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Αγαπητοί φίλοι,  
 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων αποτελεί το εκφραστικό όργανο των μελισσοκόμων της 
Κύπρου, επαγγελματιών και ερασιτεχνών. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
της μελισσοκομίας στην Κύπρο και την προώθηση των συμφερόντων των μελών του. Από το 2008, ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων είναι ο ανάδοχος φορέας του Κέντρου Μελισσοκομίας. Το εν 
λόγω Κέντρο έχει καίρια σημασία για την επιβίωση και εξέλιξη του κλάδου της μελισσοκομίας στη 
μεγαλόνησο. Σημαντικό επίτευγμα του Συνδέσμου είναι η λειτουργία Μελισσοκομικού Σχολείου από 
το 2009, όπου μεταφέρουμε γνώσεις και εμπειρία σε νέους μελισσοκόμους.  
Είναι ήδη περισσότερο από ένα χρόνο που ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκομίας λειτουργεί με το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο (2018 – 2020). Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου, νιώθω την υποχρέωση να 
αναφέρω τις ραγδαίες εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς της μελισσοκομίας. Από τον Οκτώβριο του 2018 
άρχισε η εκστρατεία διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και άλλων επικονιαστών, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και το Γραφείο της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος, με αφορμή την ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοφαρμάκων σε συνέπεια της μείωσης των 
πληθυσμών των μελισσών. Έχουμε ως στόχο μέσω της  εκστρατείας να ενημερωθεί ο κάθε πολίτης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, να μάθει τι είναι η μέλισσα, τη σημασία της και γιατί είναι τόσο σημαντική 
στην αρμονική εξέλιξη του περιβάλλοντος. 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων είναι σε διαδικασία καθιέρωσης ενός σήματος για εγγύηση 
των μελών του, τα οποία θα εφαρμόζουν ορθές μελισσοκομικές πρακτικές, ούτως ώστε μέσω αυτού 
του σήματος να  προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το  Κυπριακό μέλι. Τέλος, θα ήθελα να 
αναφερθώ στην άριστη συνεργασία των δύο Μελισσοκομικών συνδέσμων, του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Μελισσοκομών και της Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, οι οποίοι διέπονται από  
κοινή πορεία πλεύσης. 
Το ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ θα αποτελεί το εκφραστικό όργανο του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων. Από τώρα και στο εξής θα κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή 
ανά τρίμηνο. Σκοπός του είναι μεταφέρει ενημέρωση και γνώση στο μελισσοκομικό κόσμο. Είμαι 
πεπεισμένος ότι ο κλάδος προχωράει μπροστά μόνο με την υποστήριξη της επιστήμης, της νέας 
τεχνολογίας και γνώσης. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω στόχου, το περιοδικό μας «ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» θα δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ στο τρίμηνο που προηγήθηκε, 
επιστημονικά άρθρα, οι συγγραφείς των οποίων θα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες του κλάδου καθώς 
και μελισσοκόμοι, οι οποίοι μεταφέρουν την δική τους εμπειρία και άποψη. Το περιοδικό 
συμπληρώνεται από ειδήσεις, νέα και ανακοινώσεις που αφορούν τον κλάδο καθώς και μικρές 
αγγελίες και διαφημιστικές καταχωρήσεις. Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή έκδοση του περιοδικού θα 
δημοσιεύονται φωτογραφίες από τις ημερίδες του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ., καθώς και το πρόγραμμα που θα 
ακολουθήσει τους επόμενους μήνες (εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια κλπ).  Στόχος μας το 
περιοδικό  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  είναι να ξεπεράσει τα σύνορα της Κύπρου και να διαβάζεται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την επανέναρξη της έκδοσης του περιοδικού ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
σε ηλεκτρονική μορφή και βαθιά συγχαίρω και ευχαριστώ τους συντελεστές της.  
 
 
 
 
 

Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου μελισσοκόμων 
Μάριος Κωνσταντίνου 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό  

για τους μελισσοκόμους  

και τη μελισσοκομία        

Κωδικός  ISSN 1986-2636  

Τα άρθρα και οι εργασίες που 
δημοσιεύονται στο περιοδικό δεν 
εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του 
Παγκυπρίου Συνδέσμου 
Μελισσοκόμων.  

.  

 

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. στο διαδίκτυο:  

Λειτουργεί η ιστοσελίδα του 
ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. με ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://cybeeas.com 

 

 

Ιδιοκτήτης – Εκδότης:  

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων 

Διευθυντής:    

Αθανασία Αγγέλου, Τηλ. 97894313 

ΕΔΡΑ:  Λεωφόρος Στροβόλου 195Δ,  

2049,  Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος 

ΤΗΛ:   22 – 420051        

E-mail:  info@cybeeαs.org  

Συντακτική Επιτροπή 

Μάριος Κωνσταντίνου 

Αθανασία Αγγέλου 

Σελιδοποίηση – Επιμέλεια  

Αθανασία Αγγέλου 

Μάριος Κωνσταντίνου 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ 

€20  για όλα τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ 

Λογαριασμός Τράπεζας για 
συνδρομές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :  

301-01-444-391-01 

Η εγγραφή ή η ανανέωση της 
συνδρομής μπορεί να γίνει στα 
γραφεία του Συνδέσμου στην οδό:  

Λεωφόρος Σταυρού 34, Στρόβολος,  

ΤΚ 2035, Λευκωσία, τηλ. 22-420051. 

Σε περίπτωση που κάνετε κατάθεση 
στην Τράπεζα, παρακαλούμε όπως 
δηλώσετε το Όνομα/Αρ. Ταυτότητας ή 
Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου και 
ενημερώστε μας τηλεφωνικώς ή με 
email για τα στοιχεία της διεύθυνσης 
σας.   
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
2018 - 2019 
ΟΝΟΜΑ  ΑΞΙΩΜΑ 

1  ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

4 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΙΑΣ  

5 ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ  ΜΕΛΟΣ 

6 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ  ΜΕΛΟΣ 

7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

ΜΕΛΟΣ 

8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ 

9 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ 

10 ROJER WHITE  ΜΕΛΟΣ 

11 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΟΣ 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, είναι το εκφραστικό όργανο όλων των μελισσοκόμων 
της Κύπρου, επαγγελματιών και ερασιτεχνών. Στόχος του από την ήμερα ίδρυσης του (δεκαετία 
του 80) είναι η προώθηση των συμφερόντων των μελών του αλλά και η αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός της μελισσοκομίας της Κύπρου. 
Βασικές προτεραιότητες του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. είναι η προβολή και στήριξη του κύπριου μελισσοκόμου, 
καθώς επίσης και η επιστημονική στήριξη του μελισσοκομικού κόσμου της Κύπρου. 
Από το 2008 ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. είναι ο ανάδοχος Φορέας του Κέντρου Μελισσοκομίας, που αποτελεί 
σημαντικό αρωγό για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και έχει εξελιχθεί σε ζωτικής 
σημασίας συμπαραστάτη για την επιβίωση του κλάδου της μελισσοκομίας στη χώρα μας. Το 
προσωπικό του Κέντρου Μελισσοκομίας, έχει καθημερινή επικοινωνία και επαφή με τους 
κύπριους μελισσοκόμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, στους οποίους προσφέρει βοήθεια, 
μεταφέρει γνώσεις και συμβουλεύει ανάλογα με τις ανάγκες τους. 
Επίσης, ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Επαγγελματιών Μελισσοκόμων 
(EPBA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Apimondia. Μέσα από τους 
οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει, εκπροσωπεί την χώρα μας σε διεθνή συνέδρια και 
συναντήσεις, ενημερώνει για τα προβλήματα των μελισσοκόμων της χώρα μας και μεταφέρει νέες 
τεχνολογίες και εξελίξεις στα μέλη του. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. από το 2009 ίδρυσε και συνεχίζει να 
λειτουργεί το Μελισσοκομικό Σχολείο, το μοναδικό εκπαιδευτικό φορέα στην Κύπρο, ο οποίος 
μέχρι σήμερα έχει εντάξει με επιτυχία πέραν των 200 νέων μελισσοκόμων στο επάγγελμα. 
Ο κάθε ένας μας με την εγγραφή του ως μέλος του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. πρέπει να γνωρίζει τι  οφέλη μπορεί 
να αποκομίσει. 
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. σε συνεργασία με το Κέντρο Μελισσοκομίας,  βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το 
μελισσοκόμο για άμεση ενημέρωση όσο αφορά νέες τεχνικές και μεθόδους για το καλύτερο της 
μελισσοκομίας... 
-Μαθήματα για αρχάριους μελισσοκόμους. 
- Παρουσιάσεις – Διαλέξεις για εποχιακούς μελισσοκομικούς χειρισμούς 2 ώρες σε κάθε                
Ημερίδα ανά τρίμηνο.  
- Ενημέρωση των μελισσοκόμων για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια που                
πραγματοποιούνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο                
Θεσσαλονίκης.  
- Εκτός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που γίνονται στην Ελλάδα, θα ενημερώνεστε για ειδικές  
εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που γίνονται στο εξωτερικό και αναλόγως του ενδιαφέροντος θα 
οργανώνουμε συγκεκριμένες εκδρομές. 
Στις Ημερίδες και όποτε έχουμε την δυνατότητα θα γίνονται παρουσιάσεις από καθηγητές – 
εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό 
Εκτός από την μάθηση ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων θα βρίσκεται δίπλα από κάθε 
μελισσοκόμο για να τον βοηθήσει στην επίλυση οποιοδήποτε προβλήματος αντιμετωπίζει με τα 
μελίσσια του. 
Μαζί με το μελισσοκομικό Κέντρο θα μπορεί να παρέχει  συμβουλές και τεχνική – πρακτική 
υποστήριξη στους μελισσοκόμους, τόσο εξ’ αποστάσεως (π.χ. τηλεφωνικώς) όσο και επιτόπου.  
Τα μέλη του συνδέσμου μελισσοκόμων μέσω της επιτροπής αξιολόγησης ιδεών,  μπορούν να 
προβάλουν οποιαδήποτε πρόταση νομίζουν ότι χρήζει προώθηση προς τις Κρατικές Υπηρεσίες, (ο 
σύνδεσμος θα είναι ο συνδετικός κρίκος), καθώς επίσης ιδέες για την μέγιστη απόδοση των 
μελισσιών τους και των προϊόντων τους, και  τυχόν προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν 
και άλλοι, ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση προς όλους.  
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Τα μέλη του συνδέσμου τα οποία έχουν προς πώληση μελισσοκομικό εξοπλισμό, θα έχουν την 
δυνατότητα να αναρτήσουν αγγελία για τα προϊόντα τους στην σελίδα του συνδέσμου στο 
διαδίκτυο. 

Σκοπός του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων είναι η παροχή πρώτα απ’ όλα των γνώσεων και 
η καθιέρωση της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής, καθώς και η προώθηση όλων των 
μελισσοκομικών προϊόντων κυψέλης. Με τη σωστή ενημέρωση και γνώση του μελισσοκόμου, 
αποφεύγονται αλλά και επιλύονται προβλήματα όπως ασθένειες καθώς και αύξηση στην παραγωγή 
προϊόντων μέλισσας.  

Είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος του συνδέσμου είναι η ΜΑΘΗΣΗ και η ΚΑΛΗ     ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ, για την όσο δυνατή και καλύτερη βελτίωση της  μελισσοκομίας στην Κύπρο, 
καθώς και το ότι θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα ασχολούνται με την επίλυση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν και θα τους συμβουλεύουν  άμεσα ανά πάσα στιγμή. Για να γίνουν τα πιο 
πάνω είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι η συμμετοχή μελών στον σύνδεσμο είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τη διατήρηση του σε ισχύ.  

 

Δράσεις Κέντρου Μελισσοκομίας 

 

• παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους και σε 
οργανωμένα σύνολα μελισσοκόμων, τόσο εξ’ αποστάσεως (π.χ. τηλεφωνικώς) όσο και 
επιτόπου.  

• ενημέρωση των μελισσοκόμων και των οργανωμένων συνόλων μελισσοκόμων για τα ισχύοντα 
προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.  

• διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τους μελισσοκόμους και οργανωμένα σύνολα 
μελισσοκόμων σε θέματα μελισσοκομίας που απορρέουν από δραστηριότητες των κρατικών 
υπηρεσιών. 

•  οργάνωση και πραγματοποίηση διαφωτιστικών διαλέξεων και ενημερωτικών ημερίδων σε 
θέματα μελισσοκομίας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

•  υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019 καθώς και σε άλλα κρατικά προγράμματα και σχέδια. 

•  διεκπεραίωση ή υποβοήθηση στις δειγματοληψίες, αποστολή δειγμάτων προς εξέταση / 
ανάλυση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

•  αποστολή οιωνδήποτε στοιχείων στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος αυτής. 

•  διατήρηση αρχείου με όλη τη σχετική αλληλογραφία που αφορά το Κέντρο Μελισσοκομίας 

• συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. 

• παρακολούθηση της αγοράς. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΜΟΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
12/1: Ημερίδα Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων 
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Εκστρατεία για ενημέρωση όσο αφορά τους ψεκασμούς των εντομοκτόνων και των 
ζιζανιοκτόνων 
 
ΜΑΡΤΙΟΣ 
Σχολείο Βασιλοτροφίας 15-16-17/ 3 και  23-24/ 3 2019 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
14 & 15/4: London Honey Awards (Quality and Design Honey Awards)  
 
ΜΑΪΟΣ 
18/5: Ημερίδα Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων 
19/5: Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας – Εκδήλωση στην Ορεινή Λάρνακα στο χωριό Ορά 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
23/6: Φεστιβάλ Μελιού Ορεινής Λάρνακας στην Οδού 
 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
4,5,6,7/7: Αγροτικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ ΚΟΑΠ στο Μόλο Λεμεσού 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
8 με 12/9: Παγκόσμιο Συνέδριο Μελισσοκομίας. APIMONDIA 2019 , στο Μόντρεαλ του 
Καναδά 
15/9: Παιδικό Φεστιβάλ Μελιού Ορεινής Λάρνακας 
Φεστιβάλ Μελιού στον Καλοπαναγιώτη  
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
18-19-20/10: 1Ο Παγκύπριο Συνέδριο & Φεστιβάλ Μελιού, Προϊόντων Κυψέλης και 
Μελισσοκομίας 
 
ΝΟΕΒΡΙΟΣ 
Δεντροφύτευση  στο Δήμο Λατσιών για τη δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου 
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
1/12: Πανήγυρη για την εορτή του Αγίου Φιλάρετου στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στην 
Κάτω Δευτερά 
 
14/12: Εκλογική – Γενική Συνέλευση Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ – 
ΜΑΡΤΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 
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12/01/2019,ΣΑΒΒΑΤΟ,ΑΙΘΟΥΣΑ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΚΑΡΙΝΟΥ 

 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. 
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Στις 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ, στην Σκαρίνου. 
Στα πλαίσια της γενικής συνέλευσης έγιναν οι εγγραφές των νέων μελών του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ για το 
έτος 2019, και παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του συνδέσμου κ. Μάριο Κωνσταντίνου το έργο 
του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ για το έτος 2018 αλλά και οι στόχοι του 2019. 
Σε μία κατάμεστη αίθουσα έγινε παρουσίαση από τον καθηγητή μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. κ. 
Δημήτρη Κανέλη “ Τα πάντα για το μέλι - Σωστοί μελισσοκομικοί χειρισμοί - HMF κλπ.“ 
Συζητήθηκαν μεταξύ του καθηγητή και των μελισσοκόμων όλα τα θέματα που αφορούσαν το 
μέλι, και τους λύθηκαν πολλές απορίες. Στο τέλος της γενικής συνέλευσης έγινε το κόψιμο της 
βασιλόπιττας και κλήρωση πλούσιων δώρων.  
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 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ 

 
Η Εκστρατεία άρχισε στις 27 Οκτωβρίου 2018, και αποτελεί κοινό αγώνα μεταξύ του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Μελισσοκόμων, της Παγκύπριας Κίνησης Επαγγελματιών Μελισσοκόμων και του Κέντρου 
Μελισσοκομίας με την στήριξη του τμήματος Γεωργίας και ευχαριστούμε την Διευθύντρια του 
τμήματος γεωργίας και τους λειτουργούς του τμήματος μελισσοκομίας και αγροχημικών καθώς 
επίσης το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Έχουμε υιοθέτηση ένα 
συντονισμένο πρόγραμμα με δράσεις για σωστή ενημέρωση, διαπαιδαγώγηση και πάνω απ΄ όλα 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τους επικονιαστές και τον μεγάλο ρόλο που διαδραματίζουν 
στην επιβίωσή μας, τόσο για τους αγρότες όσο και για όλο τον Κυπριακό λαό. 
Από την εκστρατεία αυτή θα θέλαμε να τονίσουμε την παρουσία του κράτους, το οποίο συμμερίζεται 
τις ανησυχίες και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Αποφασιστικό το κράτος προτίθεται μέσα από μια 
σειρά ενεργειών του τμήματος Γεωργίας να ενημερώσει τους αγρότες-παραγωγούς για σημαντικά 
μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία της μέλισσας, και τα οφέλη που πηγάζουν από την 
προστασία τους, όπως επίσης προτίθεται να εφαρμόσει μεταξύ άλλων και τη νομοθεσία σε όσους δεν 
συμμορφώνονται και βλάπτουν τους επικονιαστές με οποιονδήποτε τρόπο. 
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Στα πλαίσια της Εκστρατεία Διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και άλλων επικονιαστών, 
η  οποία  ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος μελισσοκόμων θέλησε να 
ενημερώσει τα μέλη του με σχετικό άρθρο – ενημέρωση, για τη σωστή διαχείριση των ζιζανίων, 
για να προστατευτούν όσο το δυνατό γίνετε περισσότεροι επικονιαστές.  
Δημοσίευσε σχετικό άρθρο με θέμα «Συμβουλές για σωστή διαχείριση ζιζανίων για μείωση της 
χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προστασίας των επικονιαστών» . 
Επίσης, μέσω επιστολών, ζητήθηκε από το Συμβούλιο Γεωπόνων, τις Αγροτικές Οργανώσεις, τις 
εταιρείες που πουλούν τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, αλλά κυρίως από το Τμήμα Γεωργίας, 
όπως ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους καλλιεργητές για τη σωστή χρήση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ακριβώς αναγράφετε στην ετικέτα του κάθε σκευάσματος, 
και η χρήση τους να μην γίνετε σε περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων, όπου εκατοντάδες 
επικονιαστές τα επισκέπτονται καθημερινά, για να αποφευχθεί η δηλητηρίαση τους.  



• Το ΤΕΠΑΚ στα πλαίσια της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και άλλων 
επικονιαστών, μας στηρίζει.  
Η Γεωπόνος-Διδακτορική Φοιτήτρια της Ομάδας Αειφορικής Γεωργίας του ΤΕΠΑΚ Άντρη Βαρνάβα 
παρουσίασε στην Ημερίδα για το Περιβάλλον, στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας στον Στρόβολο 
την Σημασία των Μοναχικών και Κοινωνικών μελισσών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Η Γεωπόνος-Διδακτορική Φοιτήτρια της Ομάδας Αειφορικής Γεωργίας του ΤΕΠΑΚ Άντρη Βαρνάβα 
παρουσίασε την Σημασία των Μοναχικών και Κοινωνικών μελισσών. 
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• Στα πλαίσια της Εκστρατείας διαφώτισης για την εκστρατεία της μέλισσας και άλλων 
επικονιαστών, πολλές ήταν οι φρουταρίες που μας στήριξαν σε αυτό των αγώνα μέχρι στιγμής. 
Η φρουταρία και λαχαναγορά STEASA FRUIT MARKET, που στεγάζεται στην υπεραγορά 
ΑΘΗΑΙΝΗΤΗΣ στο NICOSIA MALL, η φρουταρία ΑΓΡΟΣ που βρίσκεται στον δρόμο Παλαιχωρίου 
κοντά στο Αρεδιού, η υπεραγορά ΚΟΥΡΟΣ στην Ορμίδια και πολλές άλλες. Τους ευχαριστούμε 
πολύ για την στήριξη που μας πρόσφεραν.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

(ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ) ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ 

Με αφορμή τις βροχές που έχουν πέσει στο νησί μας το τελευταίο διάστημα, τις οποίες θεωρούμε 
ευεργετικές και ευχόμαστε να συνεχίσουν, θα θέλαμε θα ενημερώσουμε αλλά και να αφυπνίσουμε 
τον κόσμο για τη σωστή διαχείριση όσο αφορά τα ζιζάνια (αγριόχορτα) που άρχισαν να φυτρώνουν 
και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανεπιθύμητα.  
Για να αποφύγουμε τυχόν δηλητηριάσεις επικονιαστών – μελισσών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Μελισσοκόμων, η Παγκύπρια Κίνηση Επαγγελματιών Μελισσοκόμων και το Κέντρο Μελισσοκομίας, 
στα πλαίσια την Εκστρατείας Διαφώτισης για την Προστασία της Μέλισσας και άλλων Επικονιαστών, 
με τη στήριξη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, του Τμήματος Γεωργίας και του Γραφείου της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, σας προτείνουν τα πιο κάτω: 
- Τρόποι καταπολέμησης ζιζανίων (αγριόχορτων) 
Η μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, διότι αναιρεί τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων. Στις  περιπτώσεις όμως όπου είναι δύσκολο να οργωθεί το έδαφος, προτείνουμε 
όπως γίνει κόψιμο των ζιζανίων (αγριόχορτων) ή όταν είναι λίγα ξερίζωμα. Η χρήση χορτοκοπτικών 
μέσων, είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης κυρίως των ετήσιων ζιζανίων που 
αναπτύσσονται. Καλύτερη στιγμή για να αρχίσει κοπή είναι, συνήθως, όταν τα ζιζάνια έχουν 10 εκ. 
ύψος.  
Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνουν τα πιο πάνω για τη διαχείριση των ζιζανίων 
(αγριόχορτων) και καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση είναι η χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση των ζιζανίων (αγριόχορτων) τότε σε αυτές 
τις περιπτώσεις, η χρήση ζιζανιοκτόνων θα ήταν προτιμότερο να γίνει τώρα που τα ζιζάνια είναι 
μικρά και δεν ανθοφορούν, ούτως ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο κατά την χρήση τους, να 
σκοτώσουμε τους διάφορους επικονιαστές – μέλισσες, οι οποίες είναι ο βασικότερος 
επικονιαστής και επισκέπτονται τα ανθισμένα ζιζάνια. Η χρήση των ζιζανιοκτόνων πρέπει να 
γίνεται πάντα με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του κάθε σκευάσματος 
ξεχωριστά. Επίσης θα ήταν προτιμότερο, αν θα γίνουν ψεκασμοί, να ενημερωθούν τυχόν 
μελισσοκόμοι οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή. Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22420051. 
Η Εκστρατεία διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και άλλων επικονιαστών, θα συνεχιστεί  
μέχρι τον Οκτώβριο, όπου θα πραγματοποιηθεί και το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο και Φεστιβάλ Μελιού, 
Προϊόντων Κυψέλης και Μελισσοκομίας.  
 

Το πιο κάνω κείμενο στάλθηκε ως επιστολή για να ενημερωθούν όλα τα εμπλεκόμενα σύνολα, 
στις Επαρχιακές Διοικήσεις ,Δήμους, Κοινότητες, στο Συμβούλιο Γεωπόνων, στην Παγκύπρια 
Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, σε εταιρείες που πουλούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα και σε 
όλες τις Αγροτικές Οργανώσεις 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων και η Κίνηση  
Επαγγελματιών Μελισσοκόμων, διοργάνωσαν διαγωνισμό  
για την ανάδειξη ενός σήματος, το οποίο θα τοποθετείτε στην  
ετικέτα των συσκευασιών μελιού. 
 
Η λήξη του διαγωνισμού ήταν στις 20/2/2019 και ώρα 12:00 το 
μεσημέρι. 
Η συμμετοχές είχαν στείλει τα υποψία σήματα στο email: 
mariosconstantinoumeli@yahoo.com, με το ονοματεπώνυμο και το 
τηλέφωνο του κατόχου. 
Τα σήματα  αξιολογήθηκαν από τους δύο συνδέσμους και νικητής 
αναδείχτηκε η κ. Έλενα Χειμώνα. 
 
Περισσότερη ενημέρωση καθώς και τους όρους του σήματος θα 
ανακοινωθούν στην ημερίδα του ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ στις 18 Μαΐου 2019, 
στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Κ.Ε.Γ.Ε. Λεμεσού.  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, διοργανώνει  

μαθήματα μελισσοκομίας για αρχάριους μελισσοκόμους. 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 5 μαθήματα θεωρίας και  

2 μαθήματα πρακτική. Γίνονται κάθε Σαββάτο πρωί.  

Από της 9:00 π.μ. μέχρι τις 1:00 το μεσημέρι και  

το συνολικό κόστος είναι €120.  

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν  

2 τμήματα, συνολικά 28 άτομα. Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. και το  

Κέντρο Μελισσοκομίας είναι πάντα δίπλα και στους νέους  

αλλά και στους υφιστάμενους μελισσοκόμους.  
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 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, διοργάνωσε μαθήματα βασιλοτροφίας, 
με εκπαιδευτή τον κ. Dominique, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο και τον 
Απρίλιο στην Σκαρίνου.  

 Το ενδιαφέρον από τους μελισσοκόμους ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν πολύ 
συνεργάσιμοι και η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε με πλήρη επιτυχία. Οι 
μελισσοκόμοι προσκόμισαν τις απαραίτητες γνώσεις για τη βασιλοτροφία, και εμείς 
με τη σειρά μας τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία με επιτυχίες στην 
βασιλοτροφία και όχι μόνο. 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑΣ 
-Παρασκευή, 15/3/2019 
Ορφάνια μελισσών. (Πρακτική)  
Ανάλυση για την διαδικασία ορφάνιας μελισσών και Εμβολιασμός βασιλικών κελιών 
(Θεωρία)  
Εμβολιασμός και τοποθέτηση στα μελίσσια έναρξης.(Πρακτική). 
-Σάββατο, 16/3/2019 
Ανάλυση όλων των σταδίων Βασιλοτροφίας (μελίσσια έναρξης , αποπεράτωσης, 
τοποθέτηση Βασιλικών κελιών σε παραφυάδες (Θεωρία).  
Μεταφορά εμβολιασμένων κελιών από τα μελίσσια έναρξης στα μελίσσια 
αποπεράτωσης. (Πρακτική) 
-Κυριακή, 17/3/2019 
Τα πάντα για την βασιλοτροφία. Αρχές βασιλοτροφίας, μέθοδος επιλογής βασίλισσας 
/ φυλές κλπ. (Θεωρία). 
-Σάββατο, 23/3/2019 
Μέθοδοι για παραφυάδες. Προετοιμασία Παραφυάδων για υποδοχή βασιλικού 
κελιού η γονιμοποιημένης βασίλισσας. (Θεωρία). 
Δημιουργία παραφυάδας (Πρακτική). 
-Κυριακή, 24/3/2019 
Τοποθέτηση βασιλικών κελιών  
βασιλοτροφίας και γονιμοποιημένης βασίλισσας μέθοδοι (Θεωρία) 
Τοποθέτηση βασιλικών κελιών στις παραφυάδες (Πρακτική) 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ « Η προστασία και η σημασία της μέλισσας» 

  

 Η Υπεύθυνη Γεωπόνος του Κέντρου Μελισσοκομίας κ. Αθανασία Αγγέλου,  στα 
πλαίσια της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας, παρουσιάζει 
στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων και στο Δημοτικό Σχολείο Στρουμπιού στην Πάφο, τη 
σημασία της μέλισσας και τα προϊόντα κυψέλης. 

 Στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές όλων των ηλικιών, τη σημασία της μέλισσας 
και για πιο λόγο πρέπει να την προστατεύσουμε. Έτσι μέσω αυτών, θα 
μεταφερθούν γνώσεις και στις πιο μεγάλες ηλικίες και σιγά σιγά θα 
προβληματίσουμε όλους τους πολίτες γιατί αυτό το έντομο που τόσο πολύ μερικοί 
φοβούνται πρέπει να το σέβονται. 
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 Συναφή εκδηλώσεις που έγιναν για τη σημασία και την προστασία της μέλισσας 

  

• Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ παρευρέθηκε την Πέμπτη, 31/1/2019, στην παρουσίαση που έγινε με 
θέμα " Μέλισσες & Περιβάλλον " με ομιλήτρια την κ. Γεωργία Σώσειλου, στο Κέντρο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην παλιά Λευκωσία.  
Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ, ήταν παρόν για τη στήριξη της Εκστρατείας Διαφώτισης για την 
προστασία της μέλισσας και άλλων επικονιαστών. 
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• Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, παρευρέθηκε την Πέμπτη, 7 
Φεβρουαρίου, στην παρουσίαση που έγινε από την Οικολογική Κίνηση Κύπρου 
και το KES College, με θέμα " Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία " 
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 Χορηγίες του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων 

 Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων στηρίζει την προσπάθεια που 
γίνεται από το Petrera Permaculture Land στις 17 ΦΕΒ 2019 ''ΤΡΕΞΤΕ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ 2019'' που αφορά την δημιουργία της Κοινοτικής 
Τράπεζας Σπόρων. 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 
EUCALYPTUS TORQUATA – ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ Ο ΚΟΛΛΑΡΩΤΟΣ (επαναδημοσίευση) 

Γιαννάκης Βαρνάβα 
Μελισσοκόμος  
  
Ο Ευκάλυπτος ο  torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από 
την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα από περιοχές της δυτικής και νοτιοδυτικής 
Αυστραλίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με την κόκκινη κουκκίδα στον χάρτη σημειώνετε η περιοχή φυσικής του εξάπλωσης. 
Μια περιοχή με ρηχά και βραχώδη εδάφη και περιορισμένες βροχοπτώσεις. 
Πιο κάτω θα προσπαθήσω χρησιμοποιώντας και αρκετές φωτογραφίες να περιγράψω 
το συγκεκριμένο δέντρο. 
  
Το όνομα του (torquata) το οφείλει στην Λατινική λέξη torquatus που σημαίνει 
στολισμένος με κολάρο η περιλαίμιο. Αυτό λόγω της κυματοειδούς μορφής της βάσης 
των λουλουδιών και μετά των φρούτων του που μοιάζει με κολάρο. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
Είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους δένδρο ( 4 με 10 μέτρα ύψος και γύρω στα 6 με 7 
μέτρα πλάτος σε πλήρη ανάπτυξη) με στρογγυλή κόμη. 
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Ο κορμός με τραχύ φλοιό ο οποίος δεν ξεφλουδίζετε κατά την διάρκεια της 
ανάπτυξης. 
Το μέγεθος του κορμού σχετικά λεπτό σε σύγκριση με άλλους γνωστούς 
μας ευκαλύπτους. 
  
Τα μεγαλύτερης ηλικίας κλαδιά παρουσιάζουν επίσης τραχύ φλοιό ενώ τα 
πιο νέα με γυαλιστερό φλοιό κοκκινωπού χρώματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
Τα φύλλα είναι λογχοειδή με μήκος 90 μέχρι 170 μμ και πλάτος 15 με 20 μμ 
σε γκρι – πράσινο χρώμα. 
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Τα μπουμπούκια των λουλουδιών έχουν πολύ χαρακτηριστικό κυματοειδές σχήμα 
τόσο στην βάση , όσο και στο κάλυμμα. Αναπτύσσονται σε κορυφαίους βλαστούς κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες σε ομάδες από 5 μέχρι 12 και ανθίζουν από Απρίλιο μέχρι 
Μάιο. Λίγο πριν ανθίσουν παίρνουν το χαρακτηριστικό κοραλλί χρώμα. Κάτω από 
ιδανικές συνθήκες και παρουσία υγρασίας η ανθοφορία επαναλαμβάνετε και σε 
άλλες εποχές του χρόνου. Τα λουλούδια μεγάλα μέχρι 35μμ με χρώμα κοραλλιού 
προς ροζ. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρούνται φυτά με λουλούδια σε ροζ λευκό χρώμα και σπάνια με κόκκινο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις το χρώμα των λουλουδιών επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες 
του περιβάλλοντος. Σε ψηλές θερμοκρασίες και σε περιπτώσεις ανθοφορίας εκτός της 
κανονικής περιόδου το χρώμα είναι πιο ξανθό. 
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Φυτά με κατάλληλες συνθήκες και σωστή περιποίηση ανθίζουν το δεύτερο χρόνο 
μετά την φύτευση του σπόρου. Παρατήρησα φυτά που άνθισαν ενώ είχαν μέγεθος 
κάτω από ένα μέτρο. 
Οι φρέσκοι σπόροι βλαστούν πολύ εύκολα σε θερμοκρασίες μεταξύ 25 και 30 βαθμών 
κελσίου και συνθήκες ψηλής υγρασίας μέχρι την βλάστηση. Μετά η υγρασία πρέπει 
να μειώνεται γιατί παρατηρείται σάπισμα των μικρών φυντανιών 
Φυτό έντονα μελισσοκομικό παράγει γύρη και νέκταρ σε ικανοποιητικές ποσότητες. Οι 
μέλισσες το επισκέπτονται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Λόγω της εποχής που ανθίζει δεν επηρεάζεται η ανθοφορία του σε αντίθεση με 
ευκαλύπτους που ανθίζουν τον φθινόπωρο (λόγω ξηρασίας η βορίων ανέμων). 
 Χάρη στην  ξηροθερμική συμπεριφορά του είναι φυτό κατάλληλο για τες συνθήκες 
του νησιού μας. Ευτυχώς κατά τα προηγούμενα χρόνια το Τμήμα δασών φύτεψε ένα 
ικανοποιητικό αριθμό σε αρκετές περιοχές. Σε εποχές μεγάλης ανομβρίας δεν 
επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Παρατήρησα πεύκα και χαρουπιές  να ξεραίνονται ενώ 
λίγα μέτρα πιο κάτω Ευκάλυπτοι torquata να μη παθαίνουν το παραμικρό. Αυτό 
συμβαίνει σε όλους τους τύπους εδαφών , ακόμα και σε κοκκινόχωμα , στο οποίο 
κατά την διάρκεια των ψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας οι συνθήκες είναι 
εκπληκτικά αντίξοες.   
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Επίσης κατά την διάρκεια ανομβρίας δεν σημειώνεται πτώση κλαδιών 
(χαρακτηριστικό ορισμένων ειδών τα οποία απορρίπτουν μέρος των κλαδιών τους ως 
αυτοπροστασία από την έλλειψη υγρασίας). 
 
Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά τα εκμεταλλεύτηκε πριν μία περίπου δεκαπενταετία το 
Υπουργείο  Γεωργίας του Ισραήλ και φύτεψε για εμπλουτισμό της μελισσοκομικής 
χλωρίδας 3 εκατομμύρια φυτά (πληροφορία από μεγάλο μελισσοκόμο του Ισραήλ). 
  
Από προσωπική μου εμπειρία διατηρώ φυτά τα οποία πότισα μερικές φορές κατά την 
διάρκεια του πρώτου χρόνου που φυτεύτηκαν και εδώ και 5 χρόνια αναπτύσσονται 
και ανθίζουν κανονικά χωρίς καθόλου πότισμα. 
  
Κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασίες μέχρι -5 βαθμούς 
κελσίου. Σε περιπτώσεις όμως συνεχιζόμενου παγετού και παρουσίας δυνατών 
βόρειων ανέμων ενδέχεται ορισμένα ανώριμα μπουμπούκια λουλουδιών να 
επηρεαστούν και να πέσουν από το δέντρο. Αυτό συμβαίνει κυρίως εάν το φυτό  
διατηρείται κάτω από συνθήκες άρδευσης και έχει φρέσκους μαλακούς βλαστούς. Να 
υπενθυμίσω ότι σχεδόν όλα τα είδη ευκαλύπτων δεν έχουν συγκεκριμένη περίοδο 
ανάπτυξης αλλά μεγαλώνουν όταν υπάρχει διαθέσιμο νερό. Λόγω του πιο πάνω 
χαρακτηριστικού ο Ευκάλυπτος torquata ευδοκιμεί καλύτερα σε παραλιακές περιοχές 
και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. 
  
Παραδείγματα καλών ανεπτυγμένων φυτών είναι οι περιοχές της Κόσσιης στον δρόμο 
Λευκωσίας Λάρνακας, μεγάλα δέντρα στη 
περιοχή Δεκέλιας, καθώς και τα τέλεια φυτά στον δρόμο Λευκωσίας - 
Κοκκινοτριμιθιάς . 
  
Τελειώνοντας και ως ανακεφαλαίωση των πιο πάνω καταλήγω ότι ο Ευκάλυπτος 
torquata είναι ένας από τους καλύτερους ευκαλύπτους που έχουν φυτευτεί μέχρι 
σήμερα στο νησί μας.      
  
Προσπάθειες για περαιτέρω εξάπλωση του μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να 
έχουν για την μελισσοκομία και γενικώς για την βελτίωση της εικόνας της Κυπριακής 
φύσης.  
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Άρθρο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων και το Κέντρο Μελισσοκομίας 
Της κ. Αθανασίας Αγγέλου, Υπεύθυνη Γεωπόνος Κέντρου Μελισσοκομίας 
 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ 
 
Το μέλι είναι η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες από το νέκταρ των φυτών, ή από 
εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά (δημιουργία μελιτωμάτων), τα οποία οι μέλισσες 
συλλέγουν, μετατρέπουν αναμειγνύοντας με ειδικές ουσίες του σώματός τους, αφυδατώνουν, και 
αποθηκεύουν στις κηρήθρες της κυψέλης, προκειμένου να το ωριμάσουν. Mε απλά λόγια, οι 
μέλισσες χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή του μελιού το νέκταρ που συλλέγουν με 
την προβοσκίδα τους από τα άνθη, και μελιτώματα τα οποία  εκκρίνουν κάποια έντομα καθώς αυτά 
τρέφονται από τα φυτά. Στη συνέχεια οι μέλισσες αναμιγνύουν αυτούς τους χυμούς με ειδικές 
ουσίες (ένζυμα) στον πρόλοβο τους, και αφού τους αφυδατώσουν, παράγουν το μέλι, το οποίο 
αποθηκεύουν στις κηρήθρες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είδη Μελιού: 
Διακρίνουμε τα μέλια σε δυο κατηγορίες.  
Τα μέλια ανθέων που προέρχονται από το νέκταρ των φυτών (πορτοκαλιάς, θυμαριού, ευκαλύπτου, 
λεβάντας, κλπ.)  και τα μέλια μελιτώματος που προέρχονται από κάποια έντομα – τους γνωστούς 
μας εργάτες- που παρασιτούν πάνω στα φυτά και από τα οποία απομυζούν τους χυμούς τους και 
στην συνέχεια τους αποβάλουν σαν ζαχαρούχους χυμούς, με την μορφή μικρών σταγονιδίων. 
(πεύκου, ελάτου, κλπ). 
Τα κυπριακά μέλια είναι αποκλείστηκα από νέκταρ λουλουδιών και ΔΕΝ υπάρχουν κυπριακά μέλια 
από μελιτώματα.  
Θρεπτική Αξία του Μελιού 
Το βασικό συστατικό του μελιού είναι οι υδατάνθρακες σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70-80%. Οι 
δύο βασικοί υδατάνθρακες είναι η φρουκτόζη και η γλυκόζη, σε ίση περίπου αναλογία. Στο μέλι 
υπάρχουν και άλλοι υδατάνθρακες σε μικρότερες ποσότητες. Στο μέλι υπάρχουν κατά μέσο όρο 
0,17% μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Τα βασικότερα είναι το κάλιο, το νάτριο, το ασβέστιο, ο φωσφόρος 
και το μαγνήσιο. Το μέλι περιέχει ελάχιστες ποσότητες βιταμινών κυρίως Α1, Β1, Β6, Β12, C, D και E. 
Το νερό κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 16-17%. Το μέλι περιέχει πολύ μικρές ποσότητες πρωτεϊνών 
και ελεύθερων αμινοξέων. Η περιεκτικότητα του μελιού σε νερό εξαρτάται από τις κλιματολογικές 
συνθήκες στη χώρα παραγωγής του. Στην Κύπρο λόγω του ξηροθερμικού κλίματος, τα μέλια έχουν 
πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, γι’ αυτό και είναι παχύρρευστα.  
Το μέλι, εκτός από άριστη φυσική γλυκαντική ουσία έχει και θεραπευτικές ιδιότητες λόγο των 
ενζύμων της μέλισσας, στα έλκη στομάχου, την αϋπνία, τους πονοκεφάλους, καρδιακές παθήσεις κα. 
Τα ένζυμα είναι οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο μέλι παράγονται σχεδόν στο σύνολό τους 
από τους αδένες τους στομαχιού των μελισσών, και είναι αυτά που μετατρέπουν το νέκταρ και το 
μελίτωμα των εντόμων σε μέλι. 
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Αυξάνει τις αιμογλοβίνες του αίματος και συνεπώς τη μυϊκή δύναμη. 
Στα παιδιά βοηθά στην οστεοποίηση (αφομοίωση του ασβεστίου από τις διάφορες τροφές που 
καταναλώνουμε) και σε εξωτερική χρήση έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
Η ποιότητα του μελιού εξαρτάται από το μελισσοκόμο και τον εμφιαλωτή. Όταν εφαρμόζονται οι 
ορθές πρακτικές τόσο στη μελισσοκομία όσο και στην εμφιάλωση, η ποιότητα του μελιού παραμένει 
υψηλή, καθώς η γεύση, το άρωμα και το χρώμα του διατηρούνται αναλλοίωτα, όπως μας τα 
πρόσφερε η φύση. 
Οι κύπριοι μελισσοκόμοι, εφαρμόζουν αυστηρά όλες τις μελισσοκομικές πρακτικές, καθώς 
υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους από το Κρατικό  Χημείο,  και αυτό αποδείχτηκε  στο ότι τα 
κυπριακά μέλια έχουν διακριθεί και διακρίνονται διεθνώς με βραβεία άριστης ποιότητας, καθώς και  
ότι είναι αποκλειστικά από μέλια ανθέων (νέκταρ).  
Το καλύτερο μέλι γευστικά (θυμάρι, πορτοκαλιά, διάφορων ανθέων),  είναι αυτό που μας αρέσει. Η 
ποιότητα καθώς και η θρεπτική του αξία παραμένει η ίδια. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να έχει 
παραχθεί με ορθές μελισσοκομικές πρακτικές. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο μελισσοκόμος με την 
εργασία του δεν έχει προκαλέσει αλλοίωση στα φυσικά χαρακτηριστικά του μελιού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η κρυστάλλωση ή αλλιώς «Ζαχάρωμα» είναι μια φυσική ιδιότητα του μελιού και δεν αλλάζει 
καθόλου την θρεπτική του αξία. Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλουν στην κρυστάλλωσή του, 
είναι η ποσότητα της γλυκόζης και του νερού πού περιέχει. Όταν κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω 
χαμηλών θερμοκρασιών, αρχίζει η διαδικασία της κρυστάλλωσης, η γλυκόζη μετατρέπεται σε 
κρυστάλλους και χωρίζεται από το νερό. Καθώς η κρυστάλλωση προχωρά και περισσότερη γλυκόζη 
κρυσταλλώνει, οι κρύσταλλοι θα εξαπλωθούν σε όλο το μέλι. Τελικά, το μέλι γίνεται παχύρευστο και 
η διαδικασία της κρυστάλλωσης ολοκληρώνεται. Δηλαδή, αρχικά το μέλι βρίσκετε σε υγρή μορφή 
και κατά τη διάρκεια του χρόνου, κυρίως όταν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, το μέλι κρυσταλλώνει.  
Έτσι, μέλια με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη κρυσταλλώνουν πολύ γρήγορα (1-2 μήνες) π.χ. μελί 
πορτοκαλιάς, ενώ μέλια με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε γλυκόζη κρυσταλλώνουν αργότερα π.χ. 
μέλι θυμαριού ή και καθόλου πχ. μέλι μελιτωμάτων. 
Όταν το μέλι κρυσταλλώσει τότε το καταναλώνουμε κρυσταλλωμένο. Αν θέλουμε να το 
επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή, μπορούμε να το ζεστάνουμε σε μπεν μαρί για λίγα λεπτά 
(43 βαθμούς Κελσίου). 
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Άρθρο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων και το Κέντρο Μελισσοκομίας 
Κείμενο: Αθανασία Αγγέλου, Υπεύθυνη Γεωπόνος Κέντρου Μελισσοκομίας 
  

 ΓΥΡΗ: Η ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  
  
 
 
 
 
 
 
 
Αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά προϊόντα το οποίο έχει πολλές ιδιότητες και είναι γνωστή 
για τις δράσεις της εδώ και πολλούς αιώνες. Η γύρη των μελισσών αποτελεί ένα φυσικό προϊόν το 
οποίο προέρχεται από τη συλλογή των κόκκων γύρης από τα λουλούδια. Αποτελεί την πρώτη ύλη για 
να γίνει η επικονίαση των φυτών. Επικονίαση ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας 
πραγματοποιείται η γονιμοποίηση στα φυτά. Για να γίνει η γονιμοποίηση θα πρέπει να 
μεταφερθούν οι γυρεόκοκκοι από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Γι’ αυτό οι μέλισσες 
αποτελούν το σημαντικότερο επικονιαστή, για να υπάρχουν λουλούδια και καρποί. Για τις μέλισσες, 
που μεταφέρουν τη γύρη από λουλούδι σε λουλούδι γονιμοποιώντας τα φυτά κι εξασφαλίζοντας για 
μας το 80% των τροφίμων, η γύρη είναι τροφή. Συγκεκριμένα είναι πηγή κυρίως πρωτεϊνών, αλλά 
και λιπιδίων, βιταμινών και μετάλλων. Όμως η γύρη ενός είδους φυτού και μόνο, δεν περιέχει όλα τα 
απαραίτητα αμινοξέα και συστατικά που χρειάζονται οι μέλισσες, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να 
τρέφονται με γύρη από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία φυτών. Το ίδιο ισχύει και για τον 
άνθρωπο που χρησιμοποιεί τη γύρη στη διατροφή του. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Πως φτάνει σε μας: 
Οι κόκκοι της γύρης από τα λουλούδια,  μαζεύονται σε μπαλάκι από τη μέλισσα που προσθέτει λίγο 
νέκταρ για καλύτερη συνοχή (και μαζί του προβιοτικούς μικροοργανισμούς) και το τοποθετεί στο 
«καλαθάκι» της γύρης, στο τρίτο ζεύγος ποδιών της. Όταν γεμίσει το καλαθάκι της, η μέλισσα το 
πηγαίνει στην κυψέλη όπου θα αποθηκευτεί στην κηρήθρα, εκτός κι αν της το «κλέψει» ο 
μελισσοκόμος που έχει τοποθετήσει στην είσοδο της κυψέλης ειδική γυρεοπαγίδα. Από τη 
γυρεοπαγίδα χωράει να περάσει μόνο η μέλισσα και έτσι οι κόκκοι τις γύρης που είναι στα 
καλαθάκια πάνω στα πόδια τις πέφτουν στο καλαθάκι που έχει η γυρεοπαγίδα στο κάτω μέρος της.  
Η γύρη που συλλέγεται με τη γυρεοπαγίδα στη συνέχεια κοσκινίζεται με ειδικό διαλογέα για να 
αφαιρεθούν τυχόν ξένα σώματα και καταψύχεται απευθείας στους -18ο C, ή αποξηραίνεται μερικώς 
και συντηρείται σε ψύξη (+4ο C) και διατηρείτε μέχρι και 2 χρόνια. Η γύρη αποτελεί ένα αυθεντικό 
φυσικό προϊόν, χωρίς καμία επεξεργασία από τον άνθρωπο.  
 Η γεύση και η όψη της γύρης διαφοροποιείται ανάλογα με τα λουλούδια από τα οποία προέρχεται. 
Έτσι το χρώμα της μπορεί να κυμαίνεται από κίτρινο ανοιχτό μέχρι και σκούρο καφέ-μαύρο. 
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Γιατί να τρώω γύρη: 
Η γύρη είναι το πληρέστερο διατροφικό συμπλήρωμα και παράλληλα πηγή αντιοξειδωτικών, 
πρεβιοτικών και προβιοτικών. 
Η γύρη περιέχει: 
 πρωτεΐνες (όλα τα απαραίτητα αμινοξέα και στην ιδανική αναλογία) 
 σάκχαρα (αλλά όχι θερμίδες καθώς η ποσότητα που παίρνουμε ημερησίως είναι πολύ μικρή, μια 
γεμάτη κουταλιά της σούπας περιέχει 45 θερμίδες) 
 λιπίδια 
 λεκιθίνη (σημαντική για το μεταβολισμό των λιπών)  
 μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία 
 βιταμίνες C,E,B 
 ένζυμα 
 αυξητικούς παράγοντες  
 ωφέλιμους μικροοργανισμούς (προβιοτικά) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι προσφέρει η γύρη στην υγεία: 
 Βελτιώνει τη σωματική και διανοητική λειτουργία,  αυξάνει την ικανότητα για εργασία, 
καταπραΰνει τα  νεύρα και καταπολεμά την αϋπνία, ακόμα και την κατάθλιψη 
 Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγει την αποτοξίνωση του οργανισμού. 
 Βελτιώνει την πεπτικότητα  άλλων τροφών και ρυθμίζει την εντερική λειτουργία. Προάγει τα 
ωφέλιμα μικρόβια του εντέρου (προβιοτικά) και καταπολεμά τα παθογόνα που προκαλούν 
διαταραχές της θρέψης και μεταβολικό σύνδρομο. 
 Μειώνει την κακή (LDL) και αυξάνει την καλή (HDL) χοληστερόλη. Μειώνει την αυξημένη 
χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. 
 Χρησιμοποιείται με επιτυχία και κατά της παχυσαρκίας (αυξάνει το μεταβολισμό, δίνει αίσθημα 
κορεσμού, παρέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά) και κατά της νευρικής ανορεξίας (τονώνει τον 
καταπονημένο οργανισμό, αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά). 
 Χρησιμοποιείται κατά της αναιμίας 
 Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και τους ενδοκρινείς αδένες 
 Τονώνει τη λίμπιντο (την ερωτική διάθεση) και αυξάνει τη γονιμότητα 
 Απαραίτητη στους αθλητές για καλές επιδόσεις 
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Δοσολογία: 
Η ημερήσια συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 20-40 γραμμάρια καθημερινά δηλαδή 3-5 
κουταλάκια του γλυκού, ενώ για τα παιδιά είναι 1-2 κουταλάκια του γλυκού. Συνήθως δίνεται σε 2-3 
δόσεις μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καθώς η λήψη της είναι ασφαλής μπορεί να ληφθεί 2-4 φορές 
ετησίως, κυρίως ανάμεσα από το χειμώνα και την άνοιξη ή από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. 
Τρώμε γύρη καθημερινά, το πρωί, σκέτη ή με μέλι ή με μέλι και λίγο γιαούρτι ή μέσα σε λίγο χυμό 
πορτοκάλι και τουλάχιστον μισή ώρα πριν από κάποιο γεύμα. 
Για αθλητές με έντονη προπόνηση η δόση μπορεί να τριπλασιαστεί, το ίδιο και σε άτομα με 
συγκεκριμένες παθήσεις μετά από συμβουλή γιατρού. 
Λαμβάνουμε γύρη καθημερινά για τουλάχιστον 4 μήνες ως διατροφικό συμπλήρωμα ή για όσο 
απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες μας. 
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ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΞΗΣ 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανασία Αγγέλου, Υπεύθυνη Γεωπόνος  
Κέντρου Μελισσοκομίας 
 
 
Καθώς προχωρά ο καιρός, αυξάνεται ο πληθυσμός των μελισσών,  
εντατικοποιείται η ωοτοκία της βασίλισσας και έτσι έχουμε και  
παράλληλη αύξηση γόνου. 
Τους πρώτους μήνες της άνοιξης τα μελίσσια μπορεί να κινδυνεύουν 
από λιμοκτονία, γιατί τα αποθέματα των τροφών που είχαν για  
ξεχειμώνιασμα τελείωσαν και δε βρίσκουν τροφές στη φύση ή οι  
καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν το πέταγμα 
για συλλογή. Οι μέλισσες είναι ακίνητες με χωμένα τα κεφάλια μέσα στα κελιά. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει αρχικά να ραντιστούν με σιρόπι και όταν δείξουν σημάδια ζωής να 
τροφοδοτηθούν με μέλι ή σιρόπι. 
Καθώς ανοίγει ο καιρός και πλέον είναι δυνατές οι επιθεωρήσεις της κατάστασης των μελισσιών, 
επιθεωρούμε λεπτομερώς για παρουσία ασθενειών του γόνου και για να τσεκάρουμε την ύπαρξη 
της βασίλισσας και την ποιότητά της. Εντοπίζουμε τα μελίσσια των οποίων οι βασίλισσες θα 
αντικατασταθούν. Αντικαθιστούμε όσες βασίλισσες είναι γηρασμένες ή ελαττωματικές. Σε αυτό το 
σημείο θα ήθελα μα τονίσω ότι παρόλο που μια βασίλισσα μπορεί να ζήσει έως και 4 χρόνια, ο 
μελισσοκόμος πρέπει να την κρατά για 2 χρόνια στο μελίσσι του και μετά να την αλλάζει. Η νέα 
βασίλισσα γεννά περισσότερα αυγά και εκκρίνει περισσότερη ποσότητα φερομόνης, γεγονός που 
κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στο μελίσσι και επιπλέον μειώνεται η πιθανότητα σμηνουργίας. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε ημερολόγιο ή να τηρούμε ένα αρχείο για το μελισσοκομείο μας, 
έτσι να μπορούμε εύκολα να γνωρίζουμε την ηλικία των βασιλισσών του και να τις αντικαθιστούμε 
όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μια ακόμη καλή πρακτική είναι το σημάδεμα της βασίλισσας. 
Με το σημάδεμα μπορούμε αφενός να την εντοπίζουμε πανεύκολα κατά τις επιθεωρήσεις, αλλά και 
να ξέρουμε την ηλικία της με την πρώτη ματιά. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε αν έχει 
αντικατασταθεί η βασίλισσα από το μελίσσι για κάποιο λόγο. Η ηλικία προσδιορίζεται από το χρώμα 
του «σημαδιού».  
Καλό είναι ο πληθυσμός των μελισσιών να εξισώνεται την άνοιξη για να γίνονται ταυτόχρονα οι 
επεμβάσεις σε όλα τα μελίσσια, δυνατά μελίσσια να συλλέγουν νέκταρ και γύρη και τελικά να 
αυξάνεται η παραγωγή μελιού. Οι συνενώσεις να γίνονται τώρα, αν δεν είναι απαραίτητες το 
φθινόπωρο για το ασφαλές ξεχειμώνιασμα των μελισσών. Αλλιώς, μπορούμε να ενισχύσουμε τα 
αδύνατα μελίσσια με πλαίσια υγιή, σφραγισμένου γόνου από άλλα μελίσσια. 
Συνενώσεις μελισσιών 
Με εφημερίδα: βάζουμε τα μελίσσια το ένα πάνω στο άλλο και ανάμεσα, για λίγες ώρες, βάζουμε 
ένα φύλλο εφημερίδας με μικρές τρύπες. Περνώντας από τις τρύπες οι μέλισσες σταδιακά 
επικοινωνούν και αλλάζουν τροφή μεταξύ τους και έτσι μεταφέρονται και οι φερομόνες τους. Τελικά 
οι ίδιες οι μέλισσες αφαιρούν την εφημερίδα σταδιακά και η συνένωση είναι ειρηνική. 
Για να διεγείρουμε την ωοτοκία της βασίλισσας τα μελίσσια πρέπει να τροφοδοτούνται καθημερινά 
με περίπου 200 – 250ml σιρόπι (1:1) για 15 συνεχείς ημέρες. Μεγαλύτερη ποσότητα σιροπιού 
μπορεί να συμβάλλει αρνητικά, «μπλοκάροντας» το διαθέσιμο χώρο ωοτοκίας της βασίλισσας. 
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Η διεγερτική τροφοδοσία δεν πρέπει να γίνεται  
σε ακατάλληλο καιρό, γιατί οι μέλισσες  
«ξεγελιούνται» από την τροφοδοσία, πετούν  
για να συλλέξουν τροφές και χάνονται.  
Επίσης, επεκτείνεται ο γόνος και οι μέλισσες  
αδυνατούν να τον θερμάνουν. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της  
διεγερτικής τροφοδοσίας είναι η παρουσία  
γύρης. Χωρίς τη γύρη η βασίλισσα γεννά, αλλά  
ο γόνος δεν εκτρέφεται. Επίσης, απαραίτητη  
είναι η ύπαρξη κηρηθρών με άδεια και καθαρά  
κελιά κοντά στη γονοφωλιά. 
 
Ο διαθέσιμος χώρος για να γεννήσει η βασίλισσα αυξάνεται με: 
μετατόπιση των κεντρικών κηρηθρών με γόνο σε ακριανές θέσεις της γονοφωλιάς, 
 με περιστροφή των ακριανών κηρηθρών της γονοφωλιάς, όταν είναι καλυμμένες με γόνο μόνο από 
την εσωτερική πλευρά, ώστε η πλευρά με τα άδεια κελιά να μετακινηθεί προς το εσωτερικό. 
απολεπίζονται κελιά με μέλι που βρίσκονται επάνω από το γόνο, για να αφαιρέσουν οι μέλισσες από 
εκεί το μέλι και έτσι η βασίλισσα να έχει χώρο να γεννήσει. 
Τοποθετούνται κτισμένες κηρήθρες με άδεια κελιά δίπλα στο γόνο. 
Την άνοιξη τα μελίσσια χτίζουν εντατικά και ο μελισσοκόμος μπορεί να το εκμεταλλευτεί για να 
αντικαταστήσει τις παλιές και μαυρισμένες κηρήθρες που: 1) αποτελούν εστία μόλυνσης 
2)επηρεάζουν την ποιότητα του μελιού λόγω της συγκέντρωσης καταλοίπων φαρμάκων στο κερί 3) 
για τον ίδιο λόγο η κηρήθρα μπορεί να γίνει τοξική για το γόνο. 4) συντελούν στην κατασκευή 
περισσότερων κηφηνοκελιών – έμμεσα αυξάνεται ο πληθυσμός της βαρρόα. Κάθε χρόνο πρέπει να 
αντικαθιστούμε τουλάχιστον το 25% των κηρηθρών. 
Φύλλα κηρήθρας τοποθετούμε όταν το μελίσσι είναι σε θέση να χτίσει δηλαδή όταν η θερμοκρασία 
έχει ξεπεράσει τους 13-15 οC, όταν υπάρχουν γύρη και νέκταρ διαθέσιμα στη φύση, όταν υπάρχει 
γόνος και αρκετές νεαρές μέλισσες-χτίστριες. 
Όσο περνάει ο καιρός, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη σμηνουργία, το φυσικό τρόπο 
πολλαπλασιασμού ενός μελισσιού, όπου το μελίσσι χωρίζεται και ένα μέρος των εργατριών μαζί με 
την παλιά βασίλισσα αφήνει τη φωλιά προς αναζήτηση νέας φωλιάς, ενώ οι υπόλοιπες εργάτριες 
μένουν στην παλιά φωλιά με έναν αριθμό βασιλικών κελιών έτοιμων να δώσουν καινούριες 
βασίλισσες. Η σμηνουργία προκαλείται κυρίως από : α) συνωστισμό και έλλειψη χώρου για να 
γεννήσει η βασίλισσα β) έλλειψη χώρου για αποθήκευση τροφών γ) μείωση της ποσότητας της 
φερομόνης της βασίλισσας – γερασμένη βασίλισσα. 
Άρα ένα επιπλέον μέλημα του μελισσοκόμου είναι να δώσει επιπλέον χώρο στα μελίσσια του. Ο 
χώρος αυξάνεται με προσθήκη κτισμένων ή άκτιστων κηρηθρών ή ορόφων. Οι άκτιστες κηρήθρες 
τοποθετούνται αμέσως μετά το γόνο και ποτέ ανάμεσα στο γόνο, γιατί τότε προκαλούν τη 
σμηνουργία αντί να την προλάβουν. Αν βάλουμε νέο όροφο, στον κάτω όροφο αφήνεται η 
βασίλισσα και 1 πλαίσιο γόνου και συμπληρώνεται με κενές κηρήθρες, ενώ επάνω μεταφέρονται τα 
υπόλοιπα πλαίσια. Παρεμβάλλεται βασιλικό διάφραγμα και επάνω ανοίγεται είσοδος. 
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Απρίλιος μήνας, διανύουμε την καρδιά της άνοιξης και η αύξηση του πληθυσμού των μελισσών σε 
συνδυασμό με πολλές και εναλλασσόμενες ανθοφορίες, είναι κατακόρυφη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει 
σταδιακά, η διάρκεια της ημέρας και η φωτοπερίοδος αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Οι ποσότητες 
τροφής που εισρέουν στην αποικία είναι μεγάλες. 
Η γέννα της βασίλισσας σε συνδυασμό με τις ανθοφορίες της περιοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, γι 
αυτό θα πρέπει να εκτιμήσουμε ορθά της ανάγκες που έχει η κάθε κυψέλη ξεχωριστά. Ελέγχουμε 
αναλυτικά τα πλαίσια για ασθένειες (π.χ ασκοσφαίροση) και την ποιότητα της βασίλισσας (π.χ 
διάσπαρτος γόνος). Όσον αφορά την βαρρόα αυτήν την περίοδο δεν γίνονται επεμβάσεις (εκτός αν 
δούμε κάποιο πρόβλημα). Ο γόνος αυξάνεται κατακόρυφα, που σημαίνει ότι τα ποσοστά 
οποιασδήποτε θεραπείας για την καταπολέμησή της είναι ελάχιστα. 
Μεταφέρουμε τα μελίσσια σε περιοχές που διαθέτουν ικανοποιητική γυρεοσυλλογή και πλούσια 
νεκταροέκκριση ώστε να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες των σμηνών για εκτροφή γόνου και 
δημιουργία αποθεμάτων. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να πραγματοποιηθεί πρώιμος τρύγος. (π.χ 
πορτοκαλιά). Τα μελίσσια μας στην πορτοκαλιά πρέπει να πάνε δυνατά, γιατί τα περιμένει δύσκολη 
δουλειά και πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν.  
Πρώτο μέλημα μας είναι να αντικαταστήσουμε τις βασίλισσες που δεν είναι παραγωγικές και αυτές 
που είναι μεγάλης ηλικίας (άνω των 2 ετών). Προμηθευόμαστε βασίλισσες από κάποιο βασιλοτρόφο 
ή επιλέγουμε την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για να βγάλουμε της δικές μας. Αυξάνουμε το 
μελισσοκομείο μας κόβοντας παραφυάδες, προσαρμόζοντας στα μέτρα μας την μέθοδο που θα 
ακολουθήσουμε. 
Για την συλλογή της γύρης χρησιμοποιούμε γυρεοπαγίδες. Τις βάζουμε πρώτα ανοιχτές να 
συνηθίσουν οι μέλισσες και μετά τις κλείνουμε και ανοίγουμε εναλλάξ. Χρησιμοποιούνται πάντα 
δυνατά μελίσσια. Μην ξεχνάμε… τους κλέβουμε το πολύτιμο σε πρωτεΐνες φαγητό τους. Η αλόγιστη 
χρήση μπορεί να τα εξασθενήσει επικίνδυνα. 
Αν θα κάνουμε και παραγωγή Βασιλικού πολτού, φροντίζουμε να διατηρούμε δυνατά μελίσσια πάντα 
στο μελισσοκομείο μας ώστε το κάθε ένα να το εκμεταλλευόμαστε και για ορισμένο σκοπό. Έτσι και 
για την παραγωγή βασιλικού πολτού, επιλέγουμε την μέθοδο που θα εφαρμόσουμε και 
χρησιμοποιούμε πάντα δυνατά και πολυπληθή μελίσσια. 
Η τροφοδότηση μερικές φορές χρειάζεται, άλλα πολύ προσεκτικά. Δεν θα πρέπει να γίνονται 
υπερβολές. Εξαρτάται από τον σκοπό και το τι θέλουμε να επιτύχουμε κάθε φορά. Καλό είναι να 
λάβουμε υπόψη μας ότι αν είναι να πάμε για μέλι θα πρέπει να έχουμε σταματήσει 40 ημέρες πριν, 
οποιαδήποτε τροφοδοσία. 
 
ΚΑΛΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΤΡΥΓΟ!!! 
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