
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

Καηαγφγή Μελιζζών 

Καηά ηελ επηινγή ηνπ γφλνπ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηθαλφηεηα ησλ κειηζζψλ λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ε δσηηθφηεηά ηνπο θαη ε 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζε αζζέλεηεο. Πξνηηκάηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ είδνπο Apis mellifera θαη ησλ 

ηνπηθψλ νηθνηχπσλ ηνπο. 
 

Τα λέα κειηζζνζκήλε πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ 

βηνινγηθέο εθηξνθέο, δειαδή λα πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηαίξεζε παιαηψλ κειηζζηψλ ή κέζσ αγνξάο βηνινγηθψλ 

ζκελψλ θαη θπςειψλ. 
 

Γηα ηελ αλαζχζηαζε ησλ κειηζζηψλ, επηηξέπεηαη λα 

αληηθαζίζηαληαη ην 10% εηεζίσο ησλ βαζηιηζζψλ θαη 

ησλ ζκελψλ απφ βαζίιηζζεο θαη ζκήλε κε βηνινγηθήο 

εθηξνθήο ζηε κνλάδα βηνινγηθήο παξαγσγήο, ππφ ηνλ 

φξν φηη νη βαζίιηζζεο θαη ηα ζκήλε ηνπνζεηνχληαη ζε 

θπςέιεο κε θεξήζξεο ή θχιια θεξεζξψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο. 
 

Σε θάζε πεξίπησζε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζαρζνχλ 

βαζίιηζζεο θαη ζκήλε ζηε κνλάδα, εθηξέθνληαη 

βηνινγηθά. 
 

Μεηαηροπή Μελιζζών 
Η πεξίνδνο κεηαηξνπήο αξρίδεη ην ηαρχηεξν, φηαλ ε 

επηρείξεζε θνηλνπνηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ 

αξκφδηα αξρή θαη ππνβάιεη ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο ζην 

ζχζηεκα ειέγρνπ. 
 

Τα πξντφληα κειηζζνθνκίαο κπνξεί λα πσινχληαη κε 

αλαθνξέο ζε βηνινγηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο κφλν 

εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί επί έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο νη 

θαλφλεο βηνινγηθήο παξαγσγήο.  
 

Τασηότρονη διατείριζη βιολογικών και μη 

μελιζζοκομικών μονάδφν για επικονίαζη 

Επηηξέπεηαη λα εθηξέθνληαη ηαπηφρξνλα βηνινγηθέο θαη 

κε βηνινγηθέο κειηζζνθνκηθέο κνλάδεο ζηελ ίδηα 

εθκεηάιιεπζε κφλν γηα ηηο εξγαζίεο επηθνλίαζεο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο ησλ 

θαλφλσλ βηνινγηθήο παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηηο 

δηαηάμεηο γηα ηε ζέζε ησλ κειηζζηψλ. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ην πξντφλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πσιείηαη σο 

βηνινγηθφ. Ο επηρεηξεκαηίαο ηεξεί απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

Γιαηροθή ηφν Μελιζζών  

Όζνλ αθνξά ηηο 

κέιηζζεο, ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ 

παξαγσγήο, πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ζηηο 

θπςέιεο επαξθή 

απνζέκαηα κειηνχ 

θαη γχξεο γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ κειηζζηψλ ηνλ ρεηκψλα.  
 

Η ηερλεηή δηαηξνθή ησλ κειηζζηψλ επηηξέπεηαη κφλν 

αλ απεηιείηαη ε επηβίσζή ηνπο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη κφλν θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 

ηειεπηαίαο εζνδείαο κειηνχ θαη 15 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο επφκελεο πεξηφδνπ έθθξηζεο λέθηαξνο ή 

κειηηψκαηνο. Η εθηξνθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε βηνινγηθφ κέιη, βηνινγηθφ ζηξφπη δάραξεο ή 

βηνινγηθή δάραξε. 
 

Σην κειηζζνθνκηθφ κεηξψν θαηαγξάθνληαη ν ηχπνο 

πξντφληνο, νη εκεξνκελίεο, νη πνζφηεηεο θαη νη θπςέιεο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηξνθή.  
 

Μελιζζοκομικές πρακηικές  

Απαγνξεχνληαη νη αθξσηεξηαζκνί φπσο ε θνξπθνηνκή 

ησλ θηεξψλ ησλ βαζηιηζζψλ κειηζζψλ.  
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ 

απσζεηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ ζπιινγήο 

κειηνχ. 
 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θεξεζξψλ πνπ 

πεξηέρνπλ γφλν γηα εμαγσγή κειηνχ. 
 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ κειηζζψλ ζηηο 

θεξήζξεο σο πξαθηηθή ζπλδεφκελε κε ηε ζπγθνκηδή 

ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ  
 

Λακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαηάιιειε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ 

κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ. Καηαγξάθνληαη φια ηα κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ 

απαηηήζεσλ. 
 

Οη αθαηξέζεηο ησλ πιαηζίσλ κειηνχ θαη νη ελέξγεηεο 

ζπιινγήο κειηνχ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην εηδηθφ 

κεηξψν ηνπ κειηζζνθνκείνπ. 
 

Θέζη Μελιζζοκομείοσ 

Τα κειηζζνθνκεία εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ πεγέο λέθηαξνο θαη γχξεο νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ή, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απηνθπή βιάζηεζε ή 
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δάζε κε βηνινγηθήο δηαρείξηζεο ή θαιιηέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδνληαη κφλνλ κέζνδνη πεξηνξηζκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Τα κειηζζνθνκεία 

βξίζθνληαη ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ελδερφκελεο πεγέο 

κφιπλζεο ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ ή 

επηδείλσζεο ηεο πγείαο ησλ κειηζζψλ. 
 

Τα κειηζζνθνκεία πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε, ζε αθηίλα 3 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε 

ζέζε ηνπ κειηζζνθνκείνπ, νη πεγέο λέθηαξνο θαη γχξεο 

λα απνηεινχληαη 

θπξίσο απφ βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο ή/θαη 

απηνθπή βιάζηεζε 

ή/θαη θαιιηέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδνληαη 

κέζνδνη παξαγσγήο 

πεξηνξηζκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

κειηζζνθνκηθήο παξαγσγήο σο βηνινγηθήο. Οη αλσηέξσ 

απαηηήζεηο δελ ηζρχνπλ γηα πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη 

αλζνθνξία ή φηαλ νη κέιηζζεο βξίζθνληαη ζε 

δηαρείκαλζε. 
 

Ο κειηζζνθφκνο παξέρεη ζην ΟΞΥΓΟΝΟ ράξηε 

ελδεδεηγκέλεο θιίκαθαο πνπ θαηαγξάθεη ηελ ζέζε ησλ 

κειηζζηψλ. Όηαλ δελ πξνζδηνξίδνληαη νη ηνπνζεζίεο, ν 

κειηζζνθφκνο παξέρεη ζηελ αξρή ή ηνλ θνξέα ειέγρνπ 

επαξθή έγγξαθα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, καδί κε ηηο 

θαηάιιειεο αλαιχζεηο εάλ είλαη απαξαίηεην, φηη νη 

ηνπνζεζίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ηα κειίζζηα 

ηνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 

Η δψλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κειηζζνθνκείν πξέπεη 

λα θαηαγξάθεηαη καδί κε ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ 

θπςειψλ.  
 

Φαρακηηριζηικά και Υλικά Κσυελών 

Οη θπςέιεο πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη 

βαζηθά απφ θπζηθά 

πιηθά πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ θίλδπλν 

κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ησλ 

πξντφλησλ ηεο 

κειηζζνθνκίαο.  
 

Εληφο ησλ θπςειψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θπζηθά 

πξντφληα φπσο πξφπνιε, θεξί θαη θπηηθά έιαηα 
 

Κερί 

Τν θεξί γηα ηηο λέεο θεξήζξεο πξέπεη λα πξνέξρεηαη 

απφ κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο.  
 

Καηά ηελ πεξίνδν κεηαηξνπήο ην θεξί πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη κε θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθή 

κειηζζνθνκία. 

Σε πεξίπησζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ή θαηά ηε δηάξθεηα 

κεηαηξνπήο, επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε κε 

βηνινγηθνχ θεξηνχ κειηζζψλ κφλν: 

α) αλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά θεξί 

κειηζζψλ βηνινγηθήο εθηξνθήο 

β) φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ην θεξί δελ έρεη κνιπλζεί 

κε νπζίεο νη νπνίεο δελ επηηξέπνληαη γηα βηνινγηθή 

παξαγσγή θαη 

γ) ππφ ηνλ φξν φηη απηφ πξνέξρεηαη απφ 

απνιεπίζκαηα θεξεζξψλ 
 

Πρόληυη Αζθενειών και Κηηνιαηρική αγφγή 

Απαγνξεχεηαη ε πξνιεπηηθή ρξήζε αιινπαζεηηθψλ 

ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή 

αληηβηνηηθψλ.  
 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιαηζίσλ, θπςειψλ θαη 

θεξεζξψλ, ηδίσο έλαληη επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ηξσθηηθνθηφλα 

(πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε παγίδεο) θαη ηα 

απαξηζκνχκελα ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Καλ.(ΕΚ) 

889/2008 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ελδεδεηγκέλα 

πξντφληα. 
 

Επηηξέπεηαη ε θπζηθή επεμεξγαζία γηα ηελ απνιχκαλζε 

ησλ κειηζζηψλ, φπσο κε αηκφ ή γπκλή θιφγα. 
 

Η πξαθηηθή ηεο εμφλησζεο ηνπ αξζεληθνχ γφλνπ 

επηηξέπεηαη κφλν γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο βαξξντθήο 

αθαξίαζεο (Varroa destructor). 
 

Εάλ, παξ' φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα, ηα κειίζζηα 

αζζελήζνπλ ή κνιπλζνχλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

άκεζα ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη επηηξέπεηαη λα 

ηνπνζεηνχληαη, εάλ είλαη απαξαίηεην, ζε 

κειηζζνθνκηθέο εγθαηαζηάζεηο απνκφλσζεο. 
 

Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κπξκεθηθνχ νμένο, γαιαθηηθνχ 

νμένο, νμηθνχ νμένο θαη νμαιηθνχ νμένο θαζψο θαη 

κελζφιεο, ζπκφιεο, επθαιππηφιεο ή θακθνξάο ζε 

πεξηπηψζεηο βαξξντθήο αθαξίαζεο (Varroa destructor). 
 

Σε πεξίπησζε αγσγήο κε αιινπαζεηηθά ζπλζεηηθά 

ρεκηθά πξντφληα, ηα κειίζζηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε 

αγσγή πξέπεη λα απνκνλψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελ ιφγσ αγσγήο θαη φιν ην θεξί πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη κε θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ βηνινγηθή 

κειηζζνθνκία. Σηε ζπλέρεηα, ηα κειίζζηα απηά ζα 

ππφθεηληαη ζε πεξίνδν κεηαηξνπήο δηάξθεηαο ελφο 

έηνπο. Οη απαηηήζεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

πξντφληα. 
 

Κάζε θνξά πνπ πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ θηεληαηξηθά 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ν ηχπνο ηνπ πξντφληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλδεημεο ηεο δξαζηηθήο 

θαξκαθνινγηθήο νπζίαο, θαζψο θαη ιεπηνκεξήο 

δηάγλσζε, ε δνζνινγία, ν ηξφπνο ρνξήγεζεο, ε 
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δηάξθεηα ηεο αγσγήο θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν 

πεξίνδνο απφζπξζεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζαθψο 

θαη λα δειψλνληαη ζην ΟΞΥΓΟΝΟ πξηλ ηα πξντφληα 

δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά σο βηνινγηθά πξντφληα . 

 

Βιολογική γεωργία  

Προστατεύω τη υύση, ζώ καλά! 


