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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  
 

Κάθε µελίσσι, προκειµένου να επιβιώσει, έρχεται αντιµέτωπο µε διάφορες αντιξοότητες, 

οι οποίες αφορούν στις καιρικές συνθήκες (χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, υπερβολική 

υγρασία, έλλειψη τροφής κ.α.), σε ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (ψεκασµοί µε φυτοφάρµακα 

κλπ.) και στα διάφορα παράσιτα που προσβάλλουν τις µέλισσες. Το πρόβληµα µε τα 

παράσιτα γίνεται εντονότερο σε περιπτώσεις που ασκείται νοµαδική µελισσοκοµία, καθώς 

ευνοείται η εξάπλωση τους. Η γνώση του βιολογικού κύκλου των διαφόρων παρασίτων είναι 

πολύ σηµαντική στην αντιµετώπισή τους. 

Οι εχθροί που προσβάλλουν ένα µελίσσι είναι κυρίως αρθρόποδα και περιλαµβάνουν 

έντοµα και ακάρεα, σπανιότερα δε αφορούν και σε κάποια θηλαστικά, τα οποία περιστασιακά 

µπορεί να αποβούν πολύ επιβλαβή. Οι ασθένειες προκαλούνται από βακτήρια, µύκητες και 

πρωτόζωα και δευτερευόντως από ιούς. Τέλος, υπάρχουν και µη παρασιτικές ασθένειες, οι 

οποίες σχετίζονται µε δηλητηριάσεις από τοξικά φυτά ή φυτοφάρµακα. 

 

1. ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Α) Βαρροϊκή ακαρίαση. Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής 

µελισσοκοµίας και ένα από τα µεγαλύτερα της µελισσοκοµίας παγκοσµίως. Στη χώρα µας 

οφείλεται στο άκαρι Varroa destructor L., αν και παλαιότερα θεωρείτο ότι οφειλόταν στο V. 

jacobsoni Oudemans (Θεοφιλίδης και συνεργάτες, 2001). Το άκαρι αυτό παρατηρήθηκε για 

πρώτη φορά στην ινδική µέλισσα Apis cerana το 1904 και µεταπήδησε στην Apis mellifera 

περίπου στα µέσα του προηγούµενου αιώνα. Στη χώρα µας πρωτοεµφανίστηκε το 1978 στην 

περιοχή του Έβρου και γρήγορα διαδόθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Η γρήγορη µετάδοσή του 

οφείλεται στη νοµαδική µελισσοκοµία, αλλά και στη διάδοση της µακεδονικής φυλής στον 

ελλαδικό χώρο, φυλή που είναι ευαίσθητη σε προσβολές από το εν λόγω άκαρι.  

Προσβάλλει όλα τα στάδια των µελισσών πλην του αυγού (προνύµφη, νύµφη) και όλες 

τις µορφές τους (εργάτρια, βασίλισσα, κηφήνας). Με τα στοµατικά του µόρια, µυζά την 

αιµολέµφο της µέλισσας. 

Μορφολογία. Τα θηλυκά ακάρεα έχουν µήκος 1,1 mm και πλάτος 1,7 mm, χρώµα 

καστανό προς κόκκινο, σχήµα ελλειψοειδές και πεπλατυσµένο (εικόνα 90). Φέρουν σκληρές 

τρίχες, ενώ τα 4 ζεύγη ποδιών τους καταλήγουν σε βεντούζες. Το αρσενικό είναι µικρότερο 

και ζει πολύ λίγο, όσο χρειάζεται για να γονιµοποιήσει τα θηλυκά. 

 

 

   
Εικόνα 90. Θηλυκά βαρρόα σε νύµφη (αριστερά) και ακµαίο (δεξιά) εργάτριας. 
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Βιολογία. Το βαρρόα πολλαπλασιάζεται αποκλειστικά στον σφραγισµένο γόνο. Ο 

βιολογικός κύκλος του φαίνεται στην εικόνα 91. Το θηλυκό άκαρι εγκαταλείπει την ενήλικη 

µέλισσα και εισέρχεται στο κελί που περιέχει προνύµφη εργάτριας ή κηφήνα λίγο πριν αυτό 

σφραγιστεί. Εκεί γεννά 5-6 αυγά στον εργατικό γόνο από τα οποία τα πρώτα δύο 

προλαβαίνουν να αναπτυχθούν πλήρως. Στον κηφηνογόνο γεννά 6-7 αυγά, από τα οποία 3-4 

αναπτύσσονται (Ifantidis, 1983). Αιτία είναι το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που διαρκεί το 

στάδιο της πλαγγόνας του κηφηνογόνου (12 στην εργάτρια και 14,5 στο κηφήνα). Από τους 

απογόνους, ένας είναι αρσενικός, ο οποίος γονιµοποιεί τα θηλυκά και εν συνεχεία πεθαίνει. 

Τα γονιµοποιηµένα θηλυκά εξέρχονται από το κελί µαζί µε τη µέλισσα, την οποία 

παρασιτούν έως ότου µπουν σε κάποιο κελί γόνου για να γεννήσουν. Σε ένα κελί είναι πιθανό 

να εισέλθουν περισσότερα του ενός θηλυκά βαρρόα.  

 

 
 

Εικόνα 91. Βιολογικός κύκλος του βαρρόα (από Henderson και συνεργάτες, 1986). 

 

Το άκαρι προσβάλλει τις µέλισσες όλες τις εποχές του χρόνου. Η προσβολή φαίνεται 

µεγαλύτερη όταν δεν υπάρχει γόνος, επειδή όλα τα ακµαία ακάρεα βρίσκονται πάνω στις 

µέλισσες. Επειδή ακριβώς το άκαρι πολλαπλασιάζεται αποκλειστικά στο γόνο, η έκταση 

αυτού επηρεάζει τον πληθυσµό των ακάρεων και συνάµα κάθε χειρισµός που επηρεάζει το 

γόνο. Ακόµα, το αναπαραγωγικό δυναµικό είναι µεγαλύτερο στον κηφηνογόνο από ότι στον 

εργατικό γόνο (2,7 θηλυκά ανά κελί ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους στον κηφηνογόνο 

έναντι 1,8 στον εργατικό), οπότε όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση του κηφηνογόνου, τόσο 

περισσότερο ευνοείται η ανάπτυξη του ακάρεος.  

Τρόποι µετάδοσης. Εντός της κυψέλης, το άκαρι εύκολα µεταπηδά από µέλισσα σε 

µέλισσα. Σε άλλα µελίσσια το άκαρι µεταδίδεται µε τη λεηλασία και την παραπλάνηση. 

Αναφορικά µε τη λεηλασία, αυτή είναι εντονότερη σε µελίσσια αδύναµα, οπότε αυξάνεται η 

πιθανότητα µετάδοσης του ακάρεος. Κάποιοι µελισσοκοµικοί χειρισµοί µπορεί να 

µεταδώσουν το άκαρι, όπως η συνένωση µελισσιών, η µεταφορά γόνου από µελίσσι σε 

µελίσσι κ.α. Τέλος, η νοµαδική µελισσοκοµία και η συνάθροιση πολλών µελισσιών σε 

περιορισµένο χώρο (π.χ. µελιτοφορία του πεύκου) συµβάλλουν σηµαντικά στη διάδοση του 

βαρρόα.  
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Συµπτώµατα. Το άκαρι είναι ορατό µε γυµνό µάτι πάνω στις ακµαίες µέλισσες. Επίσης, 

στο µελίσσι βλέπουµε πολλές µέλισσες παραµορφωµένες, µικρές σε µέγεθος και µε 

κατεστραµµένα ή και καθόλου φτερά. Μπορούµε, τέλος, να ανοίξουµε µερικά σφραγισµένα 

κελιά και να δούµε τα ακάρεα µέσα. 

Αντιµετώπιση. Η αντιµετώπιση του ακάρεος είναι πολύ δύσκολη επειδή αυτό 

πολλαπλασιάζεται στο σφραγισµένο γόνο. Αυτό σηµαίνει ότι όταν υπάρχει γόνος στο µελίσσι 

µας, κάποια θηλυκά βρίσκονται προστατευµένα, καθιστώντας αναποτελεσµατική κάθε 

θεραπεία µε χηµικά. Επίσης, τα χηµικά που χρησιµοποιούνται έχουν κάποια επίδραση και 

στις µέλισσες. Έτσι, παρότι µπορεί να µην τις θανατώνουν, επηρεάζουν διάφορες 

φυσιολογικές λειτουργίες τους. Η χρήση των χηµικών έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας σε κάποιες περιπτώσεις, δυσχεραίνοντας την κατάσταση. Τέλος, να 

αναφέρουµε ότι πάντα είναι ορατός ο κίνδυνος ρύπανσης των µελισσοκοµικών προϊόντων 

από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται µέσα στην κυψέλη. Τελευταία, γίνονται 

πειραµατισµοί σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα φυσικών ουσιών, όπως το γαλακτικό οξύ 

(Λιάκος και συνεργάτες, 2001, Λιάκος, 2002). Αν και για αυτές τις ουσίες δεν υπάρχουν όρια 

υπολειµµάτων, αξίζει να αναφέρουµε ότι το µέλι περιέχει φυσικά κάποιες ποσότητες 

µυρµηκικού και οξαλικού οξέος (Wehling και συνεργάτες, 2002). 

Για την αντιµετώπιση του βαρρόα έχουν αναπτυχθεί διάφορες βιοτεχνικές µέθοδοι, οι 

οποίες αφορούν στην αφαίρεση και καταστροφή του κηφηνογόνου την άνοιξη, περιορισµό 

της ωοτοκίας της βασίλισσας, χρήση υψηλών θερµοκρασιών κ.α. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

πάρα πολύ σηµαντικό ο µελισσοκόµος να διατηρεί δυνατά µελίσσια, καθώς έχει παρατηρηθεί 

ότι αυτά µπορούν να αντιµετωπίσουν, µέχρις ενός βαθµού, το πρόβληµα. Τελευταίες έρευνες 

έδειξαν ότι η διάρκεια πτήσης των εργατριών που είναι προσβεβληµένες από βαρρόα είναι 

µεγαλύτερη και κάποιες µέλισσες δεν επιστρέφουν στην κυψέλη, µειώνοντας έτσι την 

προσβολή (Kralj και Fuchs, 2002). Από την ίδια έρευνα δείχθηκε ότι οι µέλισσες 

απαλλάσσονται από µερικά βαρρόα κατά την πτήση. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την αντιµετώπιση του βαρρόα, 

προτείνονται τα άρθρα των Αλυσσανδράκη και Χαριζάνη (2001α, β). 

 

Β) Τραχειακή ακαρίαση. Πρόκειται 

για ενδοπαρασιτικό άκαρι, το οποίο ζει και 

πολλαπλασιάζεται στις τραχείες των 

ακµαίων µελισσών και τρέφεται µε 

αιµολέµφο (εικόνα 92). Οφείλεται στο 

άκαρι Acarapis woodi Rennie, το οποίο 

εισέρχεται από το πρώτο θωρακικό στίγµα 

της µέλισσας στην αναπνευστική τραχεία. 

Εκεί γεννά 5-7 αυγά, τα οποία 

εκκολάπτονται σε 3-4 µέρες. Μετά από 3-4 

γενεές, οι τραχείες αποφράσσονται 

(Λιάκος, 1993) και η µέλισσα δε µπορεί να 

αναπνεύσει. 

 

 
Εικόνα 92. Τραχεία προσβεβληµένη από το 

Acarapis woodi (από Θρασυβούλου, 1998). 

Το πρόβληµα της τραχειακής ακαρίασης ήταν εντονότερο παλαιότερα. Η διάδοση, όµως, 

της µακεδονικής φυλής µελισσών σε ολόκληρη τη χώρα έχει δώσει τη λύση, αφού αυτή η 

φυλή είναι ανθεκτική. Αυτή η ανθεκτικότητα οφείλεται στο ότι το πρώτο θωρακικό στίγµα 

είναι πιο µικρό και φέρει πολλές τρίχες, δυσχεραίνοντας έτσι την είσοδο του ακάρεος. Σε 

µεµονωµένες περιοχές όπου υπάρχουν ακόµα µέλισσες άλλης φυλής, το πρόβληµα υφίσταται, 

όπως συµβαίνει σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. 

 

Γ) Κηρόσκωρος. Προσβάλλει τις κηρήθρες, τόσο µέσα στην κυψέλη, όσο και στην 

αποθήκη. Υπάρχουν δύο Λεπιδόπτερα της οικογένειας Pyralidae υπεύθυνα για τις ζηµιές 

αυτές, το Galleria mellonela L. (µεγάλος κηρόσκωρος, εικόνα 93) και το Achroia grisella 
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Fabricious (µικρός κηρόσκωρος, εικόνα 94). Ο µεγάλος κηρόσκωρος κάνει τις µεγαλύτερες 

ζηµιές και σε αυτόν θα αναφερθούµε. Η βιολογία και η αντιµετώπιση του µικρού 

κηρόσκωρου είναι παρεµφερής. 

 

 
Εικόνα 93. Μεγάλος κηρόσκωρος. 

 
Εικόνα 94. Μικρός κηρόσκωρος. 

 

Βιολογία. Τα ενήλικα έντοµα είναι 

δραστήρια από το Μάιο ως τον Οκτώβρη. 

Ζουν 3-30 µέρες, χωρίς να τρέφονται και µε 

µοναδικό στόχο τη σύζευξη και την 

απόθεση των αυγών. Τα γονιµοποιηµένα 

θηλυκά µπαίνουν στις κυψέλες και γενούν 

300-600 αυγά σε σχισµές και χαραµάδες, τα 

οποία εκκολάπτονται σε 3-10 µέρες, 

ανάλογα µε τη θερµοκρασία. Οι προνύµφες 

ανοίγουν στοές στις κηρήθρες και τρέφονται 

µε κερί, γύρη και µέλι, αλλά και µε το γόνο, 

αφήνοντας µετάξινα νηµάτια από όπου 

περνάνε (εικόνα 95). Σε περίπου 20 µέρες, η 

προνύµφη θα πλέξει το κουκούλι της και το 

ακµαίο θα βγει σε 7-8 µέρες, όταν οι 

θερµοκρασιακές συνθήκες είναι ευνοϊκές. 

Σε περιπτώσεις χαµηλών θερµοκρασιών, η 

χρονική διάρκεια των διαφόρων σταδίων 

διευρύνεται σηµαντικά. 

 

Εικόνα 95. Προσβολή κηρηθρών από τον 

µεγάλο κηρόσκωρο. 

Οι προνύµφες καταστρέφουν ολοσχερώς τις αποθηκευµένες κηρήθρες. Στις κυψέλες, 

καταστρέφουν τις κηρήθρες που δεν καλύπτονται από µέλισσες, ενώ κάνουν και σοβαρές 

ζηµιές στα ξύλινα µέρη της κυψέλης, καθώς το καταστρέφουν για να στερεωθεί το κουκούλι 

κατά τη νύµφωση. 

Αντιµετώπιση. Το πρόβληµα του κηρόσκωρου είναι εντονότερο στις αποθηκευµένες 

κηρήθρες, επειδή δεν υπάρχουν µέλισσες να τον αντιµετωπίσουν. Μέχρι πρότινος, γινόταν 

ευρεία χρήση των χηµικών ουσιών παραδιχλωροβενζόλιο και ναφθαλένιο, µε πάρα πολύ 

καλά αποτελέσµατα. Όµως, οι εν λόγω ουσίες αφήνουν βλαβερά υπολείµµατα σε όλα τα 

µελισσοκοµικά προϊόντα και η χρήση τους πλέον έχει σταµατήσει. Η καλύτερη µέθοδος 

αντιµετώπισης αφορά στην καταστροφή όλων των σταδίων του κηρόσκωρου µε την 

εφαρµογή χαµηλών θερµοκρασιών (Παππάς, 2002α). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι σε 

θερµοκρασία -7 
ο
C η εφαρµογή διαρκεί 4,5 ώρες, ενώ στους -17 

ο
C µόλις 1,5 ώρα. Η εν λόγω 

διαδικασία είναι απόλυτα επιτυχής και ασφαλής. 

Μέσα στην κυψέλη εφαρµόζονται κάποια µέτρα υγιεινής και προφύλαξης για να 

περιορίσουν την προσβολή. Έτσι, διατηρώντας δυνατά µελίσσια, οι µέλισσες είναι σε θέση 

να αντιµετωπίσουν από µόνες τους το πρόβληµα. Επίσης, όταν ο πληθυσµός στα µελίσσια 

µας είναι µικρός και υπάρχουν άδειες κηρήθρες, που δεν καλύπτονται από µέλισσες, αυτές 

αποµακρύνονται. Καθαρίζεται καλά ο πυθµένας των κυψελών, στοκάρονται οι σχισµές και 

όλα τα ξύλινα µέρη αποστειρώνονται µε φλόγιστρο. 
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Τέλος, το εµπορικό σκεύασµα του βακτηρίου Bacillus thuringiensis µε την ονοµασία Β-

401 έχει δώσει καλά αποτελέσµατα τόσο εντός της κυψέλης, όσο και στην αποθήκη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνονται τα άρθρα των Παππάς (2002α) και 

Χαριζάνης (2004). 

 

∆) Σφήκες. Οι σφήκες επιτίθενται και θανατώνουν τις µέλισσες για να τις 

χρησιµοποιήσουν στην εκτροφή του γόνου τους. Ιδιαίτερο πρόβληµα δηµιουργούν οι µεγάλες 

σφήκες του γένους Vespa, ήτοι τα είδη V. orientalis και V. crabro (εικόνα 96). Τους 

καλοκαιρινούς µήνες αναπτύσσουν µεγάλους πληθυσµούς και το πρόβληµα είναι πολύ 

έντονο. Μικρότερης έκτασης προβλήµατα προκαλούνται και από τις µικρές µέλισσες που 

ανήκουν στα είδη Vespula vulgaris, V. germanica και Pollistes gallicus (εικόνα 97). 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, τοποθετούνται σφηκοπαγίδες κοντά στο 

µελισσοκοµείο. Επίσης, οι σφηκοφωλιές εντοπίζονται και καταστρέφονται µε κάποιο 

εντοµοκτόνο. Ένα ακόµη µέτρο αφορά στη θανάτωση των γονιµοποιηµένων θηλυκών αργά 

το φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη, πριν ξεκινήσουν να φτιάχνουν τη νέα φωλιά. Αν το 

πρόβληµα είναι µεγάλο, ενδέχεται να χρειαστεί µεταφορά του µελισσοκοµείου σε άλλη 

περιοχή. 

 

     
 Εικόνα 96. Vespa crabro.             Εικόνα 97. Pollistes gallicus. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις σφήκες, προτείνεται το βιβλίο 

‘Σφήκες’, του Ρέρρα. 

 

Ε) Ποντίκια. Τα ποντίκια εισέρχονται µέσα στην κυψέλη το χειµώνα για να 

προστατευτούν, καταστρέφοντας κηρήθρες και πλαίσια και προκαλώντας µεγάλη 

αναστάτωση στο µελίσσι. Περιορίζοντας την είσοδο της κυψέλης από νωρίς το φθινόπωρο, 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. 

Στην αποθήκη υπάρχει επίσης πρόβληµα από τα ποντίκια, το οποίο αντιµετωπίζεται µε 

τρωκτικοκτόνα και καλή κάλυψη των υλικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα προβλήµατα της µελισσοκοµίας 

γενικότερα από τα τρωκτικά παραπέµπουµε στα άρθρα των Κολοκυθά και Χαριζάνης (2002). 

 

ΣΤ) Μυρµήγκια. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα µυρµήγκια ενδέχεται να προκαλέσουν 

σηµαντικά προβλήµατα, καθώς δαγκώνουν και θανατώνουν τις µέλισσες και προκαλούν 

γενική αναστάτωση του µελισσιού.  

Οι κυψέλες πρέπει να µην έχουν άλλες εισόδους πέραν από την κεντρική ώστε να 

φρουρείται καλά η κυψέλη. Το καλύτερο µέτρο αντιµετώπισης πάντως είναι η τοποθέτηση 

υποστηριγµάτων στην κυψέλη, τα οποία να βρίσκονται σε δοχείο µε πετρέλαιο ή λάδια 

µηχανών, τα οποία δεν εξατµίζονται και παρέχουν προστασία για µακρό χρονικό διάστηµα. 
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Ζ) Άλλοι εχθροί. Περιστασιακά προβλήµατα δύναται να προκληθούν από διάφορους 

άλλους εχθρούς. Οι αρκούδες δηµιουργούν προβλήµατα σε ορεινές περιοχές, µε καλύτερο 

και οικονοµικότερο µέτρο αντιµετώπισης τη µεταφορά των µελισσιών.  

Η αχερώντια ή νεκροκεφαλή (Acherontia atropos L., Lepidoptera: Sphingidae) είναι 

µια νυχτόβια πεταλούδα που κλέβει το µέλι από την κυψέλη, αναστατώνοντας τις µέλισσες. 

Αν υπάρχει έντονο πρόβληµα, περιορίζεται η είσοδος της κυψέλης. Περισσότερα από τον 

Παππά (2002β). 

Τελευταία, στις ΗΠΑ παρουσιάστηκε ένας καινούργιος εχθρός των µελισσών, το µικρό 

σκαθάρι Aethina tumida Murray, το οποίο µάλλον δεν αποτελεί απειλή για τη µελισσοκοµία 

(Λιάκος, 2003). Περισσότερα γι’ αυτό στο άρθρο του Παπαχρηστοφόρου (2003). 

Τέλος, προβλήµατα δηµιουργούν και κάποια πουλιά, όπως τα χελιδόνια και οι 

µελισσοφάγοι, τα οποία τρώνε µέλισσες εν πτήσει. Μεγάλος κίνδυνος υπάρχει την άνοιξη, 

όταν οι βασίλισσες κάνουν τη γαµήλια πτήση τους. ∆εν υπάρχει µέτρο αντιµετώπισης. 

 

 

2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Α) Αµερικανική σηψιγονία. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη ασθένεια των µελισσών, 

η οποία προκαλεί τεράστια προβλήµατα παγκοσµίως. Προκαλείται από το βακτήριο 

Paenibacillus larvae, το οποίο προσβάλλει τη µέλισσα στο στάδιο της προνύµφης.  

Βιολογία. Ο βιολογικός κύκλος του παθογόνου φαίνεται στην εικόνα 98. Οι προνύµφες 

µολύνονται όταν λάβουν σπόρια του βακτηρίου µαζί µε την τροφή. Προνύµφες ηλικίας 

µεγαλύτερης των τριών ηµερών προσβάλλονται δυσκολότερα. Τα σπόρια βλαστάνουν στο 

στοµάχι (∆), πολλαπλασιάζονται και σπορογονούν (Ε). Στην εικόνα φαίνεται διαγραµµατικά 

ο κύκλος του παθογόνου. Οι καθαρίστριες µέλισσες, προσπαθώντας να αποµακρύνουν το 

νεκρό γόνο, µολύνονται µε σπόρια (Β), τα οποία µεταφέρουν σε υγιείς προνύµφες (Γ). Μετά 

από καιρό, ο νεκρός γόνος αποξηραίνεται και σχηµατίζει ένα λέπι (Α) και συχνά η γλώσσα 

των νεκρών προνυµφών είναι προσκολληµένη στην άλλη άκρη του κελιού (Ε). 

 
Εικόνα 98. Βιολογικός κύκλος του Paenibacillus larvae. 

 

 

Α. Λέπι. 

Ε. Φάση σπορογονίας. Β. Λήψη σπορίων κατά 

τον καθαρισµό. 

Γ. Μεταφορά σπορίων 

σε υγιή γόνο. 
∆. Βλάστηση σπορίων. 
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Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των σπορίων του βακτηρίου είναι ότι διατηρούν τη 

βλαστικότητά τους έως και 35 χρόνια! Αυτό το γεγονός κάνει ακόµα δυσκολότερη την 

αντιµετώπιση της ασθένειας. 

Η ασθένεια εµφανίζεται όλες τις εποχές του χρόνου, εντονότερα όµως το καλοκαίρι, 

όταν σταµατήσει η νεκταροέκκριση και υπάρχει έντονη τάση για λεηλασία. 

Τρόποι µετάδοσης. Όπως είπαµε νωρίτερα, εντός της κυψέλης µεταδίδεται από τις 

παραµάνες µέλισσες. Από κυψέλη σε κυψέλη µεταδίδεται µε την παραπλάνηση και τη 

λεηλασία. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, τα σπόρια του βακτηρίου επιβιώνουν µέσα στο 

µέλι και µεταφέρονται σε υγιή µελίσσια όταν οι µέλισσες το κλέψουν από κάποιο άρρωστο 

µελίσσι. Επίσης, οι διάφοροι µελισσοκοµικοί χειρισµοί (συνενώσεις, ανταλλαγές πλαισίων, 

τροφοδότηση µε µολυσµένο µέλι κλπ.) µπορεί να οδηγήσουν στη διάδοση της ασθένειας. 

Από περιοχή σε περιοχή η ασθένεια µεταδίδεται µε την αγορά µελισσιών, µε τη νοµαδική 

µελισσοκοµία και την τροφοδότηση µολυσµένων τροφών. 

Συµπτώµατα. Ο γόνος είναι διάσπαρτος (εικόνα 99) και τα καλύµµατα των κελιών 

είναι βυθισµένα, ενώ πολλά από αυτά έχουν και τρύπες (εικόνα 100). Το χρώµα του γόνου 

γίνεται σκούρο καφέ και έχει µια χαρακτηριστική µυρωδιά ψαρόκολλας. Το πιο 

χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η κολλώδης κλωστή που σχηµατίζεται αν 

βυθίσουµε µια οδοντογλυφίδα ή ένα ξυλαράκι στο σώµα της νεκρής προνύµφης (εικόνα 101). 

Ακόµη, συχνά βλέπουµε τη γλώσσα των νεκρών προνυµφών προσκολληµένη στην άλλη 

άκρη του κελιού (εικόνα 102). 

 

 

      
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 99. ∆ιάσπαρτος γόνος λόγω 

προσβολής από Αµερικάνικη Σηψιγονία. 

Εικόνα 100. Βυθίσµατα και τρύπες στα 

κελιά. 

Εικόνα 102. Η γλώσσα της προσβεβληµένης 
προνύµφης είναι προσκολληµένη στην άλλη 

άκρη του κελιού (από Θρασυβούλου, 1998). 

Εικόνα 101. Το πιο χαρακτηριστικό 

σύµπτωµα: ο σχηµατισµός κολλώδους 

κλωστής (από Θρασυβούλου, 1998). 
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Αντιµετώπιση. Χρησιµοποιούνται µέτρα υγιεινής και προφύλαξης, καθώς επίσης και 

διάφορες βιοτεχνικές µέθοδοι. 

• Τα βαριά προσβεβληµένα και νεκρά µελίσσια καταστρέφονται µε φωτιά. Το ίδιο και 

πλαίσια που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της προσβολής. Οι κυψέλες 

αποστειρώνονται εσωτερικά µε το φλόγιστρο. 

• Λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση της λεηλασίας και της παραπλάνησης. 

• Χρησιµοποιούνται ανθεκτικά µελίσσια. 

• Εφαρµογή της διπλής µετάγγισης. 

• Τίναγµα των µελισσών σε νέα κυψέλη (del Hoyo και συνεργάτες, 2001). 

• Προσοχή στους µελισσοκοµικούς χειρισµούς. Αποφυγή τροφοδότησης µελιού 

άγνωστης προέλευσης. Προσοχή κατά την αγορά µελισσιών. 

• Χηµικά µέσα. Μέχρι πρότινος γινόταν ευρεία χρήση του αντιβιοτικού τερραµυκίνη. 

Όµως, πρόσφατα απαγορεύτηκε η χρήση αντιβιοτικών στη µελισσοκοµία και πλέον η 

ασθένεια αντιµετωπίζεται µόνο µε βιολογικές και βιοτεχνικές µεθόδους. 

Περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο του Σκαρέα (2005). 

 

Β) Ευρωπαϊκή σηψιγονία. Προκαλείται από το βακτήριο Melissococcus pluton, που 

προσβάλλει προνύµφες ηλικίας µικρότερης των 48 ωρών, οι οποίες πεθαίνουν πριν 

καλυφθούν (εικόνα 103). Τα συµπτώµατα διαφέρουν από την αµερικανική σηψιγονία. ∆ε 

σχηµατίζεται η κολλώδης κλωστή αν βάλουµε ένα ξυλαράκι στο σώµα της νεκρής 

προνύµφης. Η µυρωδιά της νεκρής προνύµφης χαρακτηρίζεται από οσµή ξινού και σάπιου, 

ενώ όταν αποξηρανθεί, δε σχηµατίζει λέπι και αποµακρύνεται εύκολα από τις µέλισσες. 

Πρωτοεµφανίστηκε σε νησιά του Αιγαίου, το 2001 (Χαριζάνης, 2001). 

 

 
 

 

 

Η βιολογία του βακτηρίου αυτού κάνει την ασθένεια σαφώς µικρότερης σηµασίας από 

την Αµερικάνικη Σηψιγονία. Η µετάδοση γίνεται κατά παρόµοιο τρόπο µε την προηγούµενη 

ασθένεια.  Πρόσφατα δείχθηκε ότι το άκαρι βαρρόα συντελεί στη διάδοση του παθογόνου 

εντός της κυψέλης (Kanbas και συνεργάτες, 2002). Τα σπόρια του βακτηρίου διατηρούν τη 

βλαστικότητά τους µόνο για έναν χρόνο. Τα δυνατά µελίσσια αντεπεξέρχονται από µόνα τους. 

 

Γ) Νοζεµίαση. Οφείλεται στο πρωτόζωο Nosema apis και αποτελεί τη δεύτερη 

σηµαντικότερη ασθένεια των µελισσών. Πρόκειται για µια ασθένεια, µε την οποία ο 

µελισσοκόµος δεν έρχεται σε άµεση επαφή και ενίοτε αγνοείται, µπορεί όµως να προκαλέσει 

µεγάλα προβλήµατα (Λιάκος, 2001). 

 
 

Εικόνα 103. Προσβολή από Ευρωπαϊκή Σηψιγονία. Ο νεκρός γόνος 

είναι ακάλυπτος. 
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Βιολογία. Το πρωτόζωο αναπτύσσεται στα επιθηλιακά κύτταρα του στοµάχου της 

ενήλικης µέλισσας, ενώ τα ατελή στάδια δεν προσβάλλονται. ∆ιαταράσσεται η πέψη των 

µελισσών, οι οποίες καταναλώνουν περισσότερες τροφές και µειώνεται η διάρκεια ζωής τους. 

Στη συνέχεια, προσβάλλονται οι υποφαρυγγικοί αδένες, µε αποτέλεσµα να µην παράγουν 

αρκετό βασιλικό πολτό. Η βασίλισσα δεν τρέφεται κανονικά και περιορίζεται η ωοτοκία της. 

Οι µέλισσες παθαίνουν δυσεντερία, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να συγκρατήσουν τα 

περιττώµατά τους και να τα αφήνουν συχνά εντός της κυψέλης. Με αυτό τον τρόπο, η 

ασθένεια µεταδίδεται στις υπόλοιπες µέλισσες που θα πάνε να καθαρίσουν τα περιττώµατα, 

ενώ πηγή µόλυνσης είναι και η µολυσµένη τροφή. Τα σπόρια διατηρούν τη ζωτικότητά τους 

για 2 χρόνια στα περιττώµατα της µέλισσας, 2 µήνες στο έδαφος και 4 µήνες στο µέλι. 

Η ασθένεια είναι ενδηµική σε πολλές περιοχές της χώρας και η εµφάνισή της είναι 

εποχιακή. Το µέγιστο της ανάπτυξής της είναι την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι περιορίζεται 

σηµαντικά.  

Η τροφοδότηση των µελισσών µε ακατάλληλες τροφές ευνοεί την εκδήλωση της 

νοζεµίασης. Το ίδιο συµβαίνει µε την τροφοδότηση µε σιρόπι αργά το φθινόπωρο. Ακόµη, οι 

κακές συνθήκες ξεχειµωνιάσµατος (υγρασία στην κυψέλη, παρατεταµένος χειµώνας, 

επιθεωρήσεις µε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες κλπ.) και οι συχνές µετακινήσεις ευνοούν 

την εµφάνισή της. Γενικά, υπεύθυνες για την εκδήλωση της ασθένειας είναι καταστάσεις που 

προκαλούν δυσεντερίες στις µέλισσες, αλλά και αυτές που περιορίζουν τις µέλισσες εντός της 

κυψέλης για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Συµπτώµατα. Το πιο χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι η παρουσία περιττωµάτων στην 

είσοδο, στα τοιχώµατα και στα καπάκια της κυψέλης (εικόνες 104). Επίσης, οι µέλισσες 

έχουν διογκωµένες κοιλιές και σέρνονται εκτός της κυψέλης, έχοντας ανοιχτά τα φτερά τους 

και αδυνατώντας να πετάξουν. Βρίσκουµε, ακόµα, πολλές νεκρές µέλισσες µπροστά στην 

κυψέλη και τον πληθυσµό γενικά ελαττωµένο. Για επιβεβαίωση της ασθένειας, γίνεται 

µικροσκοπική εξέταση εκχυλίσµατος του στοµάχου της µέλισσας, οπότε και φαίνονται τα 

σπόρια του παθογόνου (εικόνα 105). 

 

      
 

 

 

Πρέπει να τονίσουµε ότι η διάρροια είναι σύµπτωµα της νοζεµίασης, κάθε διάρροια 

όµως δεν είναι νοζεµίαση (Λιάκος, 2001). 

Αντιµετώπιση. Επειδή η ασθένεια συνήθως ενδηµεί σε µια περιοχή αναµένοντας τις 

κατάλληλες συνθήκες για να εκδηλωθεί, λαµβάνουµε προληπτικά µέτρα. Κατά το φθινόπωρο 

τα µελίσσια πρέπει να έχουν νέα και καλής ποιότητας βασίλισσα, αλλά και µεγάλο αριθµό 

νεαρών εργατριών. Για την αποφυγή των δυσεντεριών πρέπει να δίνονται τροφές καλής 

ποιότητας και να υπάρχει στο µελισσοκοµείο τρεχούµενο και καθαρό νερό, όχι στάσιµο. Για 

το ξεχειµώνιασµα, το µελισσοκοµείο να έχει νότια έκθεση, προστατευµένη από ανέµους και 

σε περιοχή µε περιορισµένη υγρασία. Σε περίπτωση που διακοπεί η νεκταροέκκριση, οι 

µέλισσες πρέπει να µεταφερθούν σε άλλη ανθοφορία ή να τροφοδοτηθούν διεγερτικά. Τέλος, 

οι κηρήθρες καλό είναι να ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. 

Εικόνα 104. Περιττώµατα εντός της κυψέλης 

λόγω δυσεντερίας. 

Εικόνα 105. Σπόρια της νοζεµίασης, όπως 

φαίνονται στο µικροσκόπιο. 
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Αναφορικά µε τη χρήση χηµικών, το αντιβιοτικό φουµαγιλλίνη χρησιµοποιούταν µε 

επιτυχία µέχρι πρόσφατα, οπότε και απαγορεύτηκε η χρήση αντιβιοτικών στη µελισσοκοµία.  

 

∆) Ασκοσφαίρωση. Είναι µια µυκητολογική ασθένεια, οφειλόµενη στον Ασκοµύκητα 

Ascosphaera apis Maassen ex Claussen.  

Βιολογία. Προσβάλλει τις προνύµφες ηλικίας µεγαλύτερης των τριών ηµερών. Τα 

σπόρια λαµβάνονται µε την τροφή, βλαστάνουν στο στοµάχι και οι µυκηλιακές υφές 

απλώνονται σε όλο το σώµα της προνύµφης, εκτός από τις τραχείες, εντός 48 ωρών. Το 

µυκήλιο διαρρηγνύει τον εξωσκελετό της προνύµφης και καλύπτει όλο το σώµα. Τελικά, η 

προνύµφη χάνει όλα τα υγρά της, αποξηραίνεται και µουµιοποιείται (εικόνα 106). Το χρώµα 

της είναι αρχικά άσπρο και ασπροκίτρινο, ενώ όταν σχηµατιστούν τα σπόρια του µύκητα 

γίνεται σκούρο πράσινο µε µαύρο (εικόνα 106). 

Η ασθένεια µεταδίδεται µε τα σπόρια που βρίσκονται στην τροφή, στα τοιχώµατα της 

κυψέλης και στο στοµάχι των ενήλικων µελισσών. Η µολυσµατικότητα των σπορίων 

διατηρείται για 2 χρόνια στο µέλι, 1 χρόνο στη γύρη και 15 χρόνια στο περιβάλλον. Τα 

σπόρια µεταφέρονται στην κυψέλη µε τον άνεµο, τις µέλισσες, το νερό και τους διάφορους 

µελισσοκοµικούς χειρισµούς. 

Η ασθένεια εµφανίζεται την άνοιξη, όταν επεκτείνεται η γονοφωλιά και ευνοείται από 

κρύες νύχτες, κατά τις οποίες οι µέλισσες δεν µπορούν να διατηρήσουν σταθερή τη 

θερµοκρασία του γόνου στους 35 
o
C. Έξαρση παρουσιάζεται και το καλοκαίρι, µετά τη 

διακοπή της νεκταροέκκρισης.  

Οι συχνές επιθεωρήσεις και οι χειρισµοί που έχουν ως αποτέλεσµα την πτώση της 

θερµοκρασίας στην περιοχή του γόνου αποτελούν καταστάσεις που ευνοούν την 

ασκοσφαίρωση. Η διαρκής τροφοδότηση, ιδιαίτερα µε ακατάλληλες τροφές και η παραµονή 

µαύρων κηρήθρων εντός της κυψέλης βοηθούν στην εκδήλωση της ασθένειας, όπως επίσης 

και ο βροχερός και υγρός καιρός την άνοιξη και ξηρός το καλοκαίρι. 

Συµπτώµατα. Ο γόνος είναι διάσπαρτος, µε κάποια κελιά να έχουν τρύπες και 

καλύµµατα βαθουλωµένα. Μέσα στα τρύπια κελιά υπάρχουν µουµιοποιηµένες προνύµφες 

(εικόνα 107). Επίσης, βλέπουµε πολλές µουµιοποιηµένες προνύµφες στην είσοδο και τη βάση 

της κυψέλης. 

 

            
 

 

 

 

Αντιµετώπιση. Αφορά κυρίως σε µέτρα υγιεινής και προφύλαξης. Όπως συµβαίνει σε 

όλες τις παθήσεις του µελισσιού, πρέπει να διατηρούµε δυνατά µελίσσια. Οι µέλισσες από 

µόνες τους καθαρίζουν τις µουµιοποιηµένες προνύµφες. Επίσης, επιλέγουµε µελίσσια 

ανθεκτικά, στα οποία οι εργάτριες έχουν την τάση να αναγνωρίζουν και να αποµακρύνουν τις 

µουµιοποιηµένες προνύµφες πριν σχηµατιστούν τα σπόρια του µύκητα. Θα πρέπει να 

αντικαθιστούµε τις βασίλισσες κάθε δύο χρόνια παίρνοντας γενετικό υλικό από µελίσσια που 

Εικόνα 106. Μουµιοποιηµένες προνύµφες 

λόγω προσβολής από ασκοσφαίρωση. 

Εικόνα 107. Όψη προσβεβληµένου από 

ασκοσφαίρωση γόνου. 
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προσβάλλονται λιγότερο από την ασθένεια. Αποφεύγουµε τις συχνές επιθεωρήσεις µε κρύο 

καιρό. Τέλος, αποµακρύνουµε τις µουµιοποιηµένες προνύµφες από την είσοδο και τον 

πυθµένα της κυψέλης, ενώ αντικαθιστούµε και τις παλιές και µαύρες κηρήθρες. 

Αν και δεν υπάρχει εγκεκριµένο φάρµακο για χρήση στη µελισσοκοµία, έχουν 

χρησιµοποιηθεί κάποιες µυκοστατικές ουσίες, µε ποικίλα αποτελέσµατα, όπως σορβικό κάλιο, 

θειικός χαλκός κλπ (Θρασυβούλου και συνεργάτες, 1988α και 1988β). 

 

Ε) Σακόµορφη σηψιγονία. Πρόκειται για έναν ιό που προσβάλλει τις προνύµφες. 

Πολλαπλασιάζεται στους ιστούς της και εµποδίζει το σχηµατισµό της χητίνης. Οι ακµαίες 

µέλισσες δεν προσβάλλονται, είναι όµως φορείς, διαδίδοντας τον ιό όταν προσπαθούν να 

αποµακρύνουν τις προσβεβληµένες προνύµφες. Η µετάδοση από κυψέλη σε κυψέλη γίνεται 

µε την παραπλάνηση, τη µεταφορά µολυσµένου γόνου και την τροφοδότηση µε επιβαρηµένο 

µέλι. Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η µορφή της προνύµφης όταν τη 

σηκώσουµε από το κελί. Είναι ακέραιη, αποχωρίζεται εύκολα από το κελί και έχει τη µορφή 

σάκου (εικόνα 108). Για την αντιµετώπισή της, λαµβάνουµε µέτρα για να µη διαδοθεί η 

ασθένεια. Επίσης, αντικαθιστούµε κάθε δύο χρόνια τις βασίλισσες µε νέες καλής ποιότητας, 

ώστε το µελίσσι να έχει πολύ πληθυσµό και να αντιµετωπίσει µόνο του την ασθένεια. 

 

    
 

 

 

ΣΤ) Χρόνια παράλυση. Προκαλείται επίσης από ιό, που προσβάλλει τις ακµαίες 

µέλισσες. Η µόλυνση γίνεται µε την τροφή και ευνοείται από το συνωστισµό των µελισσών. 

Εµφανίζεται κάθε εποχή, κυρίως όµως την άνοιξη. Η ασθένεια εκδηλώνεται µε δύο µορφές. 

Στην πρώτη µορφή, οι µέλισσες αδυνατούν αν πετάξουν και παρατηρείται τρεµούλιασµα των 

φτερών τους, ενώ στη δεύτερη χάνουν το τρίχωµά τους και φαίνονται γυαλιστερές, µπορούν 

όµως να πετάξουν. Όπως συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ιώσεων, δεν υπάρχει χηµικός 

τρόπος αντιµετώπισης. Συνεχής τροφοδότηση για ένα µήνα και θεραπεία µε θειικό χαλκό 2% 

σε σιρόπι αποτελούν τα µόνα µέτρα αντιµετώπισης. Επίσης, γίνεται επιλογή ανθεκτικών 

µελισσιών. 

 

 

 

Εικόνα 108. Σακόµορφη σηψιγονία. Αριστερά φαίνεται η προσβεβληµένη προνύµφη 

εντός του κελιού, δεξιά η χαρακτηριστική µορφή σάκου της προσβεβληµένης προνύµφης. 
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3. ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

Οι δηλητηριάσεις ων µελισσών αποτελούν µια από τις σηµαντικές αιτίες απώλειας 

µελισσιών. Μπορεί να οφείλονται σε κατανάλωση γύρης νέκταρος ή µελιτωµάτων που 

περιέχουν κάποια τοξική ουσία ή- συνηθέστερα- σε ανθρώπινες παρεµβάσεις. 

Α) Τροφοδηλητηριάσεις. Κάθε φυτό έχει στα διάφορα µέρη του ουσίες που έχουν σαν 

σκοπό την προστασία του. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές οι ουσίες συγκεντρώνονται στο 

νέκταρ ή τη γύρη, προκαλώντας τοξικότητα στις µέλισσες (Barker, 1990, Polter και 

συνεργάτες, 1976, Pryce-Jones, 1944).  

Τα γενικά συµπτώµατα από τροφοδηλητηριάσεις είναι: α) ξαφνικό αδυνάτισµα των 

µελισσιών, β) σωροί νεκρών µελισσών στην είσοδο της κυψέλης, γ) αποδιοργάνωση του 

µελισσιού, δ) νεκρός γόνος και συµπτώµατα σηψιγονιών, ε) επιθετικές µέλισσες, στ) 

παράλυση, ζ) µέλισσες χωρίς τρίχωµα, µαύρες και γυαλιστερές. 

Οι τροφοδηλητηριάσεις διακρίνονται από τις δηλητηριάσεις µε εντοµοκτόνα από το ότι 

δεν παρατηρούνται σε όλα τα µελίσσια του µελισσοκοµείου. Μερικά από τα φυτά που 

ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοια προβλήµατα στις µέλισσες δίνονται στον πίνακα 9. 

 

 
Πίνακας 9. Φυτά που δύναται να προκαλέσουν δηλητηριάσεις στις µέλισσες. 
Κοινή ονοµασία Λατινική ονοµασία Τοξικότητα*

  Τοξικός παράγοντας Άλλες πληροφορίες 

Ακόνιτο το γογγυλώδς, 

Ακόνιτο το λυκοκτόνο 

Aconitum nappelus, 

Aconitum lycoctonum 

Γ   

Βέρατρο Veratrum sp. Ν, Γ  Πολλά είδη, σηµαντικές απώλειες 

∆άφνη η µιζέριος Daphne mezereum Ν µεζερίνη  

∆άτουρα η στραµώνιος Datura stramonium Γ   

∆ελφίνιο Delphinium sp. Γ  Μικρής έκτασης ζηµιές 

Ευκάλυπτος Eucalyptus sp. Ν, Γ  Μόνο ποικιλίες που ανθίζουν αργά το 

φθινόπωρο 

Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastaneum Ν, Γ βερεσκιτρίνη  

Καµέλια Camellia sp. Ν ραφινόζη Συχνά µεγάλες απώλειες 

Καπνός Nicotiana tabacum Ν νικοτόνη, νορ-

νικοτίνη, αναβασίνη 

Εκκρίνει και βλεννώδη ουσία που 

κολλάει στις µέλισσες 

Κρεµµύδι Allium cepa Γ  Σπάνια και για άγνωστη αιτία 

Πικροδάφνη Nerium oleander Ν ολεανδρίνη Οι µέλισσες συλλέγουν όταν δεν 

υπάρχει άλλη πηγή νέκταρος 

Ροδόδενδρο Rhododendron sp. Γ ανδροµεταξίνη Το µέλι µπορεί να είναι τοξικό για τον 

άνθρωπο  

Στύφνος Solanum nigrum Ν, Γ σολανίνη Ανθίζει βράδυ, περιορισµένες ζηµιές 

Υοσκύαµος ο µέλας Hyoscyamos niger Ν υοσκυαµίνη, 

ατροπίνη 

Τοξικό για τα ζώα 

Φλαµουριά Tilia sp. Μ  Νέκταρ όχι τοξικό, ίδιο φυτό άλλοτε 

είναι και άλλοτε όχι τοξικό 

* Ν=νέκταρ, Γ=γύρη, Μ=µελίτωµα 

 

 

Β) ∆ηλητηριάσεις από φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι µέλισσες θανατώνονται 

κυρίως από εντοµοκτόνα. Αυτό συµβαίνει όταν συλλέγουν ρυπασµένη γύρη και νέκταρ, όταν 

πετάξουν µέσα από νέφος εντοµοκτόνου, όταν περπατήσουν σε ρυπασµένες επιφάνειες ή ο 

αέρας φέρει στην κυψέλη το νέφος του εντοµοκτόνου.  

Τα γενικά συµπτώµατα από τις δηλητηριάσεις αυτές είναι: α) υπάρχουν πολλές νεκρές 

µέλισσες στην ψεκασµένη καλλιέργεια, β) ξαφνικό αδυνάτισµα και αποδιοργάνωση των 

µελισσιών, γ) σωροί νεκρών µελισσών στην είσοδο της κυψέλης, δ) νεκρός γόνος και 

συµπτώµατα σηψιγονιών, ε) οι συλλέκτριες που κουβαλούν το ρυπασµένο νέκταρ 

εµποδίζονται να µπουν στην κυψέλη. 

Για την αποφυγή τέτοιων δυσµενών καταστάσεων θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση 

µεταξύ των καλλιεργητών και των µελισσοκόµων. Επίσης, ο καθένας θα πρέπει να λαµβάνει 

τα µέτρα του, κυρίως όµως οι µελισσοκόµοι: 

• το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο πρέπει να είναι γραµµένα σε εµφανές σηµείο του 

µελισσοκοµείου 

• περιοχές όπου γίνονται συχνοί ψεκασµοί πρέπει να αποφεύγονται 

• να είναι έτοιµοι να µεταφέρουν τα µελίσσια σε άλλη περιοχή ανά πάσα στιγµή 
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• η θέση του µελισσοκοµείου να επιτρέπει πρόσβαση ανεξάρτητα από τις καιρικές 

συνθήκες 

• αν ο αριθµός των κυψελών είναι µικρός, µπορούν να κλειστούν οι είσοδοι και να 

καλυφτούν οι κυψέλες µε βρεγµένες λινάτσες, όχι όµως για περισσότερο από 24 ώρες 

• κοντά στο µελισσοκοµείο να υπάρχει καθαρό νερό, ώστε οι µέλισσες να µην το 

αναζητήσουν σε άλλες, πιθανώς ρυπασµένες, πηγές 

Εκτός από τον µελισσοκόµο, υπάρχουν και οδηγίες για τον καλλιεργητή, οι οποίες 

περιλαµβάνονται στον κανονισµό Π.∆. 115/97: 

• για την αντιµετώπιση των παρασίτων συνιστάται η ολοκληρωµένη καταπολέµηση 

• αν χρειασθεί να χρησιµοποιηθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από µειωµένη µελισσοκοξικότητα και µικρή υπολειµµατικότητα 

• θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι συνιστώµενες δόσεις και να µη γίνονται περισσότερες 

επεµβάσεις από αυτές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσεις 

• ο ψεκασµός θα πρέπει να αποφεύγεται όταν τα φυτά είναι ανθισµένα. Επίσης, οι 

απογευµατινές ώρες είναι προτιµότερες, καθώς οι µέλισσες είναι λιγότερο δραστήριες. 

• αποφυγή ψεκασµών όταν φυσάει 

• ο καλλιεργητής θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα τους µελισσοκόµους για τους ψεκασµούς 

που θα διενεργήσει. 

 

 


