
ΜΜεεττααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  μμεελλιισσσσιιοούύ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  
έέττοουυςς  

  

  

  
  

ΦΦθθιιννόόππωωρροο  ––  ΧΧεειιμμώώννααςς  
 

 Μεταφορά των μελισσιών σε όψιμες ανθοφορίες που δίνουν γύρη. 
 Διεγερτική τροφοδοσία (σιρόπι 1:1, 250-300 γρ/ημέρα) 

 Χώρος: άνοιγμα γονοφωλιάς  

  
ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ    ββααρρρρόόαα  Varroa destructor 

ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  ΣΣηηψψηηγγοοννιιώώνν  κκααιι  ττηηςς  ΝΝοοσσεεμμίίαασσηηςς    
 

Γιατί πρέπει οι θεραπευτικές επεμβάσεις να γίνονται το φθινόπωρο: 
 

 Το μελίσσι δεν βρίσκεται σε παραγωγική περίοδο 
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 Ο κίνδυνος ρύπανσης των προϊόντων περιορίζεται 

 Συνίσταται η αποστολή δειγμάτων ακμαίων μελισσών και γόνου για την 

διερεύνηση παθογόνων 

  
ΜΜέέττρραα  ξξεεχχεειιμμωωννιιάάσσμμααττοοςς  

 Η ποσότητα τροφής 
 Η ποιότητα τροφής 
 Η διάταξη πλαισίων στη κυψέλη – απαραίτητος χώρος 
 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η πρόσθετη τροφή, εάν δεν είναι μέλι :  
 Να μην αλλοιώνεται 

 Να μην προσδίδει υγρασία 
 Να δίνεται σε άμεση επαφή με τις μέλισσες 
 Να αφομοιώνεται εύκολα από τις μέλισσες 

 Να είναι γνωστής σύστασης  

 
ΓΓιιααττίί  οο  ααεερριισσμμόόςς  εείίννααιι  ττόόσσοο  σσηημμααννττιικκόόςς??  

ΜΜεελλιισσσσόόσσφφααιιρραα    ΔΔιιααττήήρρηησσηη  σσττααθθεερρήήςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς    κκααττααννάάλλωωσσηη  

μμεελλιιοούύ    εεννέέρργγεειιαα  ((ααύύξξηησσηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς))  ++ννεερρόό  ((υυγγρραασσίίαα))  ++  CCOO22  

((ααεερριισσμμόόςς))..  

ΓΓιιαα  κκάάθθεε  κκιιλλόό  μμεελλιιοούύ  πποουυ  κκααττααννααλλώώννεεττααιι,,  ππααρράάγγοοννττααιι  990000  mmll  ννεερρόό  

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  CCOO22  υυππόό  κκααννοοννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  έέωωςς  33%%,,  σσττηη  μμεελλιισσσσόόσσφφααιιρραα  έέωωςς  

99%%..  ΣΣεε  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  >>1100%%  ττοο  σσμμήήννοοςς  ααρρχχίίζζεειι  ττοονν  ααεερριισσμμόό..  

ΑΑύύξξηησσηη  ττηηςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  σσττηη  φφωωλλιιάά  >>4400ººCC  ππρροοκκααλλεείί  ααππώώλλεειιαα  ιισσοορρρροοππίίααςς  

σσττιιςς  μμέέλλιισσσσεεςς..  

  
ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμιικκοοίί  χχεειιρριισσμμοοίί  ττοουυ  ΧΧεειιμμώώνναα  

 Προετοιμάζεται το μελισσοκομικό υλικό 
 Επιθεωρήσεις 
 Διάσωση μελισσιών που λιμοκτονούν 
 Συνένωση ορφανών ή πολύ αδύνατων μελισσιών 
 Απομάκρυνση νεκρών μελισσιών 
 Αντιμετώπιση «κρίσιμου» σταδίου» 
 Εκμετάλλευση πρώιμων ανθοφοριών  
 

ΆΆννοοιιξξηη  
 

ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα  

 Γρήγορη ανάπτυξη – εκμετάλλευση πρώιμης ανθοφορίας για παραγωγή 

βασιλισσών ή παραφυάδων 

 Συντηρητική ανάπτυξη, σύμφωνα με τους ρυθμούς του μελισσιού και τις 

ετήσιες συνθήκες 

 Καθυστέρηση ανάπτυξης, είναι δυνατόν; 



ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμιικκοοίί  ΧΧεειιρριισσμμοοίί  ΆΆννοοιιξξηηςς 
 Καθαρισμός κυψελών 
 Ενίσχυση ή συνένωση αδυνάτων μελισσιών. 
 Ανάπτυξη μελισσιών 
 Συλλογή γύρης, χτίσιμο κηρηθρών 
 Πρόληψη & καταστολή σμηνουργίας 
 Παραγωγή βασιλισσών, ανάπτυξη μελισσοκομείου 
 Εκμετάλλευση ανοιξιάτικων ανθοφοριών    

  

ΑΑννάάππττυυξξηη  μμεελλιισσσσιιώώνν  ττηηνν  ΆΆννοοιιξξηη  

ΕΕμμππόόδδιιαα  

 Ο περιορισμένος χώρος 
 Κάποια ασθένεια (Βαρρόα, Α.Σ., Ασκοσφαίρωση, Νοσεμίαση) 
 Η ακατάλληλη βασίλισσα 
 Ο μικρός αριθμός μελισσών 
Αντιμετώπιση 

o Εξασφάλιση χώρου για την ωοτοκία & τις τροφές. 
o Αντιμετώπιση ασθενειών (δεν συνιστάται) 
o Αντικατάσταση της βασίλισσας 
o Ενίσχυση ή συνένωση  

ΧΧττίίσσιιμμοο  κκηηρρηηθθρρώώνν  
ΓΓιιααττίί  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππααλλααιιώώνν  κκηηρρηηθθρρώώνν;;  

  υυπποολλεείίμμμμαατταα    

  σσππόόρριιαα  ππααθθοογγόόννωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  

  εεκκκκόόλλααψψηη  μμιικκρρόόττεερρωωνν  μμεελλιισσσσώώνν  

  

ΣΣυυλλλλοογγήή  γγύύρρηηςς  

Ένα μελίσσι εκτελεί υπό φυσιολογικές συνθήκες 5500..000000--5544..000000  ττααξξίίδδιιαα 
ημερησίως για συλλογή γύρης. 

Κάθε προνύμφη χρειάζεται για την σωστή ανάπτυξή της 110000  mmgg  γγύύρρηηςς. Εάν 

η βασίλισσα ωοτοκεί 1.500 ωά / ημέρα τότε οι ανάγκες ενός μελισσιού 
είναι 11  κκιιλλόό  γγύύρρηη  //  εεββδδοομμάάδδαα ή 20 κιλά σε μία μελισσοκομική περίοδο 

(200.000 προνύμφες) 
Η συλλογή γύρης γίνεται: 
 Με γυρεοπαγίδες 

 Γύρη σε πλαίσια  
   (μάνα, bee bread) 

 
ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσττηη  σσμμηηννοουυρργγίίαα 

  ΚΚλληηρροοννοομμιικκήή  ππρροοδδιιάάθθεεσσηη  

  

  ΗΗλλιικκίίαα  ττηηςς  ββαασσίίλλιισσσσααςς  

  

  ΕΕλλλλιιππήήςς  δδιιαασσπποορράά  ττηηςς  φφεερροομμόόννηηςς  ττηηςς  ββαασσίίλλιισσσσααςς..        



  ΠΠεερριιοορριισσμμέέννοοςς    χχώώρροοςς,,  γγιιαα  ττοονν  ππλληηθθυυσσμμόό,,  ττοονν  γγόόννοο  κκααιι  ττιιςς  ττρροοφφέέςς  

  ΣΣυυννωωσσττιισσμμόόςς  εερργγααττρριιώώνν  

  ΑΑφφθθοοννίίαα  ττρροοφφώώνν--σσττααμμααττάά  ηη  σσυυλλλλοογγήή  

  ΜΜεείίωωσσηη  ττοουυ  ρρυυθθμμοούύ  ωωοοττοοκκίίααςς  

  ΠΠοολλλλέέςς  ππααρρααμμάάννεεςς--ΠΠεερρίίσσσσεειιαα  ββαασσιιλλιικκοούύ  πποολλττοούύ  

  ΑΑννααλλοογγίίαα  σσφφρρααγγιισσμμέέννοουυ//ααννοοιιχχττοούύ  γγόόννοουυ  

  

ΠΠοοιιόόττηητταα  ττηηςς  ΒΒαασσίίλλιισσσσααςς  

Επηρεάζει:  

  ΕΕππιιθθεεττιικκόόττηητταα  

  ΚΚααττααννάάλλωωσσηη  ττρροοφφώώνν  ττοο  χχεειιμμώώνναα  

  ΠΠααρρααγγωωγγιικκόόττηητταα  

  ΤΤάάσσηη  γγιιαα  σσμμηηννοουυρργγίίαα  

  ΑΑννθθεεκκττιικκόόττηητταα  σσττιιςς  αασσθθέέννεειιεεςς  

  ΤΤάάσσηη  γγιιαα  λλεεηηλλαασσίίαα  

  κκ..αα..  
 

και επηρεάζεται: 

  ΚΚλληηρροοννοομμιικκόόττηητταα  

  ΔΔιιααττρροοφφήή  κκααττάά  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  ππρροοννύύμμφφηηςς--ααννάάππττυυξξηη  ωωοοθθηηκκώώνν,,  σσωωμμααττιικκήή  

δδιιάάππλλαασσηη  

  ΕΕππιιττυυχχήή  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  γγοοννιιμμοοπποοίίηησσηηςς  

ΟΟ  μμεελλιισσσσοοκκόόμμοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααλλααμμββάάννεειι  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  σσττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ττωωνν  

ββαασσιιλλιισσσσώώνν  ττοουυ..    
ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ::  
 Δεν πρέπει να διατηρεί βασίλισσες μεγαλύτερες των 2 ετών 
 Οι προνύμφες που θα εξελιχθούν σε βασίλισσες θα πρέπει να 

προέρχονται από μελίσσια με επιθυμητά χαρακτηριστικά για τον 
μελισσοκόμο και όχι για το μελίσσι  

 Οι προνύμφες που θα εξελιχθούν σε βασίλισσες θα πρέπει να τραφούν με 

τη μέγιστη δυνατή ποσότητα Β.Π. (σωματική διάπλαση, αριθμός 
οβαριολών, επιτυχής γονιμοποίηση) 

 Η διαδικασία της ανανέωσης των βασιλισσών δεν θα πρέπει να αποβαίνει 
εις βάρος της παραγωγής. 

 

ΚΚααλλοοκκααίίρριι  
  

ΚΚύύρριιοοιι  σσττόόχχοοιι  μμεελλιισσσσοοκκοομμιικκώώνν  χχεειιρριισσμμώώνν  κκααλλοοκκααιιρριιοούύ  

  

  ΕΕκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ααννθθοοφφοορριιώώνν  κκααλλοοκκααιιρριιοούύ  

  ΤΤρρύύγγοοςς  μμεελλιιοούύ  

  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  δδυυσσμμεεννώώνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  

      μμεεττάά  ττηηνν  δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  ννεεκκττααρροοέέκκκκρριισσηηςς  

  



ΑΑίίττιιαα  μμεειιωωμμέέννωωνν  ααπποοδδόόσσεεωωνν  ττοουυςς  κκααλλοοκκααιιρριιννοούύςς  μμήήννεεςς  

  

  ΜΜεελλίίσσσσιι  μμεε  μμιικκρρόό  σσχχεεττιικκάά  ππλληηθθυυσσμμόό  σσεε  φφάάσσηη  ααννάάππττυυξξηηςς  ((εεππιισσττρροοφφήή  

λλιιγγόόττεερρωωνν  ααππόό  3300  μμέέλλιισσσσεεςς  ααννάά  λλεεππττόό  ππααρρααττήήρρηησσηηςς))  

  ΣΣυυχχννέέςς  εεππιιθθεεωωρρήήσσεειιςς  κκααιι  κκάάππννιισσμμαα  ττωωνν  μμεελλιισσσσώώνν  ((μμεείίωωσσηη  έέωωςς  3300%%  --  

δδιιαακκοοππήή  σσυυλλλλοογγήήςς  γγιιαα  1100--3300  λλ..  ))  

  ΎΎππααρρξξηη  γγυυρρεεοοππααγγίίδδωωνν  μμππρροοσσττάά  σσττοο  μμεελλίίσσσσιι  ((μμεείίωωσσηη  έέωωςς  2200%%))  

  ΎΎππααρρξξηη  φφύύλλλλωωνν  κκηηρρήήθθρρααςς  σσττοο  μμεελλίίσσσσιι  

  ΌΌχχιι  χχώώρροοςς  γγιιαα  μμέέλλιι  

  ΌΌχχιι  σσυυχχννόόςς  ττρρύύγγοοςς  ττωωνν  γγεεμμάάττωωνν  ππλλααιισσίίωωνν    

  
  

ΕΕρργγαασσίίεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ννεεκκττααρροοέέκκκκρριισσηη  

  ΣΣυυννέέννωωσσηη  ααδδύύννααττωωνν  μμεελλιισσσσιιώώνν  

  ΤΤεερρμμααττιισσμμόόςς  θθεερρααππεευυττιικκώώνν  ααγγωωγγώώνν  

  ΕΕξξαασσφφάάλλιισσηη  ννεερροούύ  σσττιιςς  μμέέλλιισσσσεεςς  

  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  κκττιισσμμέέννωωνν  κκηηρρήήθθρρωωνν  κκααιι  οορρόόφφωωνν,,  ααννααδδιιάάττααξξηη  ππλλααιισσίίωωνν    

  ΦΦρροοννττίίδδαα  γγιιαα  σσκκίίαασσηη  κκααιι  ααεερριισσμμόό  ττωωνν  κκυυψψεελλώώνν  

  ΑΑπποοφφυυγγήή  ππααρρααππλλάάννηησσηηςς  

  ΧΧρρήήσσηη  ββαασσιιλλιικκοούύ  δδιιααφφρράάγγμμααττοοςς  
 

ΕΕρργγαασσίίεεςς  κκααττάά  ττηη  ννεεκκττααρροοέέκκκκρριισσηη  

  ΠΠεερριιοορριισσμμόόςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ττωωνν  εεππιιθθεεωωρρήήσσεεωωνν  σσττοο  εελλάάχχιισσττοο  

  ΆΆμμεεσσηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  γγεεμμάάττωωνν  μμεε  μμέέλλιι  οορρόόφφωωνν  

  ΒΒαασσιιλλιικκόό  δδιιάάφφρρααγγμμαα  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οορρόόφφωωνν  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφεευυχχθθεείί  ηη  ωωοοττοοκκίίαα  

σσττοονν  μμεελλιιττοοθθάάλλααμμοο  

  ΕΕππιισσττρροοφφήή  ττωωνν  ττρρυυγγηημμέέννωωνν  κκηηρρήήθθρρωωνν  σσττοο  μμεελλίίσσσσιι  

 
ΕΕξξααγγωωγγήή    ττοουυ    μμεελλιιοούύ    ααππόό    ττιιςς    κκηηρρήήθθρρεεςς  --  ΤΤΡΡΥΥΓΓΟΟΣΣ  
 Ξεσφράγισμα 
 Φυγοκέντριση 

 Φιλτράρισμα 
 Διαύγαση 

 
Εργασίες μετά την διακοπή της νεκταροέκκρισης 

  ΔΔιιεεγγεερρττιικκήή  ττρροοφφοοδδοοσσίίαα  γγιιαα  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ωωοοττοοκκίίααςς  κκααιι  εεκκττρροοφφήή  γγόόννοουυ  

((ννέέκκττααρρ  ++  γγύύρρηη  ++  χχώώρροοςς))  

  ΜΜεεττααφφοορράά  σσεε  ππεερριιοοχχήή  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  ααννθθιισσμμέένναα  μμεελλιισσσσοοκκοομμιικκάά  φφυυττάά  

  ΜΜέέττρραα  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  ββααρρρρόόαα,,  αασσκκοοσσφφααίίρρωωσσηη,,  

ααμμεερριικκάάννιικκηη  κκααιι  εευυρρωωππααϊϊκκήή  σσηηψψιιγγοοννίίαα  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  λλόόγγωω  

ππεερριιοορριισσμμέέννηηςς  ννεεκκττααρροοέέκκκκρριισσηηςς  κκααιι  μμεειιωωμμέέννηηςς  ππττήήσσηηςς    

  


