είναι σε ποιες νομές θα 

μεταφερθεί μες την χρονιά. Πιο συμφέρον είναι να 

εκμεταλλευτούμε αυτό που μας δίνει ο τόπος μας και 

ύστερα να πάμε σε ανάλογες αποστάσεις, σύμφωνα 

με την δυναμικότητα μας. 
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2.ζ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αξιοποίηση δικού μας γενετικού υλικού

• Κατά την διάρκεια της άνοιξης που τα μελίσσια 

αυξάνουν σε πληθυσμό και γόνο είναι ευκαιρία να 

φτιάξουμε μερικές παραφυάδες ή να κάνουμε 

αντικατάσταση κάποιων βασιλισσών που δεν 

αποδίδουν.

• Για την δημιουργία καινούργιων βασιλισσών έχουμε 

επιλογές, όπως αγορά νέων βασιλισσών, είτε 

παραγωγή από το δικό μας μελισσοκομείο. Όταν 

είμαστε καινούργιοι μελισσοκόμοι είναι προτιμότερο 

να επιλέξουμε βασίλισσες από την περιοχή μας.

Πηγή: pixabay.com
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2.ζ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αξιοποίηση δικού μας γενετικού υλικού

• Για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την μελισσοκομία 

σε επαγγελματικό επίπεδο, τότε είναι απαραίτητο να 

μάθουμε βασιλοτροφία. Αυτό σημαίνει πως θα 

παράγουμε βασίλισσες και παραφυάδες από το δικό 

μας υλικό. 

• Αν αγοράζουμε κάθε τόσο από άλλους 

μελισσοκόμους τότε η απόσβεση του κεφαλαίου δεν 

θα γίνει εύκολα. Σημασία έχει να διατηρούμε τα δικά 

μας μελίσσια και όποτε υπάρχει ανάγκη να 

αγοράζουμε.
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2.ζ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αξιοποίηση δικού μας γενετικού υλικού

• Σε κάθε τόπο υπάρχουν φυλές μελισσών, οι οποίες είναι 

προσαρμοσμένες σε αυτές τις περιοχές, με τις εκάστοτε 

ανθοφορίες, και συνήθως μπορούν και αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικότερα κάποιες ασθένειες. Παρόλα αυτά 

πλέον λόγω των διασταυρώσεων είναι δύσκολο να 

υπάρξει καθαρή φυλή.

• Για να έχουμε λοιπόν καλές βασίλισσες, θα πρέπει να 

γίνεται επιλογή από τον ίδιο τον μελισσοκόμο. Μ έσα στην 

χρονιά τα μελίσσια που συνέλεξαν πιο πολύ μέλι, δεν είχαν 

έντονα συμπτώματα ασθενειών, ξεχειμώνιασαν καλά, και 

δεν είναι πολύ επιθετικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τις νέες βασίλισσες.
Πηγή: pixabay.com
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2.η. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αξιοποίηση χαρακτηριστικών σμηνουργίας

• Η σμηνουργία είναι ο φυσικός τρόπος αναπαραγωγής 

των μελισσών. Την άνοιξη όταν τα μελίσσια είναι πάνω 

στην έντονη ανάπτυξη, παράγουν νέες βασίλισσες, και 

ταυτόχρονα η παλιά με ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού εγκαταλείπει την κυψέλη και δημιουργούν 

μία νέα φωλιά. 

• Σαν φαινόμενο, από την μία είναι καλό για τις 

μέλισσες, γιατί από επιλογή τους πολλαπλασιάζονται, 

την κατάλληλη χρονική στιγμή, αλλά από την άλλη ο 

μελισσοκόμος χάνει τους πληθυσμούς λίγο πριν την 

περίοδο συγκομιδής του μελιού. 

Πηγή: pixabay.com
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2.η. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Αξιοποίηση χαρακτηριστικών σμηνουργίας

Ο επαγγελματίας μελισσοκόμος θα επιλέξει την μέθοδο της 

επιλεγμένης βασιλοτροφίας. Η συνεχής επιλογή βασιλισσών με την 

μέθοδο της σμηνουργίας αυξάνει την τάση για σμηνουργία. 

Παρόλα αυτά γνωρίζοντας την θα αξιοποιήσουμε κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά της όπως:

➢ Tο μελίσσι στην νέα του φωλιά χτίζει κηρήθρες από την αρχή.

➢ Συνήθως μετά τον δεύτερο χρόνο σμηνουργείένα μελίσσι. 

➢ Το μελίσσι επιλέγει μία φωλιά ψηλά από το έδαφος, χωρίς 

υγρασία. 

Αντίστοιχα και εμείς, χτίζουμε νέα κεριά, αποφεύγουμε υγρασία, 

και αντικαθιστούμε βασίλισσες.
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2.θ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Πλήρης ανάπτυξη – επιλογή ανθοφορίων

• Τα μελίσσια για να μπορέσουν να συλλέξουν νέκταρ και 

μελιτώματα σε επαρκή βαθμό ώστε να πάρει μέλι ο 

μελισσοκόμος θα πρέπει να αποκτήσουν ένα 

συγκεκριμένο μέγεθος. Ουσιαστικά θέλουμε ένα μελίσσι 

να έχει περίπου 15 με 20 πλαίσια πληθυσμό.

• Όταν ένα μελίσσι έχει τέτοιο μέγεθος τότε οι 

συλλέκτριες είναι αρκετές, ούτως ώστε να συλλέξουν 

ότι υπάρχει έξω. 
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2.θ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Πλήρης ανάπτυξη – επιλογή ανθοφοριών

• Για να μαζέψουμε το μέγιστο μέλι θα πρέπει να 

συμπέσει η παραγωγική φάση του μελισσιού με μία 

καλή ανθοφορία. Για αυτό απαραίτητο είναι να 

προβλέψουμε πότε θα ξεκινήσει και πόσο θα αποδίδει. 

Βασικός αστάθμητος παράγοντας ο καιρός. 

• Θα μας οδηγήσουν η πολύ καλή γνώση των 

μελισσοκομικών φυτών, η παρακολούθηση του καιρού 

και η εμπειρία μας. Για την πρόβλεψη τους ο 

μελισσοκόμος χρησιμοποιεί μελίσσια δείκτες τα οποία 

παρακολουθεί για να δει πότε ξεκινάει η κάθε νομή. 
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2.ι. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Επιλογή εναλλακτικών σχεδίων – σωστές μεταφορές

• Ο μελισσοκόμος με τα χρόνια μαθαίνει πως και σε ποιες 

περιοχές να μετακινεί τα μελίσσια του. Σε κάποιες από 

αυτές τις περιοχές τα μεταφέρει για την ανάπτυξη των 

μελισσιών και σε άλλες για την συγκομιδή του μελιού. 

Αυτές όμως διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά. 

• Για αυτό πάντα θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική 

επιλογή τοποθεσιών αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Επίσης οι 

επιδόσεις των μελισσιών είναι και θέμα πιθανοτήτων. Για 

αυτό κατά διαστήματα τα μελίσσια τοποθετούνται σε 

διαφορετικές περιοχές για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πηγή: pixabay.com
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2.ι. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Επιλογή εναλλακτικών σχεδίων – σωστές μεταφορές

• Για την μεταφορά των μελισσιών χρησιμοποιούμε

αυτοκίνητα τα οποία, θα κάνουν ασφαλή όλη την

διαδικασία για τα μελίσσια,για τον μελισσοκόμο αλλά

καιτουςανθρώπουςπουθα βρεθούνκοντά τους.

• Κατά την μεταφορά, ουσιαστικά ο μελισσοκόμος

κουβαλάειένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του

καιτο τοποθετείσε εξωτερικό χώρο. Σε αυτήν την

διαδικασία υπάρχουν σοβαροίκίνδυνοιόπως,βλάβη

του αυτοκινήτου,απώλειες βασιλισσών,μελισσιών και

ίσωςκαιανθρώπων.
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2.κ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Σωστή διατροφή

• Η διατροφή τις μέλισσας βασίζεται στο νέκταρ, στα 

μελιτώματα, και στην γύρη. Τα δυο πρώτα δίνουν ενέργεια 

και η τελευταία είναι η πρωτεϊνική της διατροφή. Για να έχει 

η μέλισσα μια καλή ανάπτυξη και να είναι υγιής, θα πρέπει 

στην διατροφή της να υπάρχουν τόσο το νέκταρ και τα 

μελιτώματα, όσο και η γύρη. 

• Ο μελισσοκόμος θα πρέπει είτε με μεταφορές για την εύρεση 

νομής είτε με τεχνητή τροφοδοσία να μην αφήνει τις 

μέλισσες χωρίς τις απαραίτητες τροφές. Ειδικότερα οι 

μέλισσες δεν πρέπει να μένουν χωρίς καλής ποιότητας γύρη. 
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2.κ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Προσοχή στην λεηλασία

• Κάθε αποικία μελισσών λειτουργεί για την επιβίωση 

της και την ανάπτυξη της. Όταν υπάρχει επάρκεια 

τροφής τότε όλα τα μελίσσια δουλεύουν ήρεμα και 

δεν ασχολείται το ένα με το άλλο.

• Όταν όμως υπάρχει έλλειψη τροφής τότε το ένα 

μελίσσι μπορεί να επιτεθεί στο άλλο για να του 

κλέψει τα αποθέματα τροφής για να ταΐσει τον γόνο 

του. Δεν αρκούνται όμως μόνο σε αυτό, αλλά το 

ένα θα σκοτώσει το άλλο. Πηγή: pixabay.com
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2.κ. Εφαρμογή καλών μελισσοκομικών χειρισμών –
Προσοχή στην λεηλασία

• Η διαδικασία συμβαίνει ανάμεσα σε όλα τα μελίσσια, από 

οποιοδήποτε μελισσοκομείο. Αυτά που κινδυνεύουν 

περισσότερο είναι τα πιο αδύναμα μελίσσια. Έτσι μπορεί να 

χάσουμε όλο το μελισσοκομικό μας κεφάλαιο. Για αυτό ο 

μελισσοκόμος θα πρέπει να προσέξει τα εξής:

➢ Προσοχή στις τροφοδοσίες με σιρόπι. Πάντα αργά μετά το 

απόγευμα και προσοχή να μην σας χυθεί συρόπι.

➢ Διατήρηση δυνατών μελισσιών – διαφορετικό σημείο για 

μεγάλα και μικρά.

➢ Τρύγος πριν τελειώσει η ανθοφορία.

➢ Πάντα διατήρηση μικρής εισόδου.

➢ Μ εταφορά σε άλλη περιοχή αν εξαπλωθεί η λεηλασία. 
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3.α. Συνεργασία με αγρότες –
Τοποθέτηση μελισσών 

• Η μέλισσα αποτελεί τον φυσικό επικονιαστήτων 

καλλιεργειών και βοηθά στην αύξηση της παραγωγής και 

στην βελτίωση της ποιότητας. Από την διαδικασία αυτή 

κερδίζει και ο μελισσοκόμος και ο παραγωγός. Για το 

όφελος και των δύο πρέπει να υπάρχει συνεργασία και 

συνεννόηση.

• Η τοποθέτηση των μελισσιών να γίνεται κοντά σε 

καλλιέργειες, με τα στοιχεία του μελισσοκόμου, και με 

ενημέρωση των τριγύρω καλλιεργητών. Επίσης 

απαραίτητο είναι κοντά να υπάρχει πηγή νερού, από την 

οποία δεν πίνουν άλλα εκτρεφόμενα ζώα (οι υγρές 

περιοχές προάγουν μυκητιακέςασθένειες και αποτρέπουν 

τη σωστή σκλήρυνση του μελιού).

Πηγή: pixabay.com
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3.β. Συνεργασία με αγρότες –
Ψ εκασμοί με φυτοφάρμακα

• Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ο 

αγρότης έχει να αντιμετωπίσει ασθένειες και εχθρούς που 

προσβάλουν τις παραγωγές του. Για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα πάνω σε αυτές.

• Για την αντιμετώπιση τους θα πρέπει να ακολουθεί 

διαδικασίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Αυτό 

σημαίνει την ελάχιστη απαιτητή χρήση φυτοφαρμάκων. 

Άλλωστε με βάση την Πράσινη συμφωνία (Green Deal) της 

Ε.Ε θα πρέπει να μειωθεί η χρήση τους κατά 50% 

τα επόμενα δέκα χρόνια.
Πηγή: flickr.com
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3.β. Συνεργασία με αγρότες –
Ψ εκασμοί με φυτοφάρμακα

• Για να μην υπάρχουν προβλήματα με τις μέλισσες, 

τους άλλους άγριους επικονιαστές, καθώς και άλλα 

ωφέλιμα έντομα, η χρήση των εντομοκτόνων να γίνεται 

με όσο πιο ήπια δραστικότητα και χαμηλή 

μελισσοτοξικότητα.

• Όταν πρόκειται να γίνει ψεκασμός, τότε να γίνεται 

πάντοτε αργά το απόγευμα, και αν μπορεί να γίνεται 

σχεδόν νύχτα. Πριν πραγματοποιηθεί να γίνεται 

ενημέρωση και των μελισσοκόμων, για να κλείσουν για 

λίγο τις πόρτες ή ακόμα και να μεταφέρουν τα 

μελίσσια. 

Πηγή: flickr.com
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3.γ. Συνεργασία με αγρότες –
Διαφοροποίηση καλλιεργειών

• Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην γεωργία η 

επικράτηση των μονοκαλλιεργειών. Μ ε αυτό τον τρόπο 

φτάνουμε σε μεγάλες παραγωγές, αλλά οι κίνδυνοι μη 

απόδοσης τους αυξάνονται με τα χρόνια. 

• Μ ία τάση που επανεισάγεται είναι να βάζουν συνδυασμό 

καλλιεργειών σε μια περιοχή. Αυτό βοηθάει στην βελτίωση 

της βιοποικιλότητας, στην μείωση του ρίσκου αποτυχίας 

όλων των καλλιεργειών και ταυτόχρονα είναι θετικό και 

για τις μέλισσες αφού αποτελεί μία σταθερή πηγή τροφής 

για αυτές. Πηγή: flickr.com
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Κεφάλαιο 3 Κουίζ1/5

1. Η μελισσοκομία είναιένα κλειστόεπάγγελμα καιοιπηγέςγνώσειςείναιελάχιστες

a. Σωστό

b. Λάθος

2. Η μελισσοκομικήχρονιά ξεκινάει:

a. Μ έσα φθινοπώρου

b. Μ ετονέοέτος

c. Αρχέςάνοιξης
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3. Επιλέξτεποια απότα παρακάτω είναιγυρεοδοτικά φυτά:

a. Ρείκι

b. Κισσός

c. Πεύκο

4. Η καταλληλότερηστιγμή για τηνκαταπολέμησητουακάρεοςβαρρόα είναι:

a. Δεκέμβριο

b. Αύγουστο

c. Όταντομελίσσιέχειελάχιστοή καθόλουγόνο
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5. Κατά τηνχρήση οργανικώνοξέωνστηνκυψέληομελισσοκόμος:

a. Να φοράειπάντα μάσκα καιγάντια για χημικά

b. Μ όνοτηναπλήμελισσοκομικήστολή

6. Τοκρίσιμοστάδιοείναιεπικίνδυνογια τηνεπιβίωση τηςκυψέληςδιότι:

a. Απαιτείταιμεγαλύτερηενέργεια

b. Πεθαίνουνοιχειμερινέςεργάτριες

c. Καιτα δύο
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7. Οινέεςβασίλισσεςπρέπεινα προέρχονταιαπό :

a. Αγορά απόβασιλοτρόφουςμόνο

b. Μ έσω δικήςμαςεπιλεγμένηςβασιλοτροφίας

c. Σμηνουργία

8. Ένα παραγωγικόμελίσσιέχειπληθυσμό:

a. 5 πλαισίων

b. 10 πλαισίων

c. 20 πλαισίων
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9. Τα μελίσσια πρέπεινα τοποθετούνταικαινα μεταφέρονταιόλα μαζί

a. Σωστό

b. Λάθος

10. Ο μελισσοκόμοςόταντοποθετείτα μελίσσια τουσεκαλλιέργειεςτότε:

a. Τα μεταφέρεινύχτα χωρίςνα τονδουν

b. Επικοινωνείπρώτα μετουςπαραγωγούς

c. Τα τοποθετείελεύθερα όπουθέλει
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Κεφάλαιο 3 Απαντήσεις Κουίζ

Q1 B

Q2 A

Q3 A & B

Q4 C

Q5 A

Q6 C

Q7 B

Q8 C

Q9 B

Q10 B
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1. Για να είναιβιώσιμη – αειφορικήημελισσοκομία θα πρέπει:

a. Να μηνεπεμβαίνουμεκαθόλουστηνανάπτυξητωνμελισσιών

b. Να ακολουθούμε τις διαδικασίες του μελισσιού,χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο

τηνύπαρξη του καιταυτόχρονα να είμαστεοικονομικά βιώσιμοικαικοινωνικά

αποδεχτοί

c. Να κερδίζουμε το μέγιστο,καινα μην αφήνουμε κανένα μελίσσινα χαθείαπό

οποιαδήποτεαιτία

2. Η σχέσητηςμέλισσαςμετηνφύση είναι:

a. Να παράγειτα ποιοτικά προιόντα τηςγια να τα καταναλώνειοάνθρωπος

b. Να επικονιάζει τα φυτά, για την βελτίωση της βιοποικιλότητας και την

παραγωγή τροφής

c. Να επικονιάζειόλα τα φυτικά είδη
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3. Η μέλισσα κατά την παραμονή της σε μία περιοχή,σε μια ακτίνα δράσης 5 χλμ.

εκμεταλλεύεται:

a. Όλα τα μελισσοκομικά φυτά

b. Μ όνοτα αυτοφυή φυτά

c. Μ όνοτα καλλιεργούμενα φυτά

4. Τα μελίσσια κατά τηνδιάρκεια τηςχρονιάς:

a. Μ πορούννα τρέφονταικυρίωςμεζάχαρηκαιλίγομέλι

b. Είναιαπαραίτητη καιηγύρη καιτονέκταρ

c. Μ πορούννα αναπτυχθούνμόνομεγυρεόπιτες
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5. Η χρήσητωνχημικώνακαρεοκτόνωνδημιουργείπροβλήματα εξαιτίας:

a. Τηςανθεκτικότηταςπουδημιουργείταιαπότοάκαρεοβαρρόα

b. Τωνπροβλημάτωνυπολειμματικότηταςστοκερίκαιστα άλλα προϊόντα

c. Καιστα δύοτα παραπάνω

6. Τα οργανικά οξέα έχουντα εξήςπλεονεκτήματα:

a. Δενδημιουργείταιανθεκτικότητα απότοάκαρεο, τουλάχιστονμέχριτώρα

b. Θεωρούνταιβιολογικά,μία καιαποτελούνφυσικά συστατικά

c. Είναιπολύεύκοληηχρήση τουςαπότονμελισσοκόμο
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7. Τομελισσοκομικόσκαθάριείναιέναςεχθρόςοοποίος:

a. Υπάρχεισεόλεςτιςχώρεςτουκόσμου

b. Δενπροκαλείοικονομικέςζημιές

c. Θα πρέπειάμεσα να ειδοποιηθούνοιαρχέςανεμφανιστείκάπου

8. Η καταστροφή τωνφυσικώνενδιαιτημάτωντωνμελισσώνοφείλεται:

a. Στηνεπέκτασητωνκαλλιεργούμενωνεκτάσεων

b. Στηνοικιστική ανάπτυξη

c. Στηνκαταστροφή τουςαπόφυσικά αίτια

d. Σεόλα τα παραπάνω
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9. Ο παραγωγόςμπορείνα ψεκάζειτιςκαλλιέργειεςτου:

a. Οποιαδήποτεστιγμή τηςημέρας

b. Μ όνο αργά το απόγευμα και πάντα να έχουν ειδοποιήσει τους γύρω

μελισσοκόμους. Ταυτόχρονα καιο ίδιος ο μελισσοκόμος να είναισε διαρκή

επαφή μαζίτους

c. Μ όνοαντουτοεπιτρέψουνκαιοιμελισσοκόμοι

10. Για να υπάρχειβιώσιμη μελισσοκομία,ομελισσοκόμοςαρκείνα:

a. Πάειδίπλα σεένα έμπειρομελισσοκόμο

b. Να διαβάσειδύοβιβλία

c. Να αποκτά διαρκώς εμπειρίες στα δικά του μελίσσια καιταυτόχρονα να

μελετά καινα ενημερώνεταιγια οτιδήποτενεότερο
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Ενότητα 1 Γενικό Κουίζ - Απαντήσεις

Q1 B

Q2 B

Q3 A

Q4 B

Q5 C

Q6 A & B

Q7 C

Q8 D

Q9 B

Q10 C
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