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Εισαγωγή 
Η μελισσοκομία αποτελεί ένα ιδιαίτερο κλάδο της βιολογικής κτηνοτροφίας. Η 

βιολογικότητα των προϊόντων της μελισσοκομίας εξαρτάται από τις πρακτικές 

διαχείρισης των μελισσοσμηνών, τη μεταχείριση της κυψέλης και της ποιότητας του 

περιβάλλοντος όπου βρίσκεται το μελισσοκομείο. 

 

Καταγωγή μελισσών 
Για τις μέλισσες ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί όπως και για τα ζώα. Είναι προτιμότερο να 

εκτρέφονται εγχώριες φυλές ή τύποι διότι είναι οι πλέον προσαρμοσμένοι στο 

περιβάλλον και πιο ανθεκτικοί στις προσβολές από διάφορες ασθένειες. Ο 

πολλαπλασιασμός των σμηνών μπορεί να γίνει είτε με διαίρεση των παλαιών ή με 

πρόσθεση νέων βιολογικών μελισσοσμηνών.  

Σε περιπτώσεις που σοβαρές ασθένειες ή φυσικές καταστροφές επηρέασαν σημαντικά 

τα σμήνη μπορεί να γίνει ανασύστασή τους με συμβατικά σμήνη εφόσον δεν υπάρχουν 

στην περιοχή βιολογικά μελισσοσμήνη. Θα πρέπει όμως τα συμβατικά να μπουν σε 

περίοδο μετατροπής. Για την ανανέωση των μελισσοσμηνών υπάρχει η δυνατότητα 

εισαγωγής συμβατικών βασιλισσών και σμηνών έως και 10% ανά έτος. Αυτά τα 

συμβατικά έντομα δεν χρειάζεται να μπουν σε περίοδο μετατροπής εφόσον 

τοποθετηθούν σε κυψέλες με κηρήθρες ή βάσεις κηρήθρων προερχόμενες από μονάδες 

βιολογικής παραγωγής.  

 

Θέση των μελισσοκομείων 
Η θέση στην οποία βρίσκεται ένα μελισσοκομείο είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή 

βιολογικού μελιού. Η μέλισσα έχει την ικανότητα να μετακινείται σε ακτίνα πέντε 

χιλιομέτρων από την κυψέλη για την αναζήτηση της γύρης. Ο μελισσοκόμος έχει την 

υποχρέωση να καταγράφει την περιοχή όπου βρίσκονται οι κυψέλες του και να παρέχει 



τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις στον ελεγκτικό οργανισμό, ότι οι περιοχές στις οποίες 

κινούνται τα μελισσοσμήνη τηρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού.  

Η θέση του μελισσοκομείου πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 Στην περιοχή γύρω από το μελισσοκομείο πρέπει να υπάρχει επάρκεια νέκταρος, 

μελιτώματος, γύρεως και καθαρών πηγών νερού.  

 Σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από το μελισσοκομείο θα πρέπει οι περιοχές να 

αποτελούνται κατά κύριο λόγο από βιολογικές καλλιέργειες ή/ και αυτοφυή 

βλάστηση. Επιτρέπεται επίσης να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές συμβατικές 

καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται ήπιες γεωργικές πρακτικές (σύμφωνα με 

τον Καν. (Ε.Ο.Κ. 2078/92). 

 Περιοχές με αυξημένη γεωργική δραστηριότητα, βιομηχανίες και αυξημένη 

ρύπανση θα πρέπει να βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση. 

 

Διατροφή 
Στις κανονιστικές διατάξεις υπάρχουν αρκετές παρεκκλίσεις που μεταβάλουν την 

ιδιότητα της βιολογικής παραγωγής. Αυτό συμβαίνει λόγω της πτωχής μελισσοκομικής 

χλωρίδας που υπάρχει στις βόρειες χώρες.  

Κατά τη χειμερινή περίοδο πρέπει να αφήνονται στις κυψέλες αποθέματα μελιού ή 

γύρεως σε επαρκείς ποσότητες. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών και όταν 

απειλείται η επιβίωση του μελισσοσμήνους, επιτρέπεται η τεχνητή διατροφή με βιολογικό 

μέλι και προτιμότερο είναι να προέρχεται αυτό το μέλι από την ίδια μελισσοκομική 

μονάδα. Σε περιπτώσεις κρυστάλλωσης του μελιού επιτρέπεται η χρήση σιροπιού ή 

μελάσας από ζάχαρη βιολογικής παραγωγής.  

Η τεχνητή διατροφή επιτρέπεται μόνο ανάμεσα στην τελευταία σοδιά μελιού και 

δεκαπέντε μέρες πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης νέκταρος ή 

μελιτώματος.    

 

Πρόληψη νόσων και κτηνιατρικές αγωγές  
Η υγεία του σμήνους είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βιολογική μελισσοκομία. Θα πρέπει 

να εφαρμόζονται κανόνες όπως η επιλογή ανθεκτικών εγχώριων φυλών και τύπων και η 

εφαρμογή πρακτικών που ενισχύουν την αντίστασή τους στις ασθένειες και τις 

λοιμώξεις. Σε ακραίες περιπτώσεις και όταν κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή 



θεραπευτικής αγωγής μπορεί να γίνει χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 

υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 Να επιτρέπονται από την ισχύουσα κοινοτική ή εθνική νομοθεσία 

 Να προτιμώνται τα φυτοθεραπευτικά ή ομοιοπαθητικά προϊόντα και μόνο αν 

κριθούν ανεπαρκή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλοπαθητικά χημικά συνθετικά 

προϊόντα με ευθύνη του κτηνιάτρου.  

 Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών χημικών συνθετικών φαρμακευτικών 

προϊόντων. 

 Στην περίπτωση που τα μελισσοσμήνη έχουν προσβληθεί από βαρροϊκή 

ακαρίαση (Varroa jacobsoni) μπορούν να χρησιμοποιούνται το μυρμηκικό οξύ, το 

γαλακτικό οξύ, το οξικό οξύ και οι ουσίες μενθόλη, θυμόλη, ευκαλυπτόλη ή 

καμφορά.  

 Τα μελίσσια που δέχονται φαρμακευτική αγωγή με αλλοπαθητικά σκευάσματα θα 

πρέπει να μπουν σε περίοδο μετατροπής για ένα έτος πριν τα προϊόντα τους να 

μπορούν να διατεθούν ξανά στην αγορά ως βιολογικά.  Η χρήση οποιουδήποτε 

αλλοπαθητικού σκευάσματος θα πρέπει να καταγράφεται και να τηρείται σχετικό 

αρχείο.  

 

Πρακτικές εκτροφής  
 Απαγορεύεται η εξόντωση των μελισσών κατά τη διάρκεια της συλλογής των 

μελισσοκομικών προϊόντων 

 Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί 

 Απαγορεύεται η χρήση συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη συλλογή των 

μελισσοκομικών προϊόντων 

Επιτρέπεται η αντικατάσταση της βασίλισσας με θανάτωση της προηγούμενης 

καθώς και η εξόντωση του αρσενικού γόνου, μόνο όμως σε περίπτωση που υπάρχει 

προσβολή από βαρροϊκή ακαρίαση.  

Ο μελισσοκόμος οφείλει να διατηρεί ειδικό μητρώο με καταχωρημένα στοιχεία που 

αφορούν τις αλλοπαθητικές αγωγές, τη ζώνη που βρίσκεται το μελισσοκομείο, τα 

αναγνωριστικά στοιχεία των κυψελών, τις αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και τις 

ενέργειες συλλογής του. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση του 

φορέα ελέγχου για τις μετακινήσεις των κυψελών. 



 

Χαρακτηριστικά κυψελών 
Οι κυψέλες στη βιολογική μελισσοκομία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 

φυσικά υλικά, όπως ξύλο, και να μην παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης των προϊόντων ή 

ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

 

Υλικά που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία 
Το κερί που χρησιμοποιείται για τις νέες κηρήθρες πρέπει να προέρχεται κυρίως από 

βιολογικές εκτροφές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατικό κερί στις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει επάρκεια βιολογικού κεριού στην αγορά με την προϋπόθεση αυτό το κερί 

να λαμβάνεται μόνο από τα πώματα κελιών κηρήθρας. Επιπρόσθετα απαγορεύεται η 

χρήση κηρήθρας, που περιέχει γόνο, προς εξαγωγή μελιού.   

 

Προστασία 
Για την προστασία και απολύμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική 

μελισσοκομία επιτρέπεται η χρήση μέσων τα οποία αναφέρονται στο μέρος Β, τμήμα 2, 

Παράρτημα ΙΙ του Καν. (Ε.Ε) 2092/91. Χωρίς περιορισμούς επιτρέπεται η χρήση ατμού ή 

η γυμνή φλόγα. 

 

Καθαρισμός και απολύμανση 
Τα προϊόντα που επιτρέπονται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των υλικών και 

των σκευών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική μελισσοκομία αναφέρονται στον 

κατάλογο Ε, Παράρτημα ΙΙ του προαναφερθέντος Κανονισμού.  

 

 


