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ΕΕιισσααγγωωγγήή    

Πρωταρχικό ρόλο στην απόδοση και στην γενική συµπεριφορά ενός 

µελισσοσµήνους έχει η ποιότητα καθώς και η ηλικία της βασίλισσας.  

Οι βασίλισσες που εκτρέφουν τα µελισσοσµήνη χωρίς την παρέµβαση 

του ανθρώπου (βασίλισσες σµηνουργίας, αντικατάστασης ή διάσωσης) δεν 

είναι πάντα αρίστης ποιότητας. Τα βασιλικά κελιά είναι λίγα σε αριθµό ώστε να 

καλύψουν τις ανάγκες ενός επαγγελµατία µελισσοκόµου και τις περισσότερες 

φορές είναι απρόσφορα για εκµετάλλευση.  

Η φυσική αντικατάσταση των βασιλισσών από τις µέλισσες γίνεται κάθε 

3 ή 5 χρόνια µε αποτέλεσµα τη γήρανση της βασίλισσας µε πολλές αρνητικές 

επιπτώσεις για το µελισσοσµήνος.  

Με τη βασιλοτροφία επιδιώκεται η παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών οι 

οποίες θα έχουν αυξηµένη ικανότητα ωοτοκίας, (όσο θα είναι νέες). Σε 

συνδυασµό µε την επιλογή και την γενετική βελτίωση η βασιλοτροφία 

ενδυναµώνει την ανθεκτικότητα του µελισσοσµήνους στις ασθένειες και τους 

εχθρούς, µετριάζει την επιθετικότητα, την τάση λεηλασίας και σµηνουργίας και 

γενικότερα ενισχύει χαρακτηριστικά που είναι επιθυµητά στο µελισσοκόµο.  

Η παραγωγή και η ανανέωση των βασιλισσών είναι πλέον απαραίτητος 

χειρισµός για την εξάσκηση της σωστής και επαγγελµατικής µελισσοκοµίας. 

Καλής ποιότητας και νέα βασίλισσα σηµαίνει δυνατό παραγωγό και ανθεκτικό 

στις ασθένειες µελισσοσµήνος.  

Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι βασιλοτροφίας από απλές έως πολύ 

πολύπλοκες. ∆ιαφέρουν µεταξύ τους στην ευκολία εφαρµογής στα υλικά που 

χρησιµοποιούν και στα αποτελέσµατα που δίδουν. Σκοπός κάθε µεθόδου 

είναι η εκτροφή καλής ποιότητας βασιλισσών για την εκµετάλλευση τους στην 

επιχειρηµατική µελισσοκοµία.  

Για την απόκτηση βασιλισσών αρίστης ποιότητας καθοριστικό ρόλο 

διαδραµατίζουν οι συνθήκες σύζευξης δηλ. οι καιρικές συνθήκες και οι 

κηφήνες. Ο τρόπος σύζευξης της βασίλισσας µε τους κηφήνες δηµιουργεί 

προβλήµατα όσον αφορά τον αποτελεσµατικό έλεγχο της προέλευσής τους.  

Η µακροχρόνια έρευνα οδήγησε στην εφαρµογή της τεχνητής 

σπερµατέγχυσης και στην µέλισσα και στην ανακάλυψη µεθόδων ελέγχου των 

συζεύξεων κατά την φυσική οχεία. (Υφαντίδης Μ., 1987) 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΑΑ΄́    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ    

 
ΗΗ  ΜΜεελλιισσσσοοκκοοµµίίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  --  ΣΣυυσσττηηµµααττιικκήή  κκααττάάττααξξηη  

κκααιι  φφυυλλέέςς  ττωωνν  µµεελλιισσσσώώνν  

 

αα..  ΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ  

Η µελισσοκοµία είναι κλάδος της εντοµολογίας που ασχολείται µε τη 

µελέτη της ζωής της µέλισσας (Apis mellifera L.) τόσο από θεωρητικής όσο 

και από πλευράς πρακτικής εφαρµογής. Η µελέτη αυτή ξεκινά από τα η 

βιολογία και οικολογία της µέλισσας µέχρι τη φροντίδα και πλήρη 

εκµετάλλευση του καταπληκτικού αυτού εντόµου.  

Για την Ελλάδα η συµβολή της µελισσοκοµίας είναι διπλή. Η πρώτη, η 

άµεση αφορά  την ακαθάριστη αξία παραγωγής η οποία µόλις καλύπτει το 

2,45% της ζωικής παραγωγής, 1,07% της φυτικής παραγωγής και 0,74% της 

συνολικής ακαθάριστης αξίας της αγροτικής παραγωγής. Η δεύτερη, η έµµεση 

αφορά την αύξηση της φυτικής παραγωγής, λόγω του ρόλου που έχει η 

µέλισσα στην επικονίαση των καλλιεργειών. Από την δραστηριότητα αυτή της 

µέλισσας, προκύπτουν γενικότερα οφέλη όπως η βελτίωση της ποιότητας, η 

παραγωγή φρούτων, καρπών και σπόρων, η ποικιλότητα της αυτοφυούς 

βλάστησης, η διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας και άλλα.  

Η µελισσοκοµία είναι από τις ελάχιστες οικονοµικές δραστηριότητες του 

ανθρώπου που όχι µόνο είναι φιλική προς το περιβάλλον αλλά συντελεί στην 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Με τη σταδιακή µείωση του αριθµού των άλλων εντόµων επικονιαστών 

µε τις εκχερσώσεις και τη χρήση των ζιζανιοκτόνων, ο ρόλος της µέλισσας 

στην επικονίαση των καλλιεργούµενων φυτών, αλλά και της αυτοφυούς 

βλάστησης καθίσταται πλέον πρωταρχικός (Χαριζάνης Π., 1996) 

 

 2



ββ..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΩΩΝΝ  

Η κοινή µέλισσα Apis mellifera (ή mellifica) είναι έντοµο και η 

συστηµατική της τοποθέτησης φαίνεται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Συστηµατική κατάταξη της µέλισσας 

Βασίλειο  

Φύλο  

Κλάση 

Τάξη  

Οικογένεια  

Γένος  

Είδος  

Animalia 

Arthropoda 

Insecta 

Hymenoptera 

Apidae 

Apis  

A. mellifera Linnaeus  

 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία στο γένος Apis υπάγονται 9 είδη (Εικ. 1).  

 
Εικόνα 1. Όλα τα αναγνωρισµένα είδη ή πιθανά είδη του γένους Apis. 1. Apis mellifera. 2. A. 

koschevnikovi (Βόρειο Βόρνεο). 3. Α. cerana (Ινδία). 4. A. cerana (Μαλαϊκή Χερσόνησος), 5, 

A. florae (Ν. Ινδία). 6. A. adreniformis (Μαλαϊκή Χερσόνησος). 7. A. dorsata (Μαλαϊκή 

Χερσόνησος). 8. A. binghami (Νησιά Σούλα Ινδονησίας). 9. A. breviligula (Φιλιππίνες). 10. A. 

laboriosa (Βορειοανατολική Ινδία) (Από Otis, 1991).  

 

1. Apis dorsata Fabricius (γιγάντια µέλισσα) 
Απαντάται σ’ όλη την Ινδία και νοτιοανατολική Ασία. ∆ηµιουργεί µεγάλο 

µελισσοσµήνος κα ανοικτή φωλιά και σε υψόµετρο µικρότερο από 1250m. 

Συζευγνύεται µετά τη δύση του ηλίου.  

2. Apis laboriosa F. Smith (γιγάντια µέλισσα)  
Είναι η µεγαλύτερη µέλισσα στον κόσµο. Ζει σε µεγάλο υψόµετρο µεταξύ 

1200 και 4100m στο Νεπάλ. Το µεγάλο της µέγεθος ο σκοτεινός χρωµατισµός 
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και το µακρύ τρίχωµα είναι προσαρµογές για να µπορεί να επιζήσει στο 

µεγάλο υψόµετρο των Ιµαλαΐων (Sakagami και συνεργάτες 1980). Η 

ικανότητα της να µπορεί να ρυθµίσει τη θερµοκρασία στην ανοικτή φωλιά της 

είναι άξια θαυµασµού.  

 
3. Apis binghami Cockerell (γιγάντια µέλισσα) 
Απαντάται στα νησιά Σούλα και Μπούντουνγκ της Ινδονησίας. Είναι 

µαύρη µέλισσα µε ευκρινείς λευκές ζώνες στην κοιλιά. Οι συλλέκτριες της A. 

binghami Cockerell εκτελούν πτήση βραδυνές ώρες.   

4. Apis breviligula Maa (γιγάνιτα µέλισσα)  
Απαντάται στις Φιλλιπίνες, είναι παρόµοια µε την A. binghami όµως µε 

ελαφρά κοντύτερο σώµα, φαρδύτερο θώρακα και σηµαντικά κοντύτερα 

στοµατικά µόρια. Υπάρχουν ακόµα αντιρρήσεις για το αν η A. binghami και A. 

breviligula αποτελούν ξεχωριστά είδη από εκείνης της A. dorsata γιατί δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την αναπαραγωγική της αποµόνωση η οποία αποτελεί 

το βασικό κριτήριο για τον καθορισµό του είδους.  

5. Apis mellifera L. (κοινή ή δυτική µέλισσα)  
Απαντάται σε όλες τις ηπείρους.  

6. Apis cerara (ή A. Indica) Fabricius (Ινδική µέλισσα)  
Απαντάται στη Νότιο ανατολική Ασία. Είναι µέλισσα παρόµοια µε την A. 

mellifera αλλά λίγο µικρότερη στο µέγεθος. Την εκµεταλλεύονται εµπορικά 

στην Ινδία και άλλα µέρη της Ασίας. Το µελισσοσµήνος µικρό σε µέγεθος 

σπάνια αποθηκεύει περισσότερο από 5-8kgr µέλι το χρόνο. 

7. Apis koschevnikoyi Buttel – Reepen (κόκκινη µέλισσα) 
Απαντάται στα νησιά Βόρνεο και Σουµάτρα. Έχει χρώµα κόκκινο – 

κίτρινο και δηµιουργεί φωλιές σε κοιλώµατα.  

8. Apis florea Fabricius (νάνος µέλισσα)  
Απαντάται στην Ταϊλάνδη, Μαλαισία, και όλη την Ινδοκίνα. Κτίζει τη 

φωλιά της στο ύπαιθρο (ανοικτό χώρο). 

9. Apis adreniformis Smith (νάνος µέλισσα) 
 Απαντάται στη Σουµάτρα, Ιάβα, Βόρνεο και σε όλη την Ινδοκίνα 

(Χαριζάνης Π., 1996). 
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AAppiiss  mmeelllliiffeerraa  ((LLiinnnnaaeeuuss  11775588))  ––  ΚΚοοιιννήή  µµέέλλιισσσσαα  

Το  είδος αυτό του γένους Apis είναι το πολυπληθέστερο και πιο 

εξαπλωµένο είδος µέλισσας. Ευρώπη, Αµερική, Αυστραλία, Αφρική και Εγγύς 

Ανατολή είναι οι περιοχές εξάπλωσης της Α. mellifera.  

Εάν θεωρηθεί δεδοµένο ότι όλα τα είδη µελισσών έχουν τροπική 

καταγωγή για να µπορέσουν να επιβιώσουν και επεκταθούν στην εύκρατη 

ζώνη θα έπρεπε να προσαρµόσουν ανάλογα το βιολογικό τους κύκλο.  

Έτσι µειώθηκε πρώτα από όλα η τάση εγκατάλειψης της φωλιάς, 

περιορίστηκε η περίοδος σµηνουργίας µόνο κατά την Άνοιξη, όπως και ο 

αριθµός των «αφεσµών», η κοινωνία έγινε πολυπληθέστερη και άρχισε να 

αποθηκεύει µεγαλύτερες ποσότητες τροφών.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξελικτικής προσαρµογής δηµιουργήθηκε 

ένας µεγάλος αριθµός από φυλές, οι οποίες αναπτύσσοντας συγκεκριµένες 

συνήθειες, εγκλιµατίσθηκαν αλλά και επικράτησαν στην εύκρατη και τροπική 

ζώνη. Οι φυλές αυτές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 3 µεγάλες οµάδες, την 

οµάδα της Εγγύς Ανατολής, της Τροπικής Αφρικής και της Μεσογείου.  

Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία για τις φυλές της A. mellifera οι οποίες 

έχουν αποµονωθεί στην Ελλάδα και στις γειτονικές µ’ αυτήν χώρες.  

 

ΑΑ..  mmeelllliiffeerraa  ccaarrnniiccaa  ((PPoollllmmaann,,  11887799))  ––  κκααρρννιιοολλιικκήή  µµέέλλιισσσσαα..    

Εξάπλωση 
Ρωσία (Καρπάθια), Αυστρία, Β., Γιουγκοσλαβία, ∆αλµατικές ακτές, 

Ουγγαρία, Αλβανία και Ιόνια Νησιά.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 
Είναι µαύρη µέλισσα µε κοντές τρίχες, οι οποίες είναι γκρίζες στους 

κηφήνες. Υπάρχει µεγάλη ποικιλοµορφία ανάµεσα στα άτοµα της φυλής, 

διαµορφώνοντας έτσι γεωγραφικής σηµασίας οικότυπους µε ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά (Άλπεις, ∆αλµατία, Ιόνιο). Θεωρείται από τις µεγαλύτερες σε 

µέγεθος µέλισσες, µαζί µε την A. mellifera mellifera,  ενώ το µήκος της 

προβοσκίδας της φτάνει τα 6,4-6,8χιλ. (Εικ. 2). 
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Εικόνα 2. Εργάτρια µέλισσα της A.mellifera carnica (Φωτ. του H. Maag) 

 
Βιολογία  
Είναι προσαρµοσµένη να ζει σε περιοχές µε µεγάλης διάρκειας και 

βαρείς χειµώνες οι οποίοι εναλλάσσονται απότοµα µε ξηρά και ζεστά 

καλοκαίρια. Στις περισσότερες περιοχές ο γόνος σταµατά από τέλη 

Σεπτεµβρίου µέχρι το Φεβρουάριο – Μάρτιο. Η ανάπτυξη την άνοιξη είναι 

πολύ γρήγορη («ανοιξιάτική µέλισσα»). Το καλοκαίρι η ποσότητα του γόνου 

που εκτρέφεται είναι ανάλογη µε τις διαθέσιµες πηγές γύρης και νέκταρος. Η 

χρησιµοποίηση της πρόπολης είναι ελάχιστη όπως και η παραπλάνηση της. 

Έχει µεγάλη ικανότητα στον εντοπισµό της ακριβής θέσης ενός αντικειµένου. 

Έχει έντονη την τάση για σµηνουργία, τάση όµως η οποία µπορεί να ελεγχθεί 

γενετικά. Αντίθετα η τάση για λεηλασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

Η καρνιολική µέλισσα παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις ασθένειες του 

γόνου. Εξαιτίας των καλών χαρακτηριστικών της Α. meliffera carnica έχει 

αντικαταστήσει την A.meliffera meliffera στην Κ. Ευρώπη.  

 

ΑΑ..  mmeelllliiffeerraa  mmaacceeddoonniiccaa  ((sspppp..  NNoovvaa))  ––  µµαακκεεδδοοννιικκήή  µµέέλλιισσσσαα    

Εξάπλωση 
Β., Ελλάδα, Θράκη, Βουλγαρία, Ν., Γιουγκοσλαβία, Ρουµανία και Ρωσία.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
Σε σχέση µε την καρνιολική µέλισσα είναι µικρότερου µεγέθους µε κοντό 

επίσης τρίχωµα, αλλά µεγαλύτερο µήκος προβοσκίδας. Ο χρωµατισµός είναι 
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επίσης σκούρος. Η βασίλισσα της A. mellifera macedonica φαίνεται στην  

Εικόνα 3 και ο κηφήνας της A. mellifera macedonica φαίνεται στην Εικόνα 4.  

             
Εικόνα 3. Βασίλισσα Μακεδονικής φυλής  Εικόνα 4. Κηφήνας Μακεδονικής φυλής 

 

Βιολογία  
Μέλισσα η οποία διατηρεί µεγάλους πληθυσµούς και κατά τη διάρκεια 

του χειµώνα. Η ανάπτυξη της είναι αργή την άνοιξη, ενώ ο γόνος µειώνεται 

αργά το καλοκαίρι. Συλλέγει µεγάλες ποσότητες πρόπολης, δεν παρουσιάζει 

έντονη τάση για σµηνουργία, και θεωρείται η πιο «ευγενική» µέλισσα. 

Παρουσιάζει ευαισθησία στην προσβολή από νοσεµίαση. Έτσι µελισσοσµήνη 

µακεδονικής φυλής που µεταφέρθηκαν στην Ευρώπη διέρχονται το χειµώνα 

µε επιτυχία στην Αγγλία, ενώ αντίθετα στη Γερµανία και Αυστρία χάθηκαν από 

νοσεµίαση.  

 

ΑΑppiiss  mmeelllliiffeerraa  cceeccrrooppiiaa  ((KKiieesseennwweetttteerr,,  11886699))  ––  κκεεκκρρόόππιιαα  µµέέλλιισσσσαα  

Εξάπλωση 
Η κεκρόπια µέλισσα απαντάται στην Ελλάδα προς βορρά έως τα 

Ιωάννινα, Μέτσοβο και Καλαµπάκα ενώ προς νότο έως την Πελοπόννησο.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
Είναι µεγαλύτερη µέλισσα σε µέγεθος και από την καρνιoλική και από τη 

µακεδονική µέλισσα όπως έχει και µεγαλύτερη προβοσκίδα. Ο χρωµατισµός 

της είναι ανοικτότερος από τις παραπάνω.  

∆εν υπάρχουν βιβλιογραφικά στοιχεία για τη βιολογία της κεκρόπιας 

µέλισσας αλλά δυστυχώς ούτε και αποτελέσµατα έρευνας από Έλληνες 

επιστήµονες.  

 

AAppiiss  mmeelllliiffeerraa  aaddaammii  ((RRuuttttnneerr,,  11997755))  ––  ΚΚρρηηττιικκήή  µµέέλλιισσσσαα  

Εξάπλωση  
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Περιοχή εξάπλωσης είναι η Κρήτη. Σε δείγµατα που συλλέχθηκαν από 

τον Br. Adam το 1952 διαπιστώθηκε ότι η Κρητική µέλισσα δεν παρουσιάζει 

κοινά χαρακτηριστικά µε τις µέλισσες της Ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά µε τις 

µέλισσες της Ανατολικής και κυρίως µε την Α. mellifera syriaca.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
Οι εργάτριες µέλισσες αυτής της φυλής είναι δεύτερες σε µέγεθος µετά 

τις εργάτριες της A.mellifera caucasica. Έτσι είναι µεγαλύτερη σε µέγεθος 

(αλλά µικρότερα φτερά) και πιο σκοτεινό χρωµατισµό σώµατος από την 

A.mellifera ligustica, αν και ζει πιο νότια απ’ αυτή. Γενικά ο χρωµατισµός του 

σώµατος ποικίλλει µε σταθερό όµως χαρακτηριστικό το σκοτεινό θώρακα. Οι 

κηφήνες είναι χαρακτηριστικά µικρού µεγέθους µε χρωµατισµό σώµατος 

οµοιόµορφα σκοτεινό.  

Βιολογία  
∆ιέρχεται το χειµώνα µε επιτυχία ακόµα και σε ψυχρά εύκρατα κλίµατα. 

Η εκτροφή του γόνου συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χειµώνα ενώ 

παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη από το Φεβρουάριο και µετά φτάνοντας κατά το 

Μάιο σε 14-18 πλαίσια γόνου. Η τάση σµηνουργίας είναι έντονη (60-200 

βασιλικά κελιά ανά µελισσοσµήνος).  

Αν και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες παραµένει σχετικά ήρεµη κατά 

την επιθεώρηση, γίνεται ιδιαίτερα επιθετική όταν οι συνθήκες γίνουν δυσµενείς 

(π.χ. στο ψυχρό κλίµα της Αγγλίας ή εξαιτίας της παρουσίας εχθρού).  

 

AAppiiss  mmeelllliiffeerraa  lliigguussttiiccaa  ((SSppiinnoollaa,,  11880066))  ––  ΚΚίίττρριιννηη  ήή  ΙΙττααλλιικκήή  µµέέλλιισσσσαα    

Εξάπλωση 
Η «κίτρινη» µέλισσα είναι η πιο διαδεδοµένη φυλή µέλισσας στον κόσµο.  

Περιοχές εξάπλωσης είναι κυρίως Ιταλία, Αµερική και Ιόνια νησιά.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
Είναι µικρότερη σε µέγεθος από την µαύρη µέλισσα ενώ µοιάζει ιδιαίτερα 

µε την καρνιολική. Στο χρωµατισµό του σώµατος της υπερτερεί το κίτρινο, έχει 

µακριά προβοσκίδα (6,3-6,6mm) τρίχωµα πιο κοντό και κοντή και πλατιά 

κοιλιά.  

Η βασίλισσα της A.mellifera  ligustica φαίνεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5. Βασίλισσα Ιταλικής φυλής 

Βιολογία  
Παρουσιάζει ικανοποιητική προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές 

συνθήκες περιβάλλοντος, παραµένει ήσυχη επάνω στο πλαίσιο, ενώ δεν 

θεωρείται επιθετική µέλισσα. Έχει την τάση να αναπτύσσει µεγάλους 

πληθυσµούς και να αποθηκεύει πολύ µέλι. ∆εν σµηνουργεί εύκολα και ο 

ρυθµός ωοτοκίας αρχίζει να αυξάνεται σιγά σιγά την άνοιξη, φτάνοντας στο 

υψηλότερο σηµείο του κατά το Μάιο. Από εκεί και πέρα διατηρείται επίσης σε 

υψηλά επίπεδα έως και το φθινόπωρο ενώ διέρχεται το χειµώνα εύκολα 

διατηρώντας το γόνο. Η ωοτοκία σταµατά για ένα µικρό χρονικό διάστηµα 

µόνο κατά το τέλος του χρόνου (∆εκέµβριο – Ιανουάριο).  

Συλλέγει µικρή ποσότητα πρόπολης. Ο χορός επικοινωνίας διαφέρει 

από τον αντίστοιχο άλλων φυλών µελισσών έχοντας σχήµα «δρεπανιού» και 

θεωρείται ενδιάµεσος µεταξύ κυκλικού και µεικτού χορού. ∆ίνει πληροφορίες 

για ανθοφορίες που δεν βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από την κυψέλη. 

Γενικά η Ιταλική µέλισσα δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί µεγάλης ακτίνας 

περιοχή συλλογής (είναι µέλισσα µικρών αποστάσεων σε αντίθεση µε την A. 

mellifera carnica). Σαν κύρια πληροφορία για την συλλογή χρησιµοποιεί το 

χρώµα και όχι το σχήµα ή τη θέση της τροφής σε σχέση µε την κυψέλη. 

Παραπλανάται εύκολα.  

 

AA..mmeelllliiffeerraa  ccyypprriiaa  ((PPoollllmmaannnn,,  11887799))  ––  ΚΚυυππρριιαακκήή  µµέέλλιισσσσαα  

Εξάπλωση  
Περιοχή εξάπλωσης είναι η Κύπρος.  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  
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Η εµφάνισή της θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί εξωτική. Μορφολογικά 

µοιάζει µε τις γειτονικές φυλές µελισσών A.mellifera syriaca και A.mellifera 

anatoliaca.  

Αν και µικρότερη σε µέγεθος απ’ αυτές έχει µεγαλύτερα πόδια και 

προβοσκίδα. Όσον αφορά το χρωµατισµό ζώνες κίτρινες και 

καροτοπορτοκαλί εναλλάσσονται στο θώρακα και στην κοιλιά, τόσο των 

εργατριών όσο και των κηφήνων.  

Βιολογία  
Αν και ζει σε υποτροπικό κλίµα µπορεί να συναγωνιστεί στην επιτυχία 

κατά τη διέλευση του χειµώνα πολλές άλλες φυλές µελισσών ευκράτων 

κλιµάτων. Η εκτροφή του γόνου διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα µέχρι 

το φθινόπωρο, ενώ συλλέγει µεγάλες ποσότητες µελιού, πολύ από το οποίο 

χρησιµοποιείται για την εκτροφή αυτού του γόνου. Παρουσιάζει έντονη τάση 

για σµηνουργία (περισσότερα από 40 βασιλικά κελιά ανά µελισσοσµήνος). 

Είναι πολύ επιθετική ακόµα και όταν χρησιµοποιείται καπνός, γεγονός που 

αποτελεί και τον περιοριστικό παράγοντα στην διάδοσή της.  

 

AA..mmeelllliiffeerraa  ssyyrriiaaccaa  ((BBuuttttee  ––  RReeeeppeenn,,  11990066))  ––  ΣΣυυρριιαακκήή  µµέέλλιισσσσαα  

Εξάπλωση  
Απαντάτε στις χώρες Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία  

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά  
Είναι η µικρότερη σε µέγεθος µέλισσα από όσες έχουν αναφερθεί. Μόνο 

στην Αφρική υπάρχουν φυλές µελισσών µικρότερες από αυτή. Το µικρό 

µέγεθος της Συριακής µέλισσας εκφράζεται και από τον αριθµό εργατικών 

κελιών που κτίζει ανά τετραγωνική παλάµη ο οποίος ανέρχεται σε 484 

εργατικά κελιά /dm3 σε αντίθεση µε 427 εργατικά κελιά /dm3 των Ευρωπαϊκών 

µελισσών.  

Βιολογία  
Όπως είναι φυσικό δεν είναι ανθεκτική στις χαµηλές θερµοκρασίες. 

Συλλέγει µεγάλες ποσότητες µελιού και έχει έντονη τάση για σµηνουργία (200-

300 βασιλικά κελιά) ανά µελισσοσµήνος. ∆εν συλλέγει ούτε χρησιµοποιεί 

πολύ πρόπολη. Έχει αναπτύξει επιτυχείς µηχανισµούς άµυνας (µείωση ως 

τέλεια απουσία πτήσεων συλλογής) για  την αντιµετώπιση της σφήκας Vespa 

orientalis. Είναι ιδιαίτερα επιθετική, ακολουθεί το αίτιο της ενόχλησης (π.χ. 
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άνθρωπο) έως και 500m µακριά από την κυψέλη και µπορεί επίσης να 

επιτεθεί και σε µεγάλα ζώα και να τα σκοτώσει.  

Το χαρακτηριστικό που κάνει µοναδική τη Συριακή µέλισσα είναι ότι κατά 

την αντικατάσταση της βασίλισσας στο µελισσοσµήνος, ζουν πολλές µη 

συζευγµένες βασίλισσες έως ότου κάποια από αυτές γονιµοποιηθεί επιτυχώς 

και αρχίσει την ωοτοκία. Με δεδοµένο ότι στις Ευρωπαϊκές κυρίως φυλές 

µελισσών, κατά την αντικατάσταση ων βασιλισσών, ένα ποσοστό 30% αυτών 

χάνεται κατά την «γαµήλια πτήση» µε αποτέλεσµα το µελισσοσµήνος να µένει 

ορφανό, χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής άλλων βασιλικών κελιών, το 

χαρακτηριστικό αυτό της Συριακής µέλισσας αποκτά ιδιαίτερη και µοναδική 

σηµασία. Έτσι λοιπόν από το 1906 έχει εισαχθεί η Συριακή µέλισσα στις ΗΠΑ 

και χρησιµοποιούνται σε ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία σκοπό έχουν να 

κατανοήσουν οι επιστήµονες και να εντοπίσουν το µηχανισµό που οδηγεί σ’ 

αυτή τη συµπεριφορά, έτσι ώστε ίσως να γίνει δυνατή η µεταφορά του και σε 

άλλες φυλές µελισσών. (Γούναρη Σ., 1995) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ    

 

ΒΒιιοολλοογγίίαα  ττηηςς  ΜΜέέλλιισσσσααςς  

 

αα..  ΒΒιιοολλοογγιικκόόςς  ΚΚύύκκλλοοςς    

Η µέλισσα για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της και να γίνει ενήλικη 

(imago) διέρχεται πρώτα από 3 άλλα στάδια:του αυγό, της προνύµφης (larva) 

και της νύµφης ή πλαγγόνας (pupa) (Εικ. 6). 

 
Εικόνα 6. Τα ανήλικα στάδια της µέλισσας. Α, αυγό. Β και Γ, προνύµφη. ∆, πλαγγόνα 

(νύµφη) (Από Snodgrass, 1975). 

Η βασίλισσα ωοτοκεί σε βασιλικά κελιά, σε κελιά εργατριών ή κηφήνων. 

Τα γονιµοποιηµένα αυγά αναπτύσσονται είτε σε εργάτριες είτε σε βασίλισσες 

ενώ τα αγονιµοποίητα αυγά σε κηφήνες. Κατά το στάδιο της προνύµφης η 

µέλισσα τρέφεται γι αυτό σ’ αυτό το στάδιο αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και 

αποκτά µεγάλο βάρος. Αυτές οι αλλαγές συµβαίνουν όταν τα κελιά είναι 

ασφράγιστα ενώ µετά το σφράγισµα των κελιών ακολουθεί η ανάπτυξη της 

προνύµφης και η µεταµόρφωση σε νύµφη. Όταν η ανάπτυξη ολοκληρωθεί 

τότε η µέλισσα µέσα από το κελί ανοίγει το σφράγισµα και εξέρχεται. Για να 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της µέλισσας από αυγό µέχρι το ενήλικο 

απαιτούνται για τη βασίλισσα 16 ηµέρες, για την εργάτρια 21 ηµέρες, ενώ για 

τον κηφήνα 24 µέρες. Ο ακριβής χρόνος ανάπτυξης, καθώς και η ποιότητα 
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της εκκολαπτόµενης µέλισσας εξαρτάται από τη θερµοκρασία, τη θρέψη και τη 

φυλή της. Ο βιολογικός κύκλος της µέλισσας φαίνεται συνοπτικά στον Πίνακα 

ΙΙ. (Χαριζάνης Π., 1996) 

Πίνακας 2. Χρόνος (µέρες) που απαιτείται για την ανάπτυξη κάθε 

ατελούς σταδίου στη µέλισσα (Από Morse και Flottum, 1985). 

 Αυγό  Προνύµφη  Νύµφη   Σύνολο  

Βασίλισσα  

Εργάτρια  

Κηφήνας  

3 

3 

3 

5,5 

6 

6,5 

7,5 

12 

14,5 

16 

21 

24 

 

ββ..  ∆∆ιιααφφοορροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  ββιιοολλοογγιικκώώνν  µµοορρφφώώνν  σσττηη  µµέέλλιισσσσαα    

Η διαφοροποίηση στη µέλισσα µπορεί να εκφραστεί απλά: από 

αγονιµοποίητο αυγό προέρχεται ο 

κηφήνας, ενώ από γονιµοποιηµένο 

αυγό εργάτρια η βασίλισσα (Εικ. 7). 

Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του 

κελιού στο οποίο έχει ωοτοκηθεί το 

αυγό και από διάφορους παράγοντες 

θρέψης της προνύµφης.  

Ένα αυγό που ωοτοκείται σε 

εργατικό κελί µπορεί να µεταφερθεί 

σε βασιλικό κελί και µε κατάλληλες 

συνθήκες να αναπτυχθεί σε 

βασίλισσα και αντιθέτως, ένα 

αυγό που ωοτοκήθηκε σε 

βασιλικό κελί µπορεί να 

µεταφερθεί σε εργατικό κελί και εκεί να αναπτυχθεί σε εργάτρια. Όµως ενώ ο 

τύπος του κελιού είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη 

εργατριών ή βασιλισσών, από µόνος του δεν µπορεί να εξηγήσει το 

µηχανισµό που καθορίζει εάν θα αναπτυχθεί ένα γονιµοποιηµένο αυγό σε 

εργάτρια ή βασίλισσα. Ίσως η ποιότητα και η ποσότητα της τροφής που 

δίδεται στην αναπτυσσόµενη προνύµφη καθορίζει τη µορφή και οι 

παράγοντες θρέψης ενεργούν µέσω συστήµατος ορµονών της προνύµφης.  

Εικόνα 7. Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διαφοροποίηση ενός αυγού που ωοτοκείται από µια 
βασίλισσα (Από Winston, 1987). 
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Ο βασιλικός πολτός διαφέρει από τον εργατικό πολτό επειδή περιέχει 

περισσότερες εκκρίσεις του σαγονικού αδένα. Από χηµικές αναλύσεις που 

έγιναν βρέθηκε ότι ο βασιλικός πολτός περιέχει 10 φορές περισσότερο 

παντοθενικό οξύ και 18 φορές περισσότερη βιοπτερίνη απ’ ότι ο εργατικός 

πολτός. Εποµένως υπάρχουν οι ίδιες πιθανότητες από το ίδιο αυγό να 

προέλθει εργάτρια ή βασίλισσα, ενώ η θρέψη µε τη µεσολάβηση της νεανικής 

ορµόνης (juvenile hormone) αποφασίζει ποια µορφή θα αναπτυχθεί. Τα άτοµα 

που πρόκειται να γίνουν βασίλισσες τρέφονται µε βασιλικό πολτό, ο οποίος 

είναι ειδικά πλούσιος σε προϊόντα του σιαγονικού αδένα και ζάχαρα, τα οποία 

είναι φαγοδιεγερτικά. Η ποιότητα της τροφής καθώς και η ποσότητα που 

καταναλώνεται επηρεάζουν την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων νεανικής 

ορµόνης, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της προνύµφης που είναι το κρίσιµο 

σηµείο και που έχει σαν αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της προνύµφης σε 

βασίλισσα. Οι προνύµφες εργατριών εκτρέφονται µε εκκρίσεις του 

υποφαρυγγικού αδένα κατά τη διάρκεια των πρώτων ηµερών του 

προνυµφικού σταδίου, ενώ κατά τη διάρκεια των εποµένων ηµερών της 

διατροφής προστίθεται περισσότερο µέλι και γύρη και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να παράγονται λιγότερες ποσότητες νεανικής ορµόνης (J. H.) 

όταν η προνύµφη είναι ηλικίας 3-5 ηµερών µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση 

της προνύµφης σε εργάτρια. Προνύµφες που µεταφέρονται από ένα κελί σε 

άλλο, όταν είναι ηλικίας 3 µέχρι 4 ηµερών αναπτύσσονται σε ενδιάµεσο 

στάδιο µεταξύ βασίλισσας και  εργάτριας (intercasts).  

Αυτά τα άτοµα είναι εργάτριες που µοιάζουν µε βασίλισσες ή βασίλισσες 

που µοιάζουν µε εργάτριες. Για παράδειγµα προνύµφες που µεταφέρονται 

από τα εργατικά σε βασιλικά κελιά κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας µπορεί 

να αναπτυχθούν ενήλικα που µοιάζουν µε βασίλισσες αλλά έχουν και 

χαρακτηριστικά εργατριών, όπως καλαθάκια γύρης κεντρί µε άγγιστρα και 

σαγόνια εργάτριας. Συγχρόνως τα χαρακτηριστικά της βασίλισσας µειώνονται, 

δηλαδή έχει µικρότερο αριθµό οβαριολών, µικρότερη σε µέγεθος 

σπερµατοθήκη και ζυγίζει λιγότερο, από µια κανονική βασίλισσα (Χαριζάνης 

Π., 1996) 
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γγ..  ΗΗ  ββαασσίίλλιισσσσαα    

 

Η βασίλισσα (Εικ. 8) διακρίνεται εύκολα από τους κηφήνες και τις εργάτριες, 

γιατί είναι  πιο µεγαλόσωµη από τις άλλες µορφές (Εικ. 9). Έχει µακριά κοιλιά, 

κοντά φτερά, κοντή προβοσκίδα, έχει κεντρί, δεν έχει αδένες παραγωγής 

κεριού και όργανα συλλογής και µεταφοράς νέκταρος και γύρης, ενώ µπορεί 

να ζήσει έως και 5 χρόνια. Ωοτοκεί κατά µέσο όρο 1500 αυγά την ηµέρα, την 

άνοιξη και το καλοκαίρι και µέχρι 200.000 αυγά περίπου ετησίως (Winston 

1987). 

∆εν συλλέγει τροφή, ούτε ασχολείται µε άλλες εργασίες στο 

µελισσοσµήνος, και ακολουθείται πάντα από ένα αριθµό εργατριών που τη 

φροντίζουν. Παράγει χηµικές ουσίες 

(φερορµόνες), µε τις οποίες κρατά σε 

συνοχή το µελισσοσµήνος, ενώ διατηρεί τη 

χαρακτηριστική οργάνωση του 

µελισσοσµήνους και ρυθµίζει τη λειτουργία 

του. Χαρακτηριστικά του µελισσοσµήνους 

όπως η επιθετικότητα, η παραγωγικότητα, 

η προδιάθεση για ασθένειες και η τάση για 

σµηνουργία εξαρτώνται από τη γενετική 

του σύσταση. Είναι το µόνο θηλυκό άτοµο 

που συζευγνύεται συνήθως µε 8-12 κηφήνες 

σπέ

α 

ηλικ

µελι

δδ..  ΤΤ

που

εξελ

τρόπ

 

Εικόνα 8. Νέα βασίλισσ
 και φέρει ειδικό όργανο αποθήκευσης του 

ρµατος (σπερµατοθήκη). 

Ο αριθµός των αυγών που ωοτοκεί η βασίλισσα εξαρτάται από την 

ία της. Οι εργάτριες συνήθως την αντικαθιστούν κάθε 3-5 χρόνια ενώ ο 

σσοκόµος κάθε 1-2 χρόνια.  (Θρασυβούλου Α., 1998) 

 

οο  γγοοννίίδδιιοο  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοο  φφύύλλοο  σσττηη  µµέέλλιισσσσαα    

Γενικότερα στις µέλισσες, τις σφήκες και τα µυρµήγκια σε έντοµα δηλαδή 

 ανήκουν στην τάξη των Υµενοπτέρων, το γονιµοποιηµένο αυγό 

ίσσεται σε θηλυκό άτοµο ενώ το αγονιµοποίητο σε αρσενικό. Αυτός ο 

ος αναπαραγωγής διακρίνει το 20% των ζωικών οργανισµών.  
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Εικόνα 9. Οι τρεις βιολογικές µορφές σε µια κοινωνία µελισσών: Α βασίλισσα, Β εργάτρια, Γ 

κηφήνας (Από Dade, 1985) 

 

Από τα δεδοµένα που υπάρχουν προκύπτει το εξής: τα θηλυκά άτοµα 

παίρνουν µια σειρά γονιδίων (είναι τα τµήµατα του DNA που ελέγχουν τα 

διάφορα γνωρίσµατα) από το θηλυκό γονέα και µια σειρά γονιδίων από τον 

αρσενικό γονέα (Εικ. 10). 

 
Εικόνα 10. Τα θηλυκά άτοµα έχουν µια σειρά γονιδίων από τον θηλυκό γονέα και µια 

σειράαπό τον αρσενικό γονέα (2n). Τα αρσενικά άτοµα µία µόνο σειρά από τη µητέρα τους 

(n). 

∆ηλαδή εάν υπάρχει µια ή δύο σειρές γονιδίων καθορίζει αν το άτοµο 

είναι θηλυκό ή αρσενικό.  
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Σε πολλά από τα Υµενόπτερα, η περίπλοκη κοινωνική ζωή τους 

οφείλεται σε ένα «γονίδιο» το csd (complementary sex determiner – 

συµπληρωµατικός καθοριστής του φύλου). Στις µέλισσες αυτό το γονίδιο 

λειτουργεί ως πρωτεύων σήµα για τον καθορισµό του φύλου. Έτσι για να 

εξελιχθεί ένα άτοµο σε θηλυκό χρειάζεται δύο διαφορετικές «εκδοχές» του 

γονιδίου αυτού, ενώ το γόνιµο αρσενικό άτοµο έχει ένα µόνο αντίγραφο. 

Περιστασιακά όταν προκύπτει από γονιµοποιηµένο αυγό αρσενικό άτοµο έχει 

δύο αντίγραφα αλλά της ίδιας «εκδοχής» αυτού του γονιδίου και είναι στείρο.  

Εδώ προκύπτει το ερώτηµα γιατί υπάρχει αυτός ο τρόπος 

αναπαραγωγής που δίνει χωρίς γονιµοποίηση αρσενικά άτοµα; 

Ενδεχοµένως ευνοούνται τα θηλυκά άτοµα που δεν βρίσκουν αρσενικά 

και έτσι ωοτοκούν αρσενικά χωρίς γονιµοποίηση για να γονιµοποιηθούν µαζί 

τους.  

Το γεγονός όµως αυτό έχει το αντίτιµο του. ∆ηλαδή εάν η βασίλισσα 

συζευχθεί µε τον αρσενικό απόγονό της ή πρόγονο, που έχει την ίδια εκδοχή 

του γονιδίου csd, οι µισοί µετέπειτα απόγονοι της θα εξελιχθούν σε στείρα 

αρσενικά τα οποία οι εργάτριες θα καταστρέψουν (Εικ.11). Είναι άγνωστο 

γιατί δύο αντίγραφα της ίδιας εκδοχής του γονιδίου csd δεν µπορούν να 

συνυπάρξουν.  

 
 Εικόνα 11. Τα γόνιµα θηλυκά άτοµα έχουν δυο διαφορετικά χρωµοσώµατα (Χ3, Χ2)

που το κάθε ένα φέρει διαφορετική εκδοχή του γονιδίου csd. Τα αρσενικά που
προκύπτουν µε δυο ίδια χρωµατοσώµατα Χ3 (ένα από τον θηλυκό γονεά και ένα από
τον αρσενικό) έχουν δυο φορές την ίδια εκδοχή του γονιδίου csd, είναι στείρα άτοµα
και καταστρέφονται από τις εργάτριες.  
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Το πρόβληµα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψην κατά τις διασταυρώσεις που 

γίνονται ελεγχόµενα. Η φύση έχει προνοήσει έτσι ώστε η βασίλισσα να 

συζευγνύεται µε πολλούς κηφήνες και η πιθανότητα, δεδοµένου ότι υπάρχουν 

19 µορφές csd, να βρεθούν δύο αντίγραφα της ίδιας «εκδοχής» ελαττώνεται. 

Σε διασταυρώσεις λοιπόν που έχουν στόχο τη γενετική βελτίωση θα 

πρέπει να γονιµοποιείται η βασίλισσα µε «ξένους» κηφήνες (Μπουγά Μ., 

2004). 

 

εε..  ΗΗ  µµεεττααββίίββαασσηη  ττωωνν  κκλληηρροοννοοµµιικκώώνν  ιιδδιιοοττήήττωωνν  µµέέσσαα  σσττοο  µµεελλιισσσσοοσσµµήήννοοςς    

 Η µεταβίβαση των κληρονοµικών ιδιοτήτων (γονιδίων) στην περίπτωση 

του είδους της A. mellifera και σε επίπεδο πολυκύτταρου οργανισµού 

συντελείται µε τα θηλυκά και τα αρσενικά γαµετικά κύτταρα (ωάρια και 

σπέρµια).  

Η µεταβίβαση αυτή γίνεται αφενός προς τους θηλυκούς απόγονους 

(εργάτριες και νέες βασίλισσες), µε συµµετοχή της βασίλισσας και των 

κηφήνων µε τους οποίους αυτή είχε συζευχθεί και αφετέρου προς τους 

αρσενικούς απογόνους (κηφήνες) αλλά µόνο από τη βασίλισσα.  

Αυτό σηµαίνει ότι οι κηφήνες απόγονοι της βασίλισσας, δεν 

κληρονοµούν καµία απολύτως ιδιότητα από τους κηφήνες µε τους οποίους 

έχει συζευχθεί η βασίλισσα.  

Σε ότι αφορά τη µεταβίβαση των κληρονοµικών ιδιοτήτων από τις 

ωοτόκες εργάτριες, αυτή συντελείται αναγκαστικά και µόνο µε τα θηλυκά 

γαµετικά κύτταρα (ωάρια) κατ’ αποκλειστικότητα προς τους κηφήνες 

απογόνους τους, καθώς οι εργάτριες του µελισσοσµήνους, απόγονοι µίας 

συγκεκριµένης κάθε φορά βασίλισσας, έχουν κληρονοµικές ιδιότητες επιπλέον 

και από τους κηφήνες µε τους οποίους είχε συζευχθεί η βασίλισσα. Στο 

σύνολο του ο πληθυσµός των κηφήνων του µελισσοσµήνους, από ωοτόκες 

εργάτριες  (Εικ. 12) εκφράζει τις κληρονοµικές ιδιότητες του µελισσοσµήνους, 

δηλαδή και αυτές της γονέα βασίλισσας και των επί µέρους γονέων κηφήνων, 

το σπέρµα των οποίων φέρει η συζευγµένη βασίλισσα στη σπερµατοθήκη 

της. (Υφαντίδης Μ., 2004) 
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Εικόνα 12. Ωοτόκος εργάτρια (ψευδοβασίλισσα) της A. mellifera capensis µε λευκό χρώµα 

στο θώρακα της, ανάµεσα στη συνοδεία της από άλλες εργάτριες (Φωτογραφία από Ruttner, 

1988). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ    

 
ΕΕππιιλλοογγήή  ––  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ΜΜέέλλιισσσσααςς  

 

αα..  ΕΕξξέέλλιιξξηη  µµέέσσωω  ττηηςς  φφυυσσιικκήήςς  εεππιιλλοογγήήςς    

Στη φύση κάθε µορφή ζωής υφίσταται µε την πάροδο του χρόνο 

διαφοροποιήσεις, εξελίσσεται µε αποτέλεσµα η αρχική µορφή κάποιου είδους 

πριν από εκατοµµύρια χρόνια να ήταν πολύ διαφορετική από τη σηµερινή. Η 

εξέλιξη αυτή είναι συνεχείς αλλά συνήθως πολύ αργή. Είναι αποτέλεσµα της 

επιλογής που γίνεται στην φύση µε την σταδιακή επικράτηση των 

χαρακτηριστικών, µορφολογικών ή συµπεριφοράς, που ενισχύουν τη 

δυνατότητα επιβίωσης του συγκεκριµένου είδους σ’ ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Ορισµένες φορές (σπανιότερα), τυχαίνει αυτή η 

αλλαγή σε κάποιο χαρακτηριστικό να συµβεί απότοµα και ταυτόχρονα να 

µεταβιβαστεί στους απογόνους, οπότε και παρατηρείται το φαινόµενο της 

µετάλλαξης.  

Η διαδικασία λοιπόν της εξέλιξης πραγµατοποιείται µε τη φυσική επιλογή 

που έχει σίγουρα αποτελέσµατα αλλά σε µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

Και στη µέλισσα λειτουργεί η φυσική επιλογή, για λόγους όµως που 

σχετίζονται µε τη βιολογία της έχει ακόµη πιο αργά αποτελέσµατα.  

Για να γίνει από τη φύση επιλογή στις επιθυµητές ιδιότητες πρέπει να 

περάσουν πολλά χρόνια.  

Οι λόγοι είναι: 

α. Η επιβίωση της µέλισσας σε φυσικές συνθήκες πολύ διαφορετικές 

µεταξύ τους, παρά την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον.  

β. Στο µεγάλο βαθµό διαφοροποίησης, των δύο θηλυκών ατόµων του 

µελισσοσµήνους, της βασίλισσας και της εργάτριας µέλισσας και  

γ. Στην ιδιαιτερότητα των συνθηκών σύζευξης της µέλισσας.  

Η επίδραση της πτήσης σύζευξης είναι σηµαντική αφού για µια σχετικά 

µεγάλη περιοχή οι συζεύξεις είναι τυχαίες και ανεξέλεγκτες.  

Εποµένως δεν υπάρχει πιθανότητα αποµόνωσης, η οποία είναι 

φυσιολογικά απαραίτητη για την διάδοση και σταθεροποίηση ενός γενετικού 

χαρακτηριστικού, σ’ ένα πληθυσµό.  
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Στον πολλαπλασιασµό λοιπόν για την αναπαραγωγή των 

µελισσοσµηνών δεν αρκεί η φυσική επιλογή, αλλά πρέπει να εφαρµοστούν 

τεχνικές επιλογής (Τσέλιος ∆., 2005) 

 

ββ..  ΤΤαα  σσττάάδδιιαα  ττηηςς  εεππιιττυυχχοούύςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  µµεε  εεππιιλλοογγήή    

Η επιτυχής βελτίωση µε επιλογή (selective breeding) στη µέλισσα 

περιλαµβάνει 4 ουσιώδη στοιχεία.  

Α. Επιλογή  
Η επιλογή γενετικού υλικού µε άριστα χαρακτηριστικά (superior 

performing stock) είναι ουσιώδης για ένα πρόγραµµα βελτίωσης. Η συλλογή 

και τήρηση των πειραµατικών στοιχείων πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια για να 

είναι δυνατή η επισήµανση εκείνων των βασιλισσών που έχουν άριστα 

χαρακτηριστικά και θα επιλεγούν για να παράγουν βασίλισσες και κηφήνες για 

την επόµενη γενεά.  

Η επιλογή κηφήνων είναι η πιο δυναµική µέθοδος επιλογής και είναι 

χρήσιµη, όταν επιδιώκεται η βελτίωση χαρακτηριστικών των κηφήνων που 

είναι κοινά µε εκείνα των εργατριών, όπως το χρώµα και πιθανόν η 

µακροβιότητα και η ανθεκτικότητα στα εντοµοκτόνα.  

Β. Γενετική Παραλλακτικότητα  
Η µέλισσα (Apis mellifera) ποικίλει πάρα πολύ στην εµφάνιση και 

συµπεριφορά σ’ όλο το φυσικό εύρος ύπαρξης της στην Ευρώπη, Ασία και 

Αφρική. Αυτές οι γεωγραφικές διαφορές είναι το αποτέλεσµα µακρόχρονης 

φυσικής επιλογής και έτσι δηµιουργήθηκαν τα χαρακτηριστικά των τοπικών 

πληθυσµών µελισσών όπως επηρεάστηκαν από τις τοπικές συνθήκες του 

περιβάλλοντος.  

Υπάρχει επίσης παραλλακτικότητα και µέσα στους ίδιους τους τοπικούς 

πληθυσµούς αν και αυτή η παραλλακτικότητα µέσα στον πληθυσµό 

παρατηρείται µεταξύ µακρινών γεωγραφικών πληθυσµών ή φυλών, εντούτοις 

βοηθάει στη φυσική επιλογή και είναι βάση όπου στηρίζονται οι γενετιστές για 

το σχεδιασµό προγράµµατος επιλογής άριστου γενετικού υλικού.  

Γ. Ελεγχόµενες συζεύξεις  
Όταν βρεθούν µελισσοσµήνη που έχουν άριστα χαρακτηριστικά τότε 

εφαρµόζονται οι ελεγχόµενες συζεύξεις για την παραγωγή απογόνων 

(βασίλισσες και κηφήνες).  
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∆. ∆ιατήρηση γενετικού υλικού  
Μετά την παραγωγή ενός άριστου γενετικού υλικού αυτό θα πρέπει να 

διατηρηθεί για να έχει πραγµατική αξία. Η διατήρηση δεν πρέπει να είναι 

στατική αλλά δυναµική και θα πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες µε 

µακρόπνοα προγράµµατα που συνεχίζουν τη βελτίωση, διατήρηση και 

αντικατάσταση γενετικού υλικού. Οι ωφέλειες από ένα πρόγραµµα γενετικής 

βελτίωσης µπορεί να χαθούν όταν χαλαρώσει η βελτίωση (Χαριζάνης Π., 

1996) 

 

γγ..  ΑΑρρχχέέςς  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς    

Η επιλογή απαιτεί συχνά να είναι οµοιόµορφη και να διατηρείται.  

Είναι δυνατό να αποµονωθεί και να διατηρηθεί µια φυλή, της οποίας τα 

ανατοµικά χαρακτηριστικά και ο βιολογικός κύκλος είναι γνωστά και 

µεταδίδονται πιστά από γενιά σε γενιά. Οι γενετιστές προσπαθούν και 

στηρίζονται σε πολύ ακριβείς χαρακτήρες όπως π.χ. η σχέση µεταξύ του 

µήκους των 2 νεύρων των φτερών.  

Με αυτό τον τρόπο κατορθώνουν να 

αφαιρέσουν τα µελισσοσµήνη που 

αποµακρύνονται από τον τύπο που 

αναζητούν και να συγκρατήσουν σύνολα 

από γειτονικές κυψέλες µε αισθητά 

ταυτόσηµους χαρακτήρες. Όσον αφορά 

ιδιαίτερα τη διασταύρωση µελισσών που 

είναι στενά συγγενείς, δίνει µετά από 

µερικές γενιές µελισσοσµήνη όλο και πιο 

αδύνατα µε γόνο διάσπαρτο (Εικ. 13) 

που εκτρέφουν άσχηµα τις λεπτές προνύµφες, που δεν παράγουν αρκετά 

αρσενικά άτοµα, ανοικοδοµούν λίγο, δεν ανθίστανται στη λεηλασία, γενικά 

ανίκανα να διατηρηθούν µε τα δικά τους µέσα. Η επιλογή των µελισσών, όταν 

ωθείται στα άκρα, καταλήγει σε αποτυχία.  

Εικόνα 13. Μωσαϊκή εµφάνιση του γόνου
που προήλθε από συγγενική
αναπαραγωγή.  

Αντίθετα µε τη διασταύρωση, δηλαδή την ένωση µελισσών από 

διαφορετικές φυλές ή οικοτύπους, παράγονται βασίλισσες που ωοτοκούν 

πολύ καλά και µελισσοσµήνη που εκτρέφουν πολύ καλές προνύµφες και 
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δίνουν πολύ µέλι. Εδώ απαντάται το φαινόµενο της ετέρωσης δηλ. η αύξηση 

της ζωτικότητας των νοθογενών σε σχέση µε τη ζωτικότητα των προγόνων 

τους (Pierre Jean – Prost, 1991) 

 

δδ..  ΜΜεε  ππιιοο  ττρρόόπποο  εεππηηρρεεάάζζεειι  ηη  εεππιιλλοογγήή  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  µµεελλιισσσσώώνν    

Βασικός στόχος της επιλογής στη µέλισσα είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων 

προϊόντων. Με τον όρο αύξηση της παραγωγικότητας εννοείται η αύξηση της 

παραγωγής του προϊόντος που παράγεται µε τα λιγότερα δυνατά έξοδα. Το 

σύνολο σχεδόν των Ελλήνων µελισσοκόµων έχει ως βασική, αν όχι ως 

µοναδική παραγωγή των µελισσοσµηνών του το µέλι. Στις ΗΠΑ ένα µεγάλο 

µέρος των µελισσοκόµων στηρίζει το 50% και πλέον του εισοδήµατος στην 

ενοικίαση των µελισοσµηνών τους στη γονιµοποίηση καλλιεργειών που έχουν 

την ανάγκη της µέλισσας. Η επιλογή θεωρητικά τουλάχιστον µπορεί να 

στραφεί προς την κατεύθυνση που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του κάθε 

µελισσοκόµου. Στην Ελλάδα πρέπει να έχει ως στόχο την επιλογή 

µελισσοσµηνών που παράγουν πολύ µέλι.  

Στις ΗΠΑ υπάρχουν µελισσοκόµοι που θέλουν µελισσοσµήνη που 

παράγουν περισσότερο, άλλοι θέλουν τα µελισσοσµήνη τους να παράγουν 

µέλι, άλλοι να συλλέγουν και πολύ γύρη ώστε να γονιµοποιούν καλύτερα τις 

καλλιέργειες της µηδικής ή άλλων γεωργικών προϊόντων. Ποιες είναι όµως οι 

ιδιότητες που θα χαρακτήριζαν τη φυλή των «τέλειων µελισσών» αν υπήρχε; 

Ασφαλώς οι παρακάτω θα ήταν οι πιο σηµαντικές: 

1. Βασίλισσα µε µεγάλη πολυτοκία µε σκοπό τη γρήγορη ανάπτυξη των 

µελισσοσµηνών.  

2. Μελισσοσµήνη µε µικρή τάση σµηνουργίας για να παραµένουν 

πολυπληθή για τη συλλογή µεγάλης ποσότητας µελιού την Άνοιξη.  

3. Μελισσοσµήνη µε τη µεγαλύτερο το δυνατόν διάθεση για συλλογή  

4. Ήρεµα µελισσοσµήνη που θα επιτρέπουν στο µελισσοκόµο να κάνει 

τους αναγκαίους µελισσοκοµικούς χειρισµούς χωρίς κεντρίσµατα.  

5. Μελισσοσµήνη ανθεκτικά στις ασθένειες.  

6. Μελισσοσµήνη που ξέρουν να αµύνονται καλύτερα στους εχθρούς 

τους.  
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7. Εργάτριες µε µακρύτερη προβοσκίδα για να συλλέγουν το νέκταρ 

από άνθη µε βαθύ κάλυκα.  

8. Μελισσοσµήνη που συλλέγουν λιγότερη πρόπολη  

9. Μελισσοσµήνη που συλλέγουν επιλεκτικά περισσότερο µέλι ή 

περισσότερη γύρη και επικονιάζουν καλύτερα τις καλλιέργειες.  

10. Μελισσοσµήνη που διαθέτουν πολλά πλαίσια µε γόνο και µε καλή 

εµφάνιση  

Θα εξεταστούν αυτές οι ιδιότητες µία µία και θα διαπιστωθεί πόσο 

χρήσιµες είναι στο µελισσοσµήνος και πόσο µπορούν να επηρεασθούν από 

την επιλογή.  

 

1. Πολύτοκη βασίλισσα  
Υπάρχουν φυλές µελισσών που οι βασίλισσες τους ωοτοκούν, κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες, µεγαλύτερο αριθµό αυγών ηµερησίως, που εκτρέφουν 

περισσότερο γόνο (Εικ. 14) και αναπτύσσουν µεγαλύτερους πληθυσµούς 

(Εικ. 15).  

             
Εικόνα 14. Κηρήθρα µε συµπαγή γόνο σ’ 
όλη την επιφάνειά της (Φωτ. W. Stoller) 

     Εικόνα 15. ∆υνατό µελισσοσµήνος 

 

Η κάθε φυλή µελισσών έχει τη δική της δυναµική στην ανάπτυξη του 

πληθυσµού µέσα στο χρόνο. Τα µελισσοσµήνη αυξάνουν τον πληθυσµό τους 

την περίοδο που υπάρχουν συνεχόµενες ανθοφορίες και φθάνουν µέχρι ένα 

µέγιστο αριθµό βραχύβιων ανοιξιάτικων µελισσών. Ο αριθµός αυτός που δεν 

υπερβαίνεται ακόµη και αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες ανθοφορίας, 

είναι γενετικά προκαθορισµένος και είναι µε αποτέλεσµα της µακρόχρονης 

σχέσης των µελισσών µε το περιβάλλον (Λιάκος Β., 2001).  
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Εκτός όµως από τη φυλή ο ρυθµός ωοτοκίας της βασίλισσας 

επηρεάζεται από την ποσότητα τροφής που δέχεται, τον αριθµό των 

γευµάτων της, τη διάρκεια κάθε γεύµατος. Ο συνολικός χρόνος διατροφής 

µεγαλώνει όσο αυξάνεται ο πληθυσµός του µελισσοσµήνους που σαν 

αποτέλεσµα έχει την αύξηση του ρυθµού της ωοτοκίας. Ο αριθµός των 

γευµάτων, µπορεί να φθάσει και τα 5 σε µια ώρα, η διάρκεια κάθε γεύµατος 

κυµαίνεται από 20-60 δευτερόλεπτα, ενώ ο αριθµός των αυγών που ωοτοκεί 

κατά µέσο όρο η βασίλισσα σε περίοδο µελιτοφορίας είναι 30 αυγά ανά ώρα. 

Μεταξύ δύο γευµάτων η βασίλισσα ωοτοκεί από 2 µέχρι 7 αυγά και συνήθως 

της δίνει τροφή µόνο µια εργάτρια. Σύµφωνα µε το Farrar ο µεγαλύτερος 

αριθµός αυγών είναι περίπου 1600 αυγά/ηµέρα και παρατηρείται όταν ο 

πληθυσµός του µελισσοσµήνους φθάσει τις 40.000 µέλισσες (Παππάς Ν., 

1991).  

Σε παρόµοια µελέτη, που έγινε στην Ελλάδα µετρήθηκε επί 4 χρόνια ο 

ρυθµός ωοτοκίας των βασιλισσών της Μακεδονικής φυλής στη Θεσσαλονίκη 

σε στατικό µελισσοκοµείο. Η υψηλότερη  ωοτοκία παρατηρήθηκε το Μάιο µε 

850-900 αυγά την ηµέρα κατά µέσο όρο. Το ανώτατο όριο ήταν 1517 αυγά την 

ηµέρα.  

Ο αριθµός των αυγών που ωοτοκεί κάθε µέρα µια βασίλισσα, εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες µερικοί από τους οποίους είναι: 

α. Κληρονοµικότητα (γενετική σύσταση) 

Έχει µεγάλη σηµασία οι γονείς της βασίλισσας να προέρχονται από 

παραγωγικά µελισσοσµήνη και να έχουν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά γιατί 

αυτά τα χαρακτηριστικά θα αποκτήσει και η νέα βασίλισσα (Χαριζάνης Π., 

1987). 

β. Η ηλικία της βασίλισσας  

Μια νέα βασίλισσα έχει τη δυνατότητα να ωοτοκεί µεγάλο αριθµό αυγών. 

Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα ωοτοκίας, τα σπερµατοζωάρια που έχει 

αποθηκευµένα µέσα στη σπερµατοθήκη της εξαντλούνται και έτσι µειώνεται η 

ηµερήσια ωοτοκία, µέχρι που στο τέλος γίνεται αρρενοτοκία. Τα παραπάνω 

είναι µια από τις αιτίες που οι εργάτριες την αντικαθιστούν.  

γ. Καιρικές συνθήκες  
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Είναι ευκολονόητο ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ωοτοκία της 

Βασίλισσας. Οι µεγάλες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας έχουν άµεσο 

αντίκτυπο.  

δ. Μελιτοφορία  

Η µεταφορά νέκταρος µέσα στην κυψέλη διεγείρει τις εργάτριες, οι 

οποίες περιποιούνται καλύτερα τη βασίλισσα και ωοτοκεί περισσότερα αυγά. 

Το βάρος των βασιλισσών κατά τη διάρκεια έντονης µελιτοφορίας αυξάνεται 

και µπορεί να κυµανθεί από 225 µέχρι 326 mg µε µέσο όρο 293mg. Υπάρχει 

ακόµη άµεση σχέση του βάρος του σώµατος της βασίλισσας µε την 

παραγωγή µελιού που θα δώσει µελλοντικά το µελισσοσµήνος (Χαριζάνης Π., 

1996).  

Το βάρος της βασίλισσας και γενικά η σωµατική της διάπλαση και 

ιδιαίτερα ο αριθµός των σωληνίσκων των ωοθηκών της είναι πάρα πολύ 

σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ικανότητα της βασίλισσας για 

έντονη και αδιάκοπη ωοτοκία. (Υφαντίδης Μ., 1987)  

ε. Ο διαθέσιµος χώρος κηρήθρων που έχει η κυψέλη.  

Πολλές φορές συµβαίνει η βασίλισσα να έχει µεγάλη δυνατότητα 

ωοτοκίας, αλλά λόγω περιορισµένου χώρου διακόπτεται η ωοτοκία της 

(µπλοκάρισµα του γόνου). Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται έντονα, όταν τα 

µελισσοσµήνη µεταφέρονται στη µελιτοφορία του πεύκου.  

στ. Ο αριθµός και η ηλικία των µελισσών της κυψέλης.  

Η βασίλισσα έχει ορισµένες δυνατότητες ωοτοκίας. Όσο ευνοϊκοί και αν 

είναι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν η βασίλισσα δεν µπορεί να ξεπεράσει 

τις δυνατότητες της. Μια καλή βασίλισσα, όταν έρχονται τροφές στην κυψέλη 

και έχει άδειες κηρήθρες και είναι η κατάλληλη εποχή, τότε ωοτοκεί ανάλογα 

µε τον αριθµό των µελισσών που υπάρχουν στην κυψέλη. Όταν ο αριθµός 

είναι µικρός ωοτοκεί λίγα αυγά. Καθώς όµως αυξάνεται ο αριθµός των 

µελισσών αυξάνει και η ωοτοκία της βασίλισσας µέχρι ένα µέγιστο.  

Όταν ένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν είναι ευνοϊκός, τότε η 

ωοτοκία της βασίλισσας µειώνεται και αυτό έχει έµµεση επίπτωση στην 

παραγωγή. Αν για παράδειγµα σταµατήσει η µελιτοφορία, η βασίλισσα θα 

περιορίσει πολύ ή θα σταµατήσει την ωοτοκία της όσο νέα και αν είναι και όσο 

ευνοϊκοί και αν είναι οι υπόλοιποι παράγοντες (Χαριζάνης Π., 1996) 
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Η επιλογή µπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή βασιλισσών, που 

παράγουν µεγαλύτερο αριθµό αυγών, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες 

συνθήκες.  

Για να µπορεί όµως το µελισσοσµήνος να εκµεταλλευθεί τις δυνατότητες 

της βασίλισσας και να αποδώσει τα µέγιστα πρέπει η βασίλισσα να 

προέρχεται από µελισσοσµήνη της συγκεκριµένης περιοχής. (Λιάκος Β., 

2001). 

 

2. Μελισσοσµήνη µε µικρή τάση σµηνουργίας  
Η σµηνουργία είναι ο φυσικός τρόπος µε τον οποίο οι µέλισσες 

εξασφαλίζουν τη διαιώνιση του είδους τους. Είναι η φυσική µορφή του 

πολλαπλασιασµού τους. Όλες οι φυλές των µελισσιών έχουν ανεπτυγµένο το 

ένστικτο της σµηνουργίας, το οποίο όµως εκδηλώνεται µε διαφορετική ένταση, 

τόσο µεταξύ των φυλών όσο και µεταξύ των µελισσιών της ίδιας φυλής.  

Η ικανοποίηση του ενστίκτου αυτού έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην 

παραγωγή του µελιού. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί και πολυάριθµοι 

µέθοδοι πρόληψης της. Έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια η άποψη ότι ο 

πολλαπλασιασµός των µελισσών µε φυσικό τρόπο διατηρεί στους απογόνους 

το ένστικτο, ενώ ο πολλαπλασιασµός µε παραφυάδες από µελισσοσµήνη που 

έχουν σε µικρότερο βαθµό αυτή την τάση, το ελαττώνει.  

Η πράξη όµως διαψεύδει καθηµερινά αυτή την εντελώς αβασάνιστη 

θεωρία. Παρά τον πολυετή αποκλεισµό της σµηνουργίας απ’ όλα τα 

επαγγελµατικά µελισσοκοµεία της Βόρειας Αµερικής, τα µελισσοσµήνη 

συνεχίζουν να σµηνουργούν όπως και πριν πενήντα ή εκατό χρόνια, αν δεν 

παρέµβει προληπτικά ο µελισσοκόµος.  

Η δηµιουργία µελισσοσµηνών µε µικρή τάση σµηνουργίας είναι ένα από 

τα δυσκολότερα προβλήµατα της γενετικής και δεν φαίνεται να βρίσκει λύση 

τουλάχιστον στο κοντινό µέλλον. Η καλή γνώση της ανάπτυξης των 

µελισσοσµηνών στην κάθε περιοχή και η επιλογή τεχνικών πρόληψης της 

σµηνουργίας, που προσαρµόζονται στις επιδιώξεις του κάθε µελισσοκόµου 

είναι τα µέσα που θα δώσουν τη σωστή λύση στο πραγµατικά δύσκολο 

πρόβληµα της σµηνουργίας (Λιάκος Β. 2001).  
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3. Μελισσοσµήνη µε τη µεγαλύτερη το δυνατόν διάθεση για 
συλλογή  

Η εργατικότητα και η διάθεση των µελισσών για συλλογή, έχει να κάνει 

περισσότερο µε τις ανάγκες του µελισσοσµήνους για γύρη ή µέλι και µε τις 

ανθοφορίες που υπάρχουν στην περιοχή και λιγότερο µε το ένστικτο. Η ίδια η 

φύση κάνει επιλογή και αποκλείει από τη ζωή τα νωθρά και τα ανίκανα άτοµα.  

Η διάθεση για συλλογή επηρεάζεται έντονα από το µελισσοκόµο. Έχουν 

γραφτεί αρκετά άρθρα, για την ανάγκη της ισορροπίας στη διατροφή και για 

την παρουσία γύρης, για τη δραστηριοποίηση του ένστικτου της συλλογής 

µελιού. Τα «πικρά» µελισσοσµήνη, αυτά που προέρχονται από γυρεοσυλλογή 

είναι αυτά που έχουν διάθεση για έντονη συλλογή µελιτωµάτων στο πεύκο. 

Αντίθετα τα «γλυκά» αυτά δηλαδή που προέρχονται από µελιτοσυλλογή δεν 

έχουν διάθεση για συλλογή µελιτωµάτων. Στα µελισσοσµήνη που έχει γίνει η 

συλλογή µελιού, οι µέλισσες έχουν ανάγκη από τροφή και έχουν αυξηµένη 

διάθεση να συλλέξουν, αντίθετα στα µελισσοσµήνη που δεν έχει γίνει συλλογή 

µελιού, υπάρχει άφθονη τροφή και δεν έχουν διάθεση, αφού οι τροφές που 

έχουν αποθηκευµένες αρκούν για τις ανάγκες τους. Ο µελισσοκόµος µε τις 

τεχνικές του είναι αυτός που αυξάνει τη διάθεση συλλογής των 

µελισσοσµηνών του και όχι η επιλογή (Λιάκος Β. 2001).  

 

4. Ήρεµα µελισσοσµήνη  
Η επιθετικότητα των µελισσών (Εικ. 16) είναι ιδιότητα που κληρονοµείται 

από τους γονείς στους απόγονους, αλλά επηρεάζεται έντονα και από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος. Μελισσοσµήνη ελάχιστα είναι δυνατόν κάτω 

από ειδικές συνθήκες να µεταβληθούν σε επιθετικά.  
Αντίθετα µελισσοσµήνη επιθετικά, µε ειδικούς χειρισµούς, εκδηλώνουν 

µικρότερη τάση επιθετικότητας. Τα µελισσοσµήνη των ξηροθερµικών 

περιοχών, όπου οι συνθήκες µελιτοφορίας είναι περιορισµένες, είναι σε 

γενικές γραµµές επιθετικά. Η µεγάλη επιθετικότητα είναι ανασταλτικός 

παράγοντας στην ανάπτυξη και στη σωστή άσκηση της µελισσοκοµίας. Σε 

πολλά νησιά που τα µελισσοσµήνη ήταν επιθετικά, έγιναν προσπάθειες 

αντικατάστασης της επιθετικής φυλής µε εισαγωγή λιγότερο επιθετικών 

µελισσών.  
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Εικόνα 16. Χαρακτηριστική στάση 
φρουρού εργάτριας που εκκρίνει την 
επιθετική φεροµόνη 2-επτανόνη (από Free 
1987). 

 

Μετά από λίγα χρόνια τα ήρεµα µελισσοσµήνη έγιναν και αυτά επιθετικά, 

λιγότερο βέβαια από τα τοπικά, αλλά επιθετικά. Οι µέλισσες όµως που είχαν 

εισαχθεί ήταν λιγότερο παραγωγικές γιατί δεν µπορούσαν να εκτελέσουν 

πτήση µε δυνατούς ανέµους, ούτε να αντισταθούν σωστά στις πολλές σφήκες 

που υπάρχουν στα νησιά. Η επιλογή στη συγκεκριµένη ιδιότητα µπορεί να 

συµβάλλει αποφασιστικά στην αλλαγή της συµπεριφοράς των µελισσών. Ο 

επιθετικός χαρακτήρας κληρονοµείται και µάλιστα είναι «υποτελής» για να 

εµφανισθεί στους απογόνους πρέπει να υπάρχει και στο θηλυκό γονέα, τη 

βασίλισσα και στον αρσενικό γονέα τον κηφήνα. Η επιλογή βασιλισσών από 

ήρεµα µελισσοσµήνη, επιτρέπει τον πολλαπλασιασµό των λιγότερο 

επιθετικών και την αποµάκρυνση των πολύ επιθετικών µελισσών. Με τη 

διαρκή επιλογή, τελικά θα επιτευχθεί να δηµιουργηθούν µελισσοσµήνη της 

τοπικής φυλής, µε ηπιότερο χαρακτήρα (Λιάκος Β., 2001). 

 

5. Μελισσοσµήνη που αντέχουν στις ασθένειες  
Η ύπαρξη µελισσών, ανθεκτικών στην Αµερικάνικη σηψιγονία, είναι 

γνωστή από τη δεκαετία του 60. Η διαπίστωση από το Rothenbauchler, ότι η 

ιδιότητα αυτή κληρονοµείται και ότι οφείλεται σε δύο διαφορετικά γονίδια, 

άνοιξε νέους δρόµους στην αντιµετώπιση των ασθενειών των µελισσών. 

Σήµερα είναι γνωστό ότι τα µελισσοσµήνη, που είναι ανθεκτικά στην 

Αµερικάνικη σηψιγονία, είναι ανθεκτικά και στις άλλες ασθένειες του γόνου.  
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Η αρχή της ανθεκτικότητας  στις ασθένειες και παράσιτα βασίζεται σε 

έναν µηχανισµό µε τον οποίο ο ξενιστής (µέλισσα) αντιµετωπίζει το αίτιο της 

ασθένειας.  

Η εµφάνιση της ανθεκτικότητας των µελισσών στην πράξη εξαρτάται από: 

• Την ύπαρξη κατάλληλων γονιδίων  

• Την ταχύτητα επιλογής των ανθεκτικών µελισσών και  

• Τη σταθερότητα της ανθεκτικότητας  

Ο όρος ταχύτητα επιλογής των ανθεκτικών µελισσών, που είναι και ο 

σπουδαιότερος, αναφέρεται στην συµπεριφορά υγιεινής, δηλαδή την τάση 

που έχουν οι µέλισσες να αποµακρύνουν µέσα από την κυψέλη τα άρρωστα 

νεκρά άτοµα (γόνος ή ενήλικα) καθώς και στην ταχύτητα αποµάκρυνσης.  

Στις Εικόνες 17 & 18 φαίνονται δύο πλαίσια που έχουν καταστραφεί µε 

υγρό άζωτο. Στις Εικόνες 19 & 20 φαίνονται τα πλαίσια µετά τον καθαρισµό 

(Μπουγά Μ., 2004) 

         
Εικόνες 17 & 18: ∆ύο πλαίσια (660 & 667) στα οποία έχει καταστραφεί ο γόνος µε υγρό άζωτο.  

           
Εικόνα 19 & 20: Τα δυο πλαίσια µετά από τον καθαρισµό από τις εργάτριες µέλισσες. Στο 
πλαίσιο 660, οι εργάτριες αποδεικνύουν ότι διαθέτουν το χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς 
υγιεινής, ενώ στο πλαίσιο 667 δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο.  

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν τα γονίδια για ανθεκτικότητα σε µια 

ασθένεια θα υπάρχουν στη φύση άτοµα ανθεκτικά σε συχνότητα όµως πολύ 

µικρή. Με την επιλογή µπορεί η συχνότητα αυτή να αυξηθεί. Η ταχύτητα 

επιλογής και η σταθερότητα της ανθεκτικότητας εξαρτάται από έναν αριθµό 

παραγόντων που έχουν σχέση µε τον ξενιστή, το παθογόνο και την ασθένεια. 
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Για παράδειγµα µερικοί από αυτούς τους παράγοντες θα µπορούσε να είναι η 

αρχική κατανοµή ενός µελισσοσµήνους, η προσαρµοστικότητα της ανθεκτικής 

φυλής και το περιβάλλον. Η γενετική παραλλακτικότητα αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την εµφάνιση ανθεκτικότητας.  

Εφόσον δεν υπάρχουν στον πληθυσµό γονίδια ανθεκτικότητας, 

δηµιουργείται η ανάγκη για εισαγωγή τέτοιων γονιδίων από άλλους 

πληθυσµούς, όπως από φυσικές φωλιές µελισσών, από άλλες γεωγραφικές 

περιοχές ή από προσβεβληµένες περιοχές. (Καλογεροπούλου – Χαριζάνης 

Π., 1999). Ακολουθούν διασταυρώσεις µε επιλογή για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας.  

Για πειράµατα, επιλέχθηκαν µελισσοσµήνη, τα οποία διέφεραν µεταξύ 

τους ως προς την ευπάθεια τους. Τα µελισσοσµήνη αυτά προήλθαν από 

διασταυρώσεις ενός µελισσοσµήνους Buck Fast, το οποίο ήταν ανθεκτικό στο 

άκαρι µε 5 άλλα, µελισσοσµήνη διαφόρων προελεύσεων ενώ το έκτο, ήταν 

ιδιαίτερα ευαίσθητο στην αρρώστια. Αµοιβαίες διασταυρώσεις µεταξύ 

ευαίσθητων βασιλισσών µε ανθεκτικούς κηφήνες και αντίστροφα έδωσαν 

ανθεκτικά στο άκαρι µελισσοσµήνη. (Danka R. 2001) 

 

6. Μελισσοσµήνη που ξέρουν να αµύνονται καλύτερα στους 
εχθρούς τους 

Εχθροί όπως ο κηρόσκωρος (Εικ. 21) και οι σφήκες (Εικ. 22) αλλά και 

άλλοι µικρότερης σηµασίας όπως Πουλιά (Μελισσοφάγος) (Εικ. 23) κ.α. 

προκαλούν σηµαντικές ζηµιές παγκοσµίως.  

Είναι διαπιστωµένο ότι υπάρχουν µελισσοσµήνη που αµύνονται 

καλύτερα ενάντια στις σφήκες ή τον κηρόσκωρο και άλλα λιγότερο καλά. Η 

έρευνα για τη διαπίστωση µελισσιών, ικανών να αντιµετωπίσουν αυτούς τους 

βασικούς εχθρούς, δυστυχώς είναι πολύ περορισµένη. Η επιλογή και σ’ αυτήν 

την περίπτωση µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά. (Λιάκος Β. 2001). 

7. Μέλισσες µε µακρύτερη προβοσκίδα για να συλλέγουν το νέκταρ 
από άνθη µε βαθύ κάλυκα.  

Το µήκος της προβοσκίδας θεωρείται κριτήριο της ποιότητας των 

συλλεκτριών και πιστεύεται ότι οι µέλισσες που έχουν µεγαλύτερη 

προβοσκίδα, πλεονεκτούν των άλλων, γιατί µπορούν να συλλέγουν το νέκταρ 

από άνθη µε µακρύ και στενό κάλυκα.  
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Εικόνα 21. Προνύµφη κηρόσκωρου. 

 

 
Εικόνα 22. Vespa orientalis  

 

 
Εικόνα 23. Μελισσοφάγος (Φωτ. Κ.Πιστόλας/WWF). 
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Για περιοχές που οι ανθοφορίες περιλαµβάνουν πολλά είδη φυτών µε 

µακρύ κάλυκα οι µέλισσες αυτές πλεονεκτούν.  

Στην Ελλάδα όµως τα µελιτώµατα του πεύκου και του έλατου και οι 

ανθοφορίες µε άνθη µε κοντό κάλυκα δίνουν το 99% της παραγωγής µελιού. 

Συνεπώς οι µέλισσες µε µακριά προβοσκίδα δεν έχουν κανένα πλεονέκτηµα. 

Εξάλλου η προσαρµογή των µελισσών, µιας περιοχής που έγινε µε το 

πέρασµα χιλιάδων χρόνων, µε τις ανθοφορίες της συγκεκριµένης περιοχής 

καθόρισε και το µήκος της προβοσκίδας και τις άλλες ιδιότητες συλλογής της 

τροφής τους (Λιάκος Β. 2001). 

 

8. Μελισσοσµήνη που συλλέγουν λιγότερη πρόπολη  
Η συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων πρόπολης παρεµποδίζει τους 

µελισσοκοµικούς χειρισµούς. Η ιδιότητα αυτή υπάρχει στα µελισσοσµήνη 

ορισµένων φυλών όπως στην καυκάσια µέλισσα και στις ελληνικές φυλές. Η 

πρόπολη εκτός από υλικό επισκευής και στερέωσης έχει και απολυµαντικές 

ιδιότητες. ∆εν είναι γνωστό τι επιπτώσεις θα είχε η ανάπτυξη µελισσοσµηνών 

που συλλέγουν µικρή ποσότητα πρόπολης σε περιοχές που τα τοπικά 

µελισσοσµήνη συλλέγουν µεγάλες ποσότητες. Η επιλογή και σ’ αυτή την 

ιδιότητα µπορεί να παίξει το ρόλο της (Λιάκος Β., 2001). 

 

9. Μελισσοσµήνη που συλλέγουν επιλεκτικά περισσότερο µέλι ή 
περισσότερη γύρη και επικονιάζουν καλύτερα τις καλλιέργειες.  

Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν µελισσοσµήνη που έχουν µεγαλύτερη 

τάση στη συλλογή και  την αποθήκευση µελιού και άλλα που συλλέγουν και 

αποθηκεύουν περισσότερη γύρη. Στις ΗΠΑ η επικονίαση της µηδικής (Alfa – 

Alfa) γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µε τις µέλισσες. Το 50% του εισοδήµατος 

των µελισσοκόµων πολλών περιοχών προέρχεται από την ενοικίαση των 

µελισσοσµηνών τους στους καλλιεργητές µηδικής οι οποίοι επιθυµούν να 

ενοικιάζουν µελισσοσµήνη µε µεγαλύτερη επικονιαστική ικανότητα µε 

απλούστερα λόγια που συλλέγουν περισσότερη γύρη. Στην Αµερική εδώ και 

χρόνια γίνονται προγράµµατα επιλογής µελισσών µε αυτή την ιδιότητα 

(Λιάκος Β. 2001).  
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10. Μελισσοσµήνη που διαθέτουν πολλά πλαίσια µε γόνο και µε 
καλή εµφάνιση  

Πολλά πλαίσια γόνου συνεπάγεται µεγάλος πληθυσµός µελισσών 

µελλοντικά. Με τον όρο εµφάνιση του γόνου εννοείται αν ο σφραγισµένος 

γόνος είναι συµπαγής ή έχει πολλά άδεια κελιά. Το µεγάλο ποσοστό άδειων 

κελιών µπορεί να προέρχεται, είτε από το θάνατο των προνυµφών εξαιτίας 

κάποιας αρρώστιας, είτε από κανιβαλισµό των προνυµφών από τις εργάτριες 

(Παππάς Ν., 2003) 

Το φαινόµενο αυτό στην περίπτωση του κανιβαλισµού συµβαίνει όταν η 

βασίλισσα του µελισσοσµήνους προκύπτει από κλειστή συγγενική 

αναπαραγωγή. Η βασίλισσα παράγει γόνο διπλοειδών κηφήνων 

(αλληλόµορφα γονίδια φύλου σε οµοζύγωτη κατάσταση), που δεν 

προλαβαίνει να σφραγισθεί γιατί τον κανιβαλίζουν οι εργάτριες (Τσέλιος ∆., 

1995). 

 

Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα γίνεται φανερό ότι η επιλογή δεν είναι 

πανάκεια, που µπορεί να µεταβάλλει τα µελισσοσµήνη σε µηχανές συλλογής 

µελιού. Ορισµένες ιδιότητες µόνο µπορούν να µεταβληθούν και δεν είναι 

σίγουρο ότι αυτή η µεταβολή θα οδηγήσει πάντοτε προς το καλύτερο.  

Για ορισµένες από αυτές τις ιδιότητες δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι 

βοηθούν το µελισσοκόµο να έχει περισσότερο ευκολοχείριστα, υγιέστερα και 

δυνατότερα µελισοσµήνη και να εξασφαλίζει µεγαλύτερη παραγωγή (Λιάκος, 

2001). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΟΟ    

 

ΈΈλλεεγγχχοοςς  ––  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  ββαασσιιλλιισσσσώώνν    

 

αα..  ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα  εεννόόςς  εεθθννιικκοούύ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  εελλέέγγχχοουυ  ττωωνν  

ππααρρααγγοοµµέέννωωνν  ββαασσιιλλιισσσσώώνν    

Η ποικιλοµορφία που υπάρχει σήµερα στην κοινωνία των µελισσών είναι 

αποτέλεσµα της φυσικής επιλογής αιώνων. Οι αυτόχθονες φυλές µελισσών 

είναι οι περισσότερο προσαρµοσµένες στο περιβάλλον τους.  

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε πολλές χώρες, έχουν 

αναγνωριστεί ακόµα και διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας φυλής, οι λεγόµενοι 

«οικότυποι» οι οποίες στην ουσία είναι εκφράσεις κάποιας φυλής σε σχέση 

πάντα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα η κύρια 

ανθοφορία.  

Η πολύ σηµαντική αυτή ποικιλοµορφία άρχισε στην ουσία να κινδυνεύει 

εδώ και πολύ καιρό και ιδιαίτερα από τη στιγµή που ο άνθρωπος άρχισε να 

επεµβαίνει δραστικά µέσα από τους εντατικούς µελισσοκοµικούς του 

χειρισµούς.  

• Ελεγχόµενη αναπαραγωγή και εµπορία βασιλισσών  

• Εισαγωγή ξένων φυλών  

• Μεταφορές µελισσιών. 

 Υπάρχουν βέβαια ακόµα περιπτώσεις, στις οποίες φυσικοί άγριοι 

πληθυσµοί µελισσών έχουν επιζήσει, αλλά και οικότυποι έχουν διατηρηθεί.  

Στην πλειοψηφία τους, οι επιστήµονες σε όλο τον κόσµο κρούουν 

καθηµερινά τον κώδωνα του κινδύνου, που ονοµάζεται ανεξέλεγκτος 

υβριδισµός και χάσιµο των πολύτιµων χαρακτηριστικών των ντόπιων φυλών 

(Χατζηνά Φ. 2005).  

 

ββ..  ΗΗ  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς    

Από τις µελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών και από το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας, είναι φανερό ότι 
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δεν υπάρχει πλέον η διασπορά των φυλών όπως είχε αναγνωριστεί από τον 

Ruttner αλλά και από τον καθ. Κ. Υφαντίδη. Για παράδειγµα: η µακεδονική 

µέλισσα: ∆εν είναι γνωστό κατά πόσο έχει αλλάξει στα τελευταία 15 χρόνια και 

κατά πόσο διατηρεί  την ανθεκτικότητα της στην τραχειακή ακαρίαση.  

Στην Ελλάδα είναι επιβεβληµένη η:  

α. Ανάγκη δηµιουργίας καταφυγίων/περιοχών διατήρηση των 

αυτοχθόνων φυλών.  

β. Ανάγκη περαιτέρω έρευνας για  την αποσαφήνιση των φυλών.  

γ. Ανάγκη κινήτρων για παραγωγή βασιλισσών από ντόπιες φυλές.  

δ. Ανάγκη κεντρικού ελέγχου παραγόµενων βασιλισσών.  

Η παραγωγή βασιλισσών είναι προϊόν και όπως όλα τα προϊόντα θα 

πρέπει να ελέγχεται. Από τη στιγµή δεν που η παραγωγή βασιλισσών γίνεται 

για εµπορικούς σκοπούς, ο έλεγχος είναι απαραίτητος για δύο κυρίως λόγους: 

• Αποφυγή άκρατης κερδοσκοπίας  

• Ύπαρξη ποιοτικών βασιλισσών (Χατζηνά Φ. 2005). 

 

γγ..  ΗΗ  κκααττάάσστταασσηη  σσήήµµεερραα  ––ΠΠρροοββλλήήµµαατταα  --    ΤΤρρόόπποοιι  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς    

Η επικρατούσα κατάσταση παρουσιάζει τα παρακάτω:  

• ∆εν είναι γνωστός ο αριθµός των παραγόµενων βασιλισσών  

• ∆εν είναι γνωστό από ποια φυλή προέρχονται ή αν είναι υβρίδια και 

µεταξύ ποιών φυλών.  

• ∆εν είναι γνωστός ο αριθµός των βασιλοτρόφων  

• ∆εν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο, για τη διακίνηση και την 

ποιότητα των βασιλισσών αυτών. (Χατζηνά Φ., 2005) 

Αποτέλεσµα των παραπάνω να µην είναι ελεγχόµενη και πιστοποιηµένη 

η ποιότητα των βασιλισσών. Όµως εάν υπάρξει πλήρης έλεγχος των 

εισαγόµενων φυλών βασιλισσών, µε το χρόνο οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

θα εξουδετερώσουν τις ήδη υπάρχουσες και θα επικρατήσουν µόνο οι 

εγχώριοι ή σχεδόν εγχώριοι τύποι µελισσών.  

Όταν δεν υπάρχουν εισαγωγές οι βασιλοτρόφοι είναι αναγκασµένοι να 

επικεντρωθούν στην επιλογή και βελτίωση των εγχώριων µελισσών.  

Η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω έχει δηµιουργήσει: 

α. Την ανάγκη καταγραφής των ενδεχοµένως αµιγών πληθυσµών  

β. Την ανάγκη διατήρησης τους  
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γ. Την ανάγκη πιστοποίησης των βασιλισσών και µελισσών που 

πωλούνται ως προς το αν ανήκαν σε ελληνικούς πληθυσµούς ή όχι και ποιοι 

είναι αυτοί. 

Υπάρχει λύση για το πρόβληµα αυτό και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 

είναι η Γερµανία, η οποία βελτίωσε και αναπαρήγαγε την τοπική µέλισσα η 

οποία είναι προσαρµοσµένη στις εκεί κλιµατολογικές συνθήκες.  

Με ένα εθνικό πρόγραµµα βελτίωσης και µε την παραγωγή και διανοµή 

της τοπικής µαύρης µέλισσας στους µελισσοκόµους είχε σαν αποτέλεσµα την 

βελτίωση των χαρακτηριστικών της και  την αύξηση της παραγωγής.  

Με αυτόν τον τρόπο και στη χώρα µας ίσως να µπορέσει να τεθεί 

έλεγχος µε στόχο τη µείωση του παραεµπορίου των εισαγοµένων βασιλισσών 

που πουλιούνται ως Ελληνικές, και µε µεγάλο όφελος για την ελληνική 

µελισσοκοµία.  

Σε εθνικό επίπεδο, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των µελισσών µε την 

αξιοποίηση βελτιωµένων βασιλισσών, που θα προέρχονται από εγχώριους 

πληθυσµούς. Από οικολογικής άποψης είναι ενδεδειγµένη µεθοδολογία γιατί 

χρησιµοποιείται γενετικό υλικό, από ελληνικούς πληθυσµούς οι οποίοι είναι 

προσαρµοσµένοι στις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες, στους εχθρούς και 

στις ασθένειες. Η εισαγωγή µη εγχώριων βασιλισσών δεν ενδείκνυται γιατί ως 

γενετικό υλικό δεν είναι προσαρµοσµένο στις δύσκολες ελληνικές συνθήκες 

και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος εισόδου νέων ασθενειών και εχθρών για τις 

µέλισσες.  

Η πιστοποίηση των βασιλισσών έχει δύο σκέλη: Το ένα σκέλος είναι η 

τεκµηρίωση, ως προς την προέλευση της βασίλισσας, και το άλλο είναι η 

τεκµηρίωση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Πρέπει να µη γίνει 

σύγχυση ανάµεσα στις δυο διαφορετικές έννοιες που είναι ανεξάρτητες η µία 

από την άλλη. Το σκέλος της «πιστοποίησης» έχει διαφορετική αντιµετώπιση 

και διαφορετικό βαθµό τεκµηρίωσης.  

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών θα πρέπει να συλλέγονται σε µια 

βάση δεδοµένων και να παρακολουθείται η πορεία των πιστοποιηµένων 

βασιλισσών µε στοιχεία που θα δίνουν οι µελισσοκόµοι.  

Επίσης θα πρέπει αφού εντοπιστούν αµιγείς πληθυσµοί µελισσών στην 

Ελλάδα να διατηρηθούν µε οργανωµένο τρόπο και να αποτελέσουν πηγή 
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γενετικού υλικού παραγόµενων βασιλισσών. Όλο το πρόγραµµα πρέπει να 

γίνει σε συνεργασία µε τα εξειδικευµένα εργαστήρια της χώρας.  

Τέλος, για να υπάρχει θετικό αποτέλεσµα θα πρέπει να θεσπιστούν 

νοµοθετικά µέτρα που να προστατεύουν τους µελισσοκόµους από 

ανεξέλεγκτες αγοραπωλησίες βασιλισσών. (Χαριζάνης Π., 2005) 
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ    ΒΒ΄́    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΟΟ    

  

ΤΤαα  ααιιττίίαα  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  ββαασσιιλλιισσσσώώνν    

Μια ελαττωµατική βασίλισσα πρέπει να αντικαθίσταται οποιαδήποτε 

εποχή, ακόµη και αν είναι νεαρής ηλικίας. (Το ίδιο συµβαίνει και όταν η 

βασίλισσα χαθεί). Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα, για να αποφευχθεί το αδυνάτισµα του µελισσοσµήνους, που θα 

το καταστήσει µη παραγωγικό.  

Η αντικατάσταση µιας φυσιολογικής βασίλισσας πρέπει να γίνεται κάθε 

χρόνο, έτσι µε τον τρόπο αυτό µπορούν να διατηρηθούν πολύ δυνατά και 

παραγωγικά, τα µελισσοσµήνη. Οπωσδήποτε όµως δεν θα πρέπει οι 

βασίλισσες να παραµένουν στην κυψέλη για περισσότερο από 2 χρόνια. Η 

καλύτερη εποχή για την αντικατάσταση των βασιλισσών στη Βόρεια Ελλάδα, 

είναι αργά το καλοκαίρι ενώ για τη Νότια Ελλάδα νωρίς το Φθινόπωρο.  

Η αντικατάσταση των παλαιών βασιλισσών παρουσιάζει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα: 

- Η νέα βασίλισσα κατορθώνει να δώσει περισσότερες νέες εργάτριες, 

επειδή ωοτοκεί µεγαλύτερο αριθµό αυγών, µε σταθερό ρυθµό και επιπλέον 

ωοτοκεί µικρό αναλογικά αριθµό αυγών αγονιµοποιήτων, µε αποτέλεσµα το 

µελισσοσµήνος να εκτρέφει το δυνατό περισσότερες εργάτριες και έτσι 

αντιµετωπίζονται πιο αποτελεσµατικά οι αντίξοες συνθήκες του χειµώνα. 

- Το µελισσοσµήνος διέρχεται το χειµώνα µε νέα βασίλισσα, που την 

επόµενη άνοιξη  θα αρχίσει την ωοτοκία πολύ νωρίτερα, και θα δώσει 

µεγαλύτερη ποσότητα γόνου. Το γρήγορο δυνάµωµα του µελισσοσµήνους την 

άνοιξη επηρεάζει σηµαντικά την παραγωγή µελιού (Τσέλιος ∆., 2004) 

Σε µελισσοσµήνη µε γηρασµένη βασίλισσα, καθυστερεί η έναρξη 

ωοτοκίας την άνοιξη, µε συνέπεια  την αργοπορία στην ανάπτυξη του 

µελισσοσµήνους και τη µείωση της παραγωγής.  
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Επιπλέον πολλές φορές µια γηρασµένη βασίλισσα διακόπτει την 

εκτροφή του γόνου λόγω αντικατάστασης ή σµηνουργίας (Νικολαίδης Ν., 

1994) 

Η νέα και καλής ποιότητας βασίλισσα ωοτοκεί µεγαλύτερο αριθµό αυγών 

και διατηρεί την ωοτοκία της µέχρι τις αρχές του χειµώνα. Αν µια 

ενδιαφέρουσα ανθοφορία είναι πολύ πρώιµη ή πολύ όψιµη οι νέες βασίλισσες 

βοηθούν στην προσπάθεια του µελισσοκόµου, να συµπέσει ο µέγιστος 

πληθυσµός των µελισσιών του µε την κύρια ανθοφορία. Στην περίπτωση που 

το ενδιαφέρον του µελισσοκόµου δεν περιορίζεται σε µια µόνο κύρια 

ανθοφορία, τότε για να έχει επιτυχία πρέπει να έχει 2 ή 3 µέγιστα πληθυσµού 

µέσα στο χρόνο. Οι κύριες αυτές ανθοφορίες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 

11/2-2 µήνες µεταξύ τους, ενδιάµεσα να τροφοδοτούνται τα µελισσοσµήνη 

διεγερτικά ή να µεταφέρονται σε γυρεοφόρες, βοηθητικές ανθοφορίες.  

Αντίθετα η γηρασµένη βασίλισσα αφενός ωοτοκεί περιορισµένο αριθµό 

αυγών και σταµατά πολύ νωρίς την ωοτοκία αφετέρου διατρέχει τον κίνδυνο 

να αντικατασταθεί σε περιόδους που είναι δύσκολο να εκτραφεί και ακόµα πιο 

δύσκολη η γονιµοποίηση νέας βασίλισσας (Λιάκος Β., 2003) 

Η φυσική αντικατάσταση των βασιλισσών γίνεται συνήθως όταν 

προχωρήσει η άνοιξη και την εποχή κατά την οποία η κυψέλη πρέπει να είναι 

οργανωµένη ο δε γόνος να προχωρεί  αλµατωδώς. Η αργοπορία στην 

ανάπτυξη του σµήνους ελαττώνει την απόδοση. Μελισσοσµήνη µε γηρασµένη 

βασίλισσα συχνά µένουν ορφανά µέσα στο χειµώνα και πολλά από αυτά 

οδηγούνται σε αφανισµό (Λιάκος Β., 2000) 

Τα µελισσοσµήνη δεν µπορούν να συλλέξουν µεγάλες ποσότητες µελιού 

όταν είναι ορφανά ή όταν έχουν µια αποτυχηµένη βασίλισσα. Σε πειράµατα 

που έγιναν στον Καναδά βρέθηκε ότι η µείωση των αποδόσεων στα ορφανά 

µελισσοσµήνη ήταν 58% και στα µελισσοσµήνη µε αποτυχηµένη βασίλισσα 

35,5%.  

Ευτυχώς οι δυσµενείς αυτές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των 

µελισσοσµηνών αντιµετωπίζονται όταν αντικατασταθούν οι βασίλισσες νωρίς 

την Άνοιξη.  

Είναι κατανοητό ότι µια καλή βασίλισσα εφόσον αποθέτει καθηµερινά 

µεγάλο αριθµό αυγών, θα συµβάλλει ώστε ο πληθυσµός του µελισσοσµήνους 

να αυξάνεται συνεχώς και η πληθώρα των συλλεκτριών µελισσών να 
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µεταφέρουν το νέκταρ στην κυψέλη. Ο ρόλος όµως των βασιλισσών στην 

παραγωγή µελιού φαίνεται ότι δεν είναι µόνο η παραγωγή των συλλεκτριών 

µελισσών. Αποδείχθηκε σε πειράµατα ότι η παρουσία της βασίλισσας, ακόµη 

και εγκλωβισµένης σ’ ένα µελισσοσµήνος, είναι απαραίτητη για τη συλλογή 

µελιού. Συµβάλλει επίσης και στην ελάττωση της κατανάλωσης των τροφών 

σε περιόδους που σταµατά η νεκταροέκκριση. Το γεγονός εξηγήθηκε από την 

επίδραση που ασκεί η φερορµόνη της βασίλισσας στη διέγερση των 

συλλεκτριών µελισσών για ταξίδια συλλογής νέκταρος. Η φερορµόνη της 

βασίλισσας µειώνεται σταδιακά µετά το 1ο έτος της ηλικίας της ενώ η ίδια 

µπορεί να ζήσει και 4 και 5 ακόµη χρόνια. (Keith S., 2001) 

Φερορµόνες ονοµάζονται οργανικές ουσίες µικρού συνήθως µοριακού 

βάρους οι οποίες παράγονται από εξωκρινείς αδένες, ενός συγκεκριµένου 

κάθε φορά είδους εντόµου και οι οποίες κάτω από ορισµένες συνθήκες 

περιβάλλοντος προκαλούν µια χαρακτηριστική αντίδραση (συµπεριφορά) ενός 

άλλου ατόµου δέκτη του ίδιου είδους (Υφαντίδης Μ., 2002) 

Στις µέλισσες ποµποί χηµικών µηνυµάτων µέσα στην κυψέλη είναι 

πολλοί: η βασίλισσα, οι κηφήνες, οι εργάτριες, οι τροφές, ο γόνος σ’ όλα τα 

στάδια και τα βασιλικά κελιά. Η βασίλισσα είναι ο πιο ισχυρός και βασικός 

ποµπός (Τσέλιος ∆., 2001) 

Οι κύριες φερορµόνες που εκκρίνει η βασίλισσα, είναι το ενια-κετο-

δεκενοικό οξύ και το ενια-υδροξύ – δεκενοικό οξύ, από τους σιαγονικούς 

αδένες. Η πρώτη παράγεται σε µεγαλύτερες ποσότητες και η κύρια δράση της 

είναι η αναστολή παραγωγής νέων βασιλισσών, καθώς και η αναστολή 

ανάπτυξης των ωοθηκών στις εργάτριες. Οι ποσότητες και των δύο ουσιών 

και κατ’ επέκταση η επίδραση τους, εξαρτάται από την ηλικία της βασίλισσας 

και από το αν η βασίλισσα είναι συζευγµένη ή όχι, την ώρα της ηµέρας και την 

εποχή (Θρασυβούλου Α., 1997) 

Οι γονιµοποιηµένες βασίλισσες που ωοτοκούν και είναι ηλικίας 

µικρότερες των 18 µηνών παράγουν 100-200 mgr ενια-κετο-δεκενοικό οξύ, οι 

βασίλισσες που ωοτοκούν και είναι µεγάλης ηλικίας παράγουν µικρότερη 

ποσότητα φερορµόνης και αυτή η µικρότερη παραγωγή συµβάλλει στην 

αντικατάσταση της. Η δεύτερη ουσία το ενια-υδροξυ-δεκενοικό οξύ παράγεται 

σε πολύ µικρότερες ποσότητες απ’ ότι η πρώτη και µια κανονική βασίλισσα 

που ωοτοκεί, παράγει 5mg περίπου. Και οι δύο ουσίες καθώς και οι µη 
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προσδιορισµένες φερορµόνες επιδρούν σε ένα µεγάλο αριθµό βιολογικών 

λειτουργιών στις οποίες περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 

1. Αναστέλλουν την κατασκευή βασιλικών κελιών  

2. Αναστέλλουν την ανάπτυξη των ωοθηκών στις εργάτριες 

3. Προσελκύουν τους κηφήνες για σύζευξη  

4. Προσελκύουν τις εργάτριες για αφεσµούς  

5. Σταθεροποιούν το «τσαµπί» κατά τη διάρκεια της σµηνουργίας.  

6. ∆ιεγείρουν τις εργάτριες και απελευθερώνουν τη φερορµόνη του 

αδένα Νασάνοφ.  

7. Προτρέπουν τις εργάτριες για να συλλέξουν τροφή  

8. Βοηθούν τις εργάτριες να αναγνωρίσουν τη βασίλισσα.  

Άλλες φερορµόνες στη βασίλισσα: οι αδένες που βρίσκονται στους 

τεργίτες της κοιλίας, παράγουν φερορµόνες που χρησιµεύουν στην 

αναγνώριση της από τις εργάτριες, αναστέλλουν την κατασκευή βασιλικών 

κελιών και την ανάπτυξη ωοθηκών στις εργάτριες.  

Στη βασίλισσα οι αδένες (Arnhart) που βρίσκονται στο τελευταίο άρθρο 

κάθε ποδιού παράγουν τη φερορµόνη «ίχνος ποδιού». Η βασίλισσα τις 

εναποθέτει  πάνω στα κελιά της κηρήθρας για να κατευθύνει τις µέλισσες. 

Αυτή η φερορµόνη σε συνδυασµό µε τη φερορµόνη του σιαγονικού αδένα 

αναστέλλει την κατασκευή βασιλικών κελιών. (Χαριζάνης Π., 1996). 

Σ΄ ένα µελισσοσµήνος η βασίλισσα έχει τον πρωταρχικό ρόλο και η 

απόδοση του είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ποιότητα της. Κάθε 

προσπάθεια για εκτροφή άριστων βασιλισσών, αξίζει τον κόπο και οι 

προσπάθειες του µελισσοκόµου ανταµείβονται στο πολλαπλάσιο (Keith S. 

2001). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕΚΚΤΤΟΟ  

  

ΒΒαασσιιλλοοττρροοφφίίαα  ––  ΓΓεεννιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

 

αα..  ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  ΒΒαασσιιλλοοττρροοφφίίααςς  

Με τη βασιλοτροφία επιδιώκεται η παραγωγή βασιλισσών, οι οποίες θα 

έχουν αυξηµένη ικανότητα ωοτοκίας όσο θα είναι νέες. Σε συνδυασµό µε τη 

γενετική βελτίωση, η βασιλοτροφία ενδυναµώνει την ανθεκτικότητα του 

µελισσοσµήνους στις ασθένειες και τους εχθρούς, µετριάζει την επιθετικότητα, 

την τάση λεηλασίας και σµηνουργίας και γενικότερα ενισχύει χαρακτηριστικά 

που είναι επιθυµητά στο µελισσοκόµο.  

Η παραγωγή και η ανανέωση των βασιλισσών είναι βασική προϋπόθεση 

και αποτελεί έναν από τους πλέον απαραίτητους χειρισµούς για την εξάσκηση 

της σωστής και επαγγελµατικής µελισσοκοµίας. Καλή και νέα βασίλισσα, 

σηµαίνει δυνατό, παραγωγικό και ανθεκτικό στις ασθένειες µελισσοσµήνος 

(Θρασυβούλου Α., 1997). 

Τις ανάγκες για καλή ποιότητα και µεγάλο αριθµό βασιλισσών, δεν είναι 

δυνατόν να τις ικανοποιήσει ο µελισσοκόµος, αξιοποιώντας ενδεχοµένως τις 

βασίλισσες, που το µελισσοσµήνος παράγει µόνο του, δηλαδή τις βασίλισσες 

φυσικής σµηνουργίας, αντικατάστασης ή διάσωσης.  

Καταρχήν οι δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι απρόσφορες, γιατί η 

περίοδος παραγωγής των βασιλισσών είναι αστάθµητη, και ο αριθµός 

παραγόµενων ατόµων είναι µικρός. Στην περίπτωση µάλιστα του 

ορφανισµού, µπορεί να είναι και η σωµατική διάπλαση των βασιλισσών κακή, 

γιατί οι µέλισσες µη έχοντας την ικανότητα επιλογής της ηλικίας των 

προνυµφών, µπορεί να περιποιηθούν προνύµφες προχωρηµένης ηλικίας που 

δεν θα δώσουν καλές βασίλισσες. (Τσέλιος ∆., 2004). 

 

ββ..  ΓΓεεννιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

Ορισµοί:  
Μελισσοσµήνος έναρξης: δυνατό µελισσοσµήνος από το οποίο 

αφαιρείται η βασίλισσα και ξεκινά η εκτροφή των βασιλισσών.  
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Μελοσσοσµήνη αποπεράτωσης. ∆ιώροφα µελισσοσµήνη τα οποία 

έχουν τη βασίλισσα περιορισµένη µε βασιλικό διάφραγµα στον κάτω όροφο 

και θα συνεχίσουν την εκτροφή.  

Κυψελίδα σύζευξης. Μελοσσµήνη ορφανά στα οποία τοποθετείται ένα 

ώριµο βασιλικό κελί, εκκολάπτεται η βασίλισσα και παραµένει µέχρι να 

συζευχθεί και να ξεκινήσει την ωοτοκία της.  

Τεχνητά βασιλικά κελιά. Κέρινες ή πλαστικές βάσεις βασιλοκυττάρων, 

όπου τοποθετούνται οι προνύµφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες.  

Εµβολιασµός: Η µεταφορά της προνύµφης µε ειδική βελόνα 

εµβολιασµού από το εργατικό κελί στην τεχνητή (από κερί ή από πλαστικό) 

βάση.  

Γενικά µια µέθοδος βασιλοτροφίας συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω 

φάσεις και φαίνονται στο Σχεδιάγραµµα 1.  

 

(1) Επιλογή ή δηµιουργία µελισσοσµήνους παραγωγής βασιλοκυττάρων 

για τη χρησιµοποίηση των νεαρών προνυµφών στους εµβολιασµούς. Βασική 

προυπόθεση το µελισσοσµήνος έναρξης να περιέχει βασίλισσα, γνωστής 

προέλευσης µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

(2) Επιλογή ή δηµιουργία δυνατού µελισσοσµήνους έναρξης µε 

ισορροπηµένη σύνθεση οικιακών – συλλεκτριών µελισσών.  

Η προετοιµασία του µελισσοσµήνους έναρξης γίνεται ανάλογα µε την 

µέθοδο εκτροφής βασιλισσών που θα εφαρµοστεί: 

• Αφαίρεση των πλαισίων που περιέχουν αυγά ή ασφράγιστο 

γόνο προκειµένου να περιποιηθούν οι µέλισσες εργάτριες µόνο το γόνο 

που περιέχεται στα βασιλικά κελιά και επιπλέον να µην υπάρχει γόνος 

άγνωστης ηλικίας.  

• Τοποθέτηση πλαισίων µε σφραγσιµένο ή εκκολαπτόµενο γόνο. 

• Αφαίρεση πλαισίων που περιέχουν άδεια εργατικά κελιά και 

τοποθέτηση νέας κηρήθρας, σε µεθόδους που χρειάζεται γόνος γνωστής 

ηλικίας.  

• ∆ηµιουργία συνθηκών υπερπληθυσµού (προκειµένου να 

κατασκευαστούν βασιλικά κελιά σµηνουργίας από τις µέλισσες). 

• ∆ηµιουργία ορφανισµού ή συνθηκών ορφανισµού για να 

επιτευχθεί ανάλογα µε τη µέθοδο ένα από τα παρακάτω  
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1-2 ηµέρες µετά

 

 
(3) α. Κατασκευή νέων βασιλικών κελιών και µεταφορά εντός 

προνύµφης, ηλικίας µικρότερης των 24h από τις εργάτριες. 
β. Μετασκευή εργατικών κελιών σε βασιλικά κελιά που περιέχουν 

προνύµφη ηλικίας µικρότερης των  24h από τις εργάτριες. 
γ. Να περιποιηθούν οι εργάτριες µέλισσες τα εµβολιασµένα 

βασιλικά κελιά που τους δόθηκαν.  
 

 

(4) Προετοιµασία των µελισσοσµηνών αποπεράτωσης 

 
1-2 ηµέρες µετά

 

 
(5) Τα βασιλικά κελιά που έγιναν δεκτά από τις µέλισσες µεταφέρονται 

στα µελισσοσµήνη αποπεράτωσης για καλύτερη εκτροφή των προνυµφών και 
για να σφραγιστούν.  
 7 ηµέρες µετά 

 
(6) Προετοιµασία κυψελιδίων σύζευξης.  

1-2 ηµέρες µετά  

 
(7) Μεταφορά σφραγισµένων βασιλικών κελιών στα κυψελίδια σύζευξης.  

1-2 ηµέρες µετά  

 
(8) Έξοδος βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά.  

5-21 ηµέρες µετά 
 

 

 
(9) Σύζευξη βασιλισσών  

2-3 ηµέρες µετά
 

 

 
(10) Έναρξη ωοτοκίας  
 
(Χαριζάνης Π., 1996) 
 

 
Σχεδιάγραµµα 1. Σχεδιάγραµµα που φαίνονται οι φάσεις κατά την  παραγωγή βασιλισσών.  
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γγ..  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππααρρααγγόόµµεεννωωνν  

ββαασσιιλλιισσσσώώνν  µµεε  ββαασσιιλλοοττρροοφφίίαα..    

Α. Η κληρονοµικότητα  

Τα γενετικά χαρακτηριστικά που έχει η βασίλισσα µεταδίδονται στους 

απογόνους και επηρεάζουν τη συµπεριφορά και την απόδοσή τους.  

Ο σκοπός κάθε προγράµµατος βελτίωσης είναι η παραγωγή εξαιρετικού 

γενετικού υλικού και ανώτερο του ήδη υπάρχοντος. Η βελτίωση αυτή 

επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία άριστου περιβάλλοντος ανάπτυξης των 

βασιλισσών και οργανωµένο, σύστηµα καταγραφής των καλών 

χαρακτηριστικών που επιτεύχθηκαν κατά την επιλογή. Αυτές οι βελτιωµένες 

βασίλισσες θα αποτελέσουν την πηγή των νέων βασιλισσών και κηφήνων για 

κάθε γενιά. (Χαριζάνης Π., 1996) 

Β. Η σωστή διατροφή  

Η ποσότητα και η ποιότητα της τροφής που καταναλώνει η βασίλισσα 

είναι υψίστης σηµασίας. Όταν η τροφοδότηση µε βασιλικό πολτό είναι ελλιπής 

τότε όλες οι µετέπειτα τεχνικές προετοιµασίες είναι χωρίς σηµασία. Το 

µεγαλύτερο µέγεθος που έχουν οι υποφαρυγγικοί αδένες είναι στις εργάτριες 

ηλικίας 5 ηµερών, όταν καταναλώνουν πολύ γύρη. Η άριστη φυσιολογική 

κατάσταση των εργατριών έχει άµεση επίδραση και στην καλή διατροφή των 

κηφήνων και βασιλισσών.  

Τις πρώτες ηµέρες, µετά την έξοδο της από το κελί, η βασίλισσα δέχεται 

τη φροντίδα των εργατριών µέσα στο κυψελίδιο µέχρι να ωριµάσει 

αναπαραγωγικά. Είναι πολύ σηµαντικό το κυψελίδιο να έχει αρκετή τροφή 

(µέλι και γύρη), καθώς και αρκετό πληθυσµό ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 

εργάτριες να ρυθµίζουν τη θερµοκρασία του και να τροφοδοτούν επαρκώς τη 

βασίλισσα, επειδή απαιτείται σωστή διατροφή για την ανάπτυξη των 

εσωτερικών της οργάνων. Η αναπαραγωγική ωρίµανση της βασίλισσας 

ολοκληρώνεται συνήθως την πέµπτη µε έκτη ηµέρα από την έξοδό της από το 

βασιλικό κελί, οπότε και εξέρχεται από την κυψέλη για τη σύζευξη. Μετά την 

επιστροφή της από την πτήση σύζευξης, η ανάγκη για καλή διατροφή 

συνεχίζεται να είναι επιτακτική, γιατί στις 2 µε 3 ηµέρες µέχρι την έναρξη της 

ωοτοκίας, διογκώνονται οι ωοθήκες της και αυτό σηµαίνει µεγάλη ανάγκη για 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, βιταµίνες κ.α. Οι ανατοµικές και φυσιολογικές 

αλλαγές στο σώµα της βασίλισσας είναι τόσο πολλές και έντονες που για να 
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επιτελεσθούν χρειάζεται εκ µέρους των εργατριών συνεχής και εντατική 

φροντίδα. (Χαριζάνης Π., 1996) 

Γ. Ο πληθυσµός των µελισσοσµηνών εκτροφής βασιλοκυττάρων και η 

σύνθεσή του 

Η δύναµη των µελισσών χωρίς αµφιβολία έχει σηµαντική επίδραση στο 

αποτέλεσµα της βασιλοτροφίας. Ο µεγάλος πληθυσµός των µελισσών, 

βελτιώνει σηµαντικά το ποσοστό επιτυχίας της µεθόδου, τροφοδοτώντας µε 

µεγάλη ποσότητα βασιλικού πολτού για την εκτροφή του γόνου και κυρίως 

των βασιλικών κελιών. Εκτός όµως από τον αριθµό των εργατριών ενός 

µελισσοσµήνους, έχει µεγάλη σηµασία η αναλογία οικιακών και συλλεκτριών 

µελισσών. Έτσι µε µια ισορροπηµένη σύνθεση του πληθυσµού, υπάρχει ένας 

µεγάλος αριθµός παραµάνων εργατριών που θα είναι καθοριστικός για την 

ποιότητα των κηφήνων και των βασιλισσών που θα εκτραφούν (Χαριζάνης 

1996). 

∆. Ο πληθυσµός των κυψελιδίων σύζευξης 

Για την εκτροφή µιας βασίλισσας απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός 

µελισσών στο κυψελίδιο σύζευξης. Όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθµός των 

εργατριών, τόσο πιο σταθερή διατηρείται η θερµοκρασία µέσα στο κυψελίδιο ή 

στην κυψέλη, ιδίως όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες (πολύ κρύο ή 

πολύ ζέστη). Επίσης ο µεγάλος πληθυσµός διαθέτει πολλές συλλέκτριες για 

τη συλλογή τροφής (µέλι – γύρη) και πολλές παραµάνες µέλισσες για την 

περιποίηση της βασίλισσας και του γόνου.  

Στην πράξη, χρησιµοποιούνται κυψελίδια σύζευξης διαφόρων µεγεθών, 

τα οποία κυµαίνονται από πολύ µικρά (µινιατούρες), που ο πληθυσµός τους 

χωράει σε ένα φλιτζάνι τσαγιού 500 περίπου µέλισσες (Εικ. 24), µέχρι τα πολύ 

µεγάλα των 5 βαθιών πλαισίων που ο πληθυσµός τους µπορεί εύκολα να 

ξεπεράσει τις 10.000 µέλισσες (Εικ. 25). Κυψελίδια µινιατούρες.  
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Εικόνα 24. Κυψελίδιο σύζευξης µικρών 
διαστάσεων.  

Εικόνα 25. Κυψέλη που χωράει 5 βαθιά 
πλαίσια συχνά χρησιµοποιείται σαν κυψελίδιο 
σύζευξης.  

 

χρησιµοποιούν πολλές εκµεταλλεύσεις βασιλοτροφίας σε χώρες που έχουν 

ζεστό κλίµα, παρόµοιο µε αυτό της Κρήτης. Τα κυψελίδια αυτά 

δηµιουργούνται τέλη Μαρτίου και αποσυναρµολογούνται στα µέσα Μαΐου. ∆εν 

έχουν µεγάλη ρυθµιστική ικανότητα, δηλαδή υποφέρουν στις ψυχρές νύχτες 

και στις ζεστές µέρες της Άνοιξης.  

Τα κυψελίδια των 5 πλαισίων, έχουν πληθυσµό ίσως περισσότερο από 

όσο χρειάζεται και απαιτούνται για τη δηµιουργία τους πολλά µητρικά 

µελισσοσµήνη. Φυσικά οι βασίλισσες που εκτρέφονται είναι άριστες και τα 

κυψελίδια αυτά είναι κατάλληλα όταν πρόκειται να γίνει παραγωγή 

παραφυάδων. Για τις ελληνικές συνθήκες το τριπλοκυψελίδιο (Εικ. 26) είναι το 

πιο κατάλληλο γιατί απαιτούνται λιγότερες µέλισσες (4.000-5.000), που είναι 

αρκετές για να εκθρέψουν άριστες βασίλισσες, ακόµη και σε αντίξοες 

συνθήκες.  
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Εικόνα 26. Τριπλοκυψελίδιο σύζευξης. Στο κάθε χώρισµα υπάρχουν 3 µεγάλα (βαθιά) 

πλαίσια. Η είσοδος κάθε χωρίσµατος βρίσκεται σε διαφορετική πλευρά για να µειώνεται η 

πιθανότητα παραπλάνησης των εργατριών και βασιλισσών.  

 
Ζ. Οι εχθροί και οι ασθένειες των µελισσών 

Η πρώτη βασική προϋπόθεση για την καλή φροντίδα των βασιλισσών 

είναι η εξασφάλιση υγιών µελισσών. Άρρωστα µελισσοσµήνη είναι 

ακατάλληλα για βασιλοτροφία γιατί µειώνεται η ζωτικότητά τους. Οι νεαρές 

εργάτριες που είναι προσβεβληµένες από νοσεµίαση, οι υποφαρυγγικοί 

αδένες είναι ατροφικοί και κακοσχηµατισµένοι. Η κατάσταση αυτή των αδένων 

µειώνει την ικανότητα παραγωγής βασιλικού πολτού και επηρεάζει άµεσα τη 

διατροφική ικανότητα του µελισσοσµήνους. Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να 

γίνει βασιλοτροφία σε µελισσοσµήνη που υποφέρουν από νοσεµίαση, επειδή 

υπάρχει ο κίνδυνος να µεταδοθεί η ασθένεια σε περισσότερα µελισσοσµήνη 

µε τη δηµιουργία κυψελιδίων.  

Επίσης προβλήµατα υπάρχουν και στην Αµερικανική σηψιγονία 

τραχειακή και βαροική ακαρίαση αφού εξασθενεί το µελισσοσµήνος, οπότε 

δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η παραγωγή βασιλισσών ποιότητας (Χαριζάνης 

1996).  

Η. Οι καιρικές συνθήκες  
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Η θερµοκρασία (350C) και η σχετική υγρασία 40-60% είναι αρκετά 

σταθερή στη γονοφωλιά, ανεξάρτητα από τις συνεχείς αλλαγές που 

συµβαίνουν έξω στην ατµόσφαιρα. Το δυνατό µελισσοσµήνος είναι σε θέση 

να ρυθµίζει τη θερµοκρασία µέσα στην κυψέλη χωρίς έτσι, να επηρεάζεται η 

ποιότητα των παραγόµενων βασιλισσών, βοηθούµενο βέβαια και από τους 

κατάλληλους χειρισµούς του µελισσοκόµου. (Χαριζάνης Π., 1996).  

Θ. Η τεχνική της κάθε µεθόδου.  

Ι. Η ικανότητα του µελισσοκόµου.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕΒΒ∆∆ΟΟΜΜΟΟ    

 
ΜΜέέθθοοδδοοιι    ββαασσιιλλοοττρροοφφίίααςς  γγιιαα  λλίίγγεεςς  ββαασσίίλλιισσσσεεςς  

αα..  ΒΒαασσίίλλιισσσσεεςς  ααππόό  φφυυσσιικκήή  ααννττιικκααττάάσστταασσηη    

Ο µελισσοκόµος δεν επεµβαίνει αλλά αφήνει τις µέλισσες να 

αντικαταστήσουν από µόνες τους τη βασίλισσα.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος έχει αρκετά µειονεκτήµατα και αυτά είναι: 

α. Η βασίλισσα είναι αποδοτική σε ηλικία 1-2 χρονών, αντικαθίσταται 

όµως από τις µέλισσες όταν ηλικιωθεί την 3η  έως την 5η χρονιά της ζωής της. 

Έτσι όταν οι µέλισσες «αποφασίσουν» να αντικαταστήσουν τη βασίλισσα 

τους, το µελισσοσµήνος έχει ήδη αδυνατίσει και έχει µειωθεί σηµαντικά η 

παραγωγικότητά του.  

β. Οι βασίλισσες που εκτρέφονται δεν είναι καλής ποιότητας γιατί δεν 

παράγονται κάτω από ιδανικές συνθήκες εκτροφής.  

γ. ∆εν είναι επιλεγµένες όσον αφορά τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για 

τον µελισσοκόµο (παραγωγικότητα, µικρή επιθετικότητα κ.α.).  

Βασίλισσες φυσικής αντικατάστασης εκτρέφονται χωρίς να αδυνατίσει το 

µελισσοσµήνος, εάν µ’ ένα ελαφρύ τράβηγµα αφαιρεθεί, το ένα από τα φτερά 

της βασίλισσας µετά το δεύτερο χρόνο ζωής της (σχεδιάγραµµα 2).  

Η ποιότητα της παραγόµενης βασίλισσας βελτιώνεται όταν 

καταστραφούν, τα µικρά και κακοσχηµατισµένα βασιλικά κελιά και ενισχυθεί 

το µελισσοσµήνος εκτροφής µε προσθήκη εκκολαπτόµενου γόνου από ένα 

άλλο δυνατό µελισσοσµήνος (Θρασυβούλου, 1993).  

ββ..  ΒΒαασσίίλλιισσσσεεςς  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  ττοουυ  οορρφφααννιισσµµοούύ  

Η µέθοδος παραγωγής βασιλισσών µε ορφανισµό, είναι εύκολη και 

χρήσιµη στις περιπτώσεις που συνδυάζεται µε την πρόληψη της σµηνουργίας  

ή τον πολλαπλασιασµό των µελισσών. Συνιστάται στη θανάτωση της 

βασίλισσας, οπότε οι µέλισσες µετατρέπουν µερικά εργατικά κελιά µε γόνο 

ηλικίας συνήθως µικρότερης από δυο ηµερών, σε βασιλικά κελιά.  
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Αφαίρεση ενός φτερού της βασίλισσας 

Προσθήκη εκκολαπτόµενου γόνου 

                                     

                                                                  Μερικές ώρες 

Τροφοδότηση µε περισσότερο βασιλικό πολτό µερικών προνυµφών 

ηλικίας έως 24 ωρών 

                                     

                 12-48 ώρες 

Εµφάνιση βασιλικών κελιών 
                  

Καταστροφή µικρών και κακοσχηµατισµένων βασιλικών κελιών 

                                     

                       10-16 ηµέρες 

Εκκόλαψη νέας βασίλισσας 

                                     

                         5-21 ηµέρες 

Σύζευξη της βασίλισσας 

                                     

                  2-3 ηµέρες 

Ωοτοκία της νέας βασίλισσας 
 
Σχεδιάγραµµα 2.  Σχεδιάγραµµα που φαίνεται η παραγωγή βασιλισσών µε τη µέθοδο της 

φυσικής αντικατάστασης  

 

Οι εργάτριες είναι σε θέση να αντιληφθούν την απουσία της βασίλισσας 

µέσα στο µελισσοσµήνος στις 10 πρώτες ώρες, κατόπιν αρχίζει µια σειρά από 

γεγονότα όπου αν η εκτροφή είναι επιτυχής, τότε σε τέσσερις περίπου 

εβδοµάδες θα αποκτήσει το µελισσοσµήνος νέα γονιµοποιηµένη βασίλισσα.  

Μερικές ώρες αργότερα, σε ορισµένα εργατικά κελιά όπου υπάρχουν 

νεαρές προνύµφες, παρατηρείται εντονότερη τροφοδότηση µε βασιλικό πολτό 

και τα κελιά αυτά µεγεθύνονται και µετατρέπονται σε βασιλικά. Μετά από 12-

48 ώρες αυτές οι αλλαγές γίνονται περισσότερο εµφανείς.  
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Κατά γενικό κανόνα οι εργάτριες ξεκινούν την εκτροφή βασιλισσών από 

προνύµφες εργατριών που είναι ηλικίας µικρότερης των 2 ηµερών για  την 

παραγωγή καλύτερης ποιότητας βασιλισσών.  

Μερικές φορές όµως οι εργάτριες αρχίζουν την εκτροφή των βασιλισσών, 

από προνύµφη εργατριών 4 ή 5 ηµερών, που όµως η εκτροφή σε τέτοιες 

περιπτώσεις αποτυγχάνει.  

Επειδή, οι εργάτριες δίδουν προτεραιότητα στην εκτροφή των βασιλισσών, 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εγκαταλείπεται το 40-50% του εργατικού γόνου 

και έτσι να χάνεται.  

Μόλις εκκολαφθεί η πρώτη βασίλισσα από το κελί θανατώνει όλες τις 

υπόλοιπες βασίλισσες, στα κελιά τους η µονοµαχούν µεταξύ τους και 

επιβιώνει µια (συνήθως η καλύτερη) µετά συζευγνύεται και αρχίζει να ωοτοκεί.  

Τα γεγονότα που διαδραµατίζονται σ’ ένα µελισσοσµήνος που έχει χάσει ή 

έχει αφαιρεθεί η βασίλισσα και δεν υπάρχει ανοικτός γόνος ή αυγά είναι 

εντελώς διαφορετικά. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, οι εργάτριες µπορούν να 

αρχίσουν να ωοτοκούν αυγά, από τα οποία κατά κανόνα παράγονται µόνο 

κηφήνες, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις µπορούν µερικά από αυτά να 

εξελιχθούν σε εργάτριες ή βασίλισσες. Από τις πρώτες ώρες µετά την 

απώλεια της βασίλισσας παρατηρείται το «κλάµα» των µελισσών (βουητό από 

τις δονήσεις των χιλιάδων µελισσών). Γρήγορα σταµατά το κλάµα και 

ακολουθεί το κτίσιµο της κηρήθρας, περιορισµός στη συλλογή γύρης και 

νέκταρ ενώ το µελισσοσµήνος αποδιοργανώνεται και παρατηρείται λιποταξία.  

Η λιποταξία φαίνεται εύκολα, όταν οι κυψέλες είναι η µια κοντά στην άλλη 

οπότε παρατηρείται µετακίνηση µελισσών από τα ορφανά µελισσοσµήνη 

προς αυτά που έχουν βασίλισσα.  

Επίσης αρχίζουν να αναπτύσσονται οι ωοθήκες (οβαριόλες) µερικών 

εργατριών. Μετά από 10 ηµέρες σχηµατίζονται τα πρώτα αυγά στις ωοθήκες.  

Για τις Ευρωπαϊκές φυλές των µελισσών, ο χρόνος που µεσολαβεί από 

την απώλεια της βασίλισσας µέσα σ’ ένα µελισσοσµήνος µέχρι την έναρξη της 

ωοτοκίας των εργατριών, είναι κατά µέσο όρο 20-30 ηµέρες.  

Όταν υπάρχουν ωοτόκες εργάτριες µέσα στο µελισσοσµήνος, τότε οι 

εργάτριες γίνονται περισσότερο επιθετικές και γενικά δεν δέχονται νέα 

βασίλισσα. Σ’ ένα τέτοιο µελισσοσµήνος επέρχεται ο αφανισµός αφού µόνο 

κηφήνες παράγονται.  
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Η παρουσία ανοικτού γόνου περιορίζει και αναστέλλει την ανάπτυξη των 

ωοθηκών στις εργάτριες. Αυτή η ανασταλτική επίδραση του ανοιχτού γόνου 

είναι µερικές φορές ισχυρότερη και από  την ανασταλτική δράση της 

βασίλισσας. Στην παρούσα φάση είναι αισθητή η ελάττωση των 

αποθηκευµένων τροφών.  

Τα γεγονότα που διαδραµατίζονται σ’ ένα µελισσοσµήνος όταν αφαιρεθεί ή 

χαθεί η βασίλισσα φαίνονται στο σχεδιάγραµµα 3.  

 

µειο

εκτρ

βασ

εκτρ

 

 
 

Σχεδιάγραµµα 3. Σχεδιάγραµµα όπου φαίνονται τα γεγονότα που διαδραµατίζονται σε 
ένα µελισσοσµήνος όταν αφαιρεθεί ή χαθεί η βασίλισσα. 

 

Η παραγωγή βασιλισσών µε τη µέθοδο του ορφανισµού έχει τα εξής 

νεκτήµατα: 

α. Καθυστερεί η ανάπτυξη του µελισσοσµήνους επειδή σταµατά η 

οφή του γόνου για ένα περίπου µήνα (20-30 ηµέρες).  

β. Οι συνθήκες διατροφής των προνυµφών, που προορίζονται για 

ίλισσες, δεν είναι πάντα καλές µε αποτέλεσµα οι βασίλισσες που 

έφονται να µην είναι καλής ποιότητας.  
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γ. Σε περίπτωση που οι προνύµφες είναι µεγάλης ηλικίας (4-5 ηµερών) η 

εκτροφή βασιλισσών αποτυγχάνει  

δ. Εγκαταλείπεται το 40-50% του γόνου και χάνεται.  

Σε περίπτωση που απουσιάζει η βασίλισσα και δεν υπάρχει ανοιχτός 

γόνος τις περισσότερες φορές το µελισσοσµήνος οδηγείται σε αφανισµό.  

∆ύο τεχνικές παραγωγής βασιλισσών µε τη µέθοδο του ορφανισµού στις 

οποίες αντιµετωπίζονται αρκετά από τα προαναφερθέντα προβλήµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

Α. Ένα διώροφο µελισσοσµήνος ενισχύεται µε συνεχείς τροφοδοσίες, 

ώστε να φθάσει σε µεγάλους πληθυσµούς.  

Η κυψέλη χωρίζεται µε διάφραγµα Σνέλκροφ ή µε εξωτερικό καπάκι 

προκειµένου να δηµιουργηθούν συνθήκες ορφανισµού. Στον επάνω όροφο 

δηµιουργείται µια δεύτερη είσοδος έτσι ώστε να δοθεί διέξοδος στις µέλισσες. 

∆εν είναι απαραίτητο στο στάδιο αυτό να αναζητηθεί η βασίλισσα. ∆ύο µέρες 

µετά το χωρισµό εντοπίζεται σε ποιο όροφο απουσιάζει η βασίλισσα από την 

απουσία αυγών ηµέρας και την παρουσία βασιλοκυττάρων. Στο ορφανό 

µέρος του µελισσοσµήνους επιλέγονται δυο ή τρία φυσικά βασιλικά κελιά για 

την εκτροφή λίγων βασιλισσών. Την επόµενη ηµέρα, το εσωτερικό καπάκι 

αντικαθίσταται µε βασιλικό διάφραγµα έτσι ώστε να συνενωθεί το 

µελισσοσµήνος (σχεδιάγραµµα 4). 

Ακολούθως υπάρχουν οι εξής δυνατότητες.  

α. Να παραµείνουν τα βασιλικά κελιά, έτσι ώστε να εκκολαφθεί µια 

δεύτερη βασίλισσα στον ορφανό όροφο. Στην περίπτωση αυτή ανάµεσα στα 

δύο πατώµατα τοποθετείται διπλό βασιλικό διάφραγµα ή καλύτερα ένα ρηχό 

πάτωµα µε κτισµένες κηρήθρες και βασιλικό διάφραγµα. 

β. Να αφαιρεθεί η παλιά βασίλισσα για µια µέρα πριν να εκκολαφθεί η 

νέα.  

γ. Να χρησιµοποιηθούν τα βασιλικά κελιά σε κυψελίδια σύζευξης ή σε 

ορφανά µελισσοσµήνη.  

Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι από µια κυψέλη 

εκτρέφονται βασιλικά κελιά χωρίς ορφανισµό ή καθυστέρηση.  

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα η ασύζευκτη και µικρόσωµη βασίλισσα να 

περάσει µέσα από το βασιλικό διάφραγµα στο «βασιλευόµενο» µέρος της 
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κυψέλης και να θανατωθεί, τα δύο µελισσοσµήνη µένουν µε το χώρισµα µέχρι 

να γονιµοποιηθεί η καινούρια βασίλισσα (Χαριζάνης Π. 1996). 

Β. Μια δεύτερη τεχνική για παραγωγή βασιλικών κελιών µε τη µέθοδο 

του ορφανισµού παρουσιάζεται παρακάτω Σχεδιάγραµµα 5. Τα κελιά 

διάσωσης, που δηµιουργεί ένα ορφανό µελισσοσµήνος είναι συνήθως 

κατασκευασµένα στο κέντρο της κηρήθρας, κολληµένα µεταξύ τους και 

αφαιρούνται δύσκολα. Περισσότερα και πιο εύχρηστα βασιλικά κελιά 

διάσωσης µπορούν να κατασκευαστούν µε τον ακόλουθο τρόπο:  

Σε ένα δυνατό µελισσοσµήνος τοποθετείται στο κέντρο του από ένα 

πλαίσιο µε φύλλο κηρήθρας. Παράλληλα αφαιρούνται τα πλαίσια που έχουν 

άδεια κελιά χωρίς τον πληθυσµό 

τους και τροφοδοτούνται. Έτσι οι 

εργάτριες κατασκευάζουν γρήγορα 

την καινούρια τους κηρήθρα (Εικ. 

27) και η βασίλισσα αρχίζει να 

ωοτοκεί σ’ αυτή. Όταν στην 

κηρήθρα αυτή εκκολαφθούν οι 

προνύµφες τότε κόβονται από το 
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Εικόνα 27. Κτίσιµο καινούργιας κηρήθρας
άτω µέρος της όσα κελιά είναι άδεια ή έχουν αυγά. Από το µελισσοσµήνος 

φαιρούνται οι κηρήθρες µε τα αυγά και τις µικρές προνύµφες χωρίς τις 

έλισσες. Παράλληλα αφαιρείται και η βασίλισσα µε αποτέλεσµα το 

ελισσοσµήνος να «συνειδητοποιήσει» την ορφάνια του και να δηµιουργήσει 

ραία, κατακόρυφα, βασιλικά κελιά στο κάτω µέρος της κοµµένης κηρήθρας. 

α κελιά αυτά κόβονται 10 ηµέρες µετά την αφαίρεση της βασίλισσας και 

οποθετούνται σε κυψελίδια σύζευξης. Το ορφανό µελισσοσµήνος ενώνεται µε 

άποιο άλλο που έχει βασίλισσα ή παραµένει ένα βασιλικό κελί για να 

κκολαφθεί νέα βασίλισσα (Χαριζάνης Π., 1996). 

..  ΑΑππλλήή  δδιιααίίρρεεσσηη  µµεελλιισσσσοοσσµµήήννοουυςς    

Ο ευκολότερος τρόπος αύξησης του αριθµού των µελισσοσµηνών είναι η 

ιαίρεση µιας διώροφης η τριώροφης κυψέλης σε δύο ή περισσότερα µέρη 

παραφυάδες) µε ιδιαίτερο πάτωµα και κάλυµµα.  
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 • Επιλογή ενός

διώροφου 

µελισσοσµήνους µε

µεγάλο πληθυσµό.  

• Τοποθέτηση 

βασιλικού 

διαφράγµατος.

Σχεδιάγραµµα 4. Σχεδιάγραµµα που παρουσιάζεται η 

τεχνική παραγωγής βασιλισσών µε τη µέθοδο του 

ορφανισµού.  
 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση ενός φύλου κηρήθρας στο κέντρο ενός δυνατού 

µελισσοσµήνους. 

Αφαίρεση των πλαισίων που έχουν άδεια κελιά χωρίς τον πληθυσµό. 

Ενίσχυση µε τροφοδότηση 

                   
                                                 1-2 ηµέρες 

Κατασκευή νέας κηρήθρας. Η βασίλισσα ωοτοκεί σ’ αυτή  
                   
                                                 3 ηµέρες 

Αφαίρεση των κελιών από το κάτω µέρος της κηρήθρας τα οποία έχουν 
αυγά ή είναι άδεια. 

∆ηµιουργία ορφανισµού 
                   
                                                 1 ηµέρα 

Κατασκευή βασιλικών κελιών στο κάτω µέρος της κοµµένης κηρήθρας 

                   
                                                 10 ηµέρες 

Αφαίρεση των σφραγισµένων βασιλικών κελιών και τοποθέτηση τους σε 
κυψελίδια σύζευξης 
 
Συνένωση ορφανού µελισσοσµήνους 
                   
                                                 1-2 ηµέρες 

Έξοδος βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά  
                   
                                                 5-21 ηµέρες 

Σύζευξη της Βασίλισσας 
                   
                                                 2-3 ηµέρες 
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Ωοτοκία της Βασίλισσας 
 
Σχεδιάγραµµα 5. Σχεδιάγραµµα που παρουσιάζεται τεχνική παραγωγής βασιλικών 

κελιών µε την µέθοδο του ορφανισµού 

 

Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται σε χώρες όπου υπάρχει µικρή 

µελισσοκοµική µόρφωση, ιδιαίτερα στις τροπικές χώρες. Έτσι εφόσον 

υπάρχουν αυγά ή νεαρές προνύµφες σε όποιο τµήµα είναι ορφανό, οι 

µέλισσες εκτρέφουν βασίλισσες. Σε περιοχές όπου η κύρια ανθοφορία είναι 

όψιµη (Αύγουστο – Σεπτέµβριο) η µέθοδος αυτή «δουλεύει» αρκετά καλοί 

όταν η διαίρεση γίνει την άνοιξη.  

Μειονεκτήµατα της Μεθόδου  

α. Οι συνθήκες εκτροφής της βασίλισσας δεν είναι ιδανικές  

β. Οι νέες βασίλισσες δεν είναι επιλεγµένες όσο αφορά τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά για τον µελισσοκόµο.  

γ. Η µέθοδος της απλής διαίρεση του µελισσοσµήνους είναι αργή και 

πολλές φορές αποτυγχάνει.  

Είναι προτιµότερο να παραµένει ο περισσότερος πληθυσµός µελισσών 

και η βασίλισσα στην αρχική θέση και να δηµιουργούνται οι παραφυάδες 

δίπλα, µε µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Με αυτό τον τρόπο διατρέχεται 

µικρότερος κίνδυνος και δεν χάνεται η µητρική κυψέλη. Σε κάποιες 

περιπτώσεις µειώνοντας µε τον ίδιο τρόπο, τη δύναµη πολυπληθών 

µελισσοσµηνών, πριν από την περίοδο σµηνουργίας, είναι ο καλύτερος 

τρόπος για τον έλεγχο της. Αν η µείωση του πληθυσµού στη µητρική κυψέλη 

γίνει µε βάση τη λογική µπορεί αυτή να είναι εξίσου αποδοτική σε µέλι ακόµα 

και για µια σύντοµη (πρώιµη) νεκταροροή.  

Θα ήταν πάντως προτιµότερο για λόγους χρονικής οικονοµίας και 

παραγωγής, στις παραφυάδες που δηµιουργούνται να δίνονται είτε βασιλικά 

κελιά είτε βασίλισσες.  

Η εκτροφή βασιλισσών µε τη µέθοδο της απλής διαίρεσης 

παρουσιάζεται στο σχεδιάγραµµα 6  (Θρασυβούλου 1998). 
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• Επιλογή ή δηµιουργία ενός δυνατού µελισσοσµήνους µε επιθυµητά 

χαρακτηριστικά 

• Ενίσχυση µε συνεχείς τροφοδοτήσεις  

• Συνθήκες υπερπληθυσµού  

 

Τοποθέτηση πατώµατος. ∆ηµιουργία διώροφης – τριώροφης κυψέλης  

 

• ∆ιαίρεση κυψέλης  

• ∆ηµιουργία παραφυάδων  

 

Τοποθέτηση στις ορφανές παραφυάδες σφραγισµένα βασιλικά κελιά  

                                                        9-26                              
 
Έναρξη ωοτοκίας 

 
Σχεδιάγραµµα 6.  Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια εκτροφής βασιλισσών µε τη 

µέθοδο της απλής διαίρεσης µελισσοσµήνους.  

 

δδ..  ΣΣµµηηννοουυρργγίίαα    

Η σµηνουργία είναι ο µοναδικός τρόπος φυσικού πολλαπλασιασµού του 

µελισσοσµήνους. Είναι ένστικτο το οποίο επηρεάζεται από εσωτερικούς 

παράγοντες όπως η φυλή των µελισσών, η ηλικία της βασίλισσας, η επάρκεια 

ή µη χώρου και η θερµοκρασία του µελισσοσµήνους. Επηρεάζεται επίσης 

σηµαντικά από εξωτερικούς παράγοντες όπως η τοποθεσία του 

µελισσοκοµείου η διάρκεια και η ένταση της µελιτοφορίας και οι παρεµβάσεις 

του µελισσοκόµου. Αν οι εξωτερικοί παράγοντες είναι υπερβολικά ευνοϊκοί 

όπως έντονη και επιµηκυσµένη µελιτοφορία και υψηλές θερµοκρασίες, οι 

σµηνουργίες είναι αναπόφευκτες.  

Ακόµα και σε µελισσοκοµεία που έχουν παρθεί όλα τα µέτρα πρόληψης, 

ο µελισσοκόµος θα βρεθεί στην ανάγκη να συλλάβει αφεσµούς. Για ένα 

µεγάλο αριθµό παλαιών κυρίως µελισσοκόµων η σµηνουργία αποτελεί το 

βασικότερο τρόπο αύξησης των µελισσοσµηνών τους.  
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Τα σηµάδια που παρατηρούν οι µελισσοκόµοι και προβλέπουν το 

φαινόµενο της σµηνουργίας είναι: 

α. Η δηµιουργία µιας µελισσόσφαιρας µικρής έξω από την κυψέλη 

«πουλί» ή «Γένι» (Εικ. 28).  

 
Εικόνα 28. Το γένι µελισσών αποτελεί µια από τις ενδείξεις πιθανής σµηνουργίας.  

 

β. Η παντελής σχεδόν έλλειψη πτήσης στην είσοδο µιας κυψέλης, ενώ 

υπάρχει έντονη πτήση στις γύρω κυψέλες, είναι σηµάδι σµηνουργίας.  

γ. Η συγκέντρωση µπροστά από την κυψέλη ηλικιωµένων συλλεκτριών 

ενώ υπάρχει µελιτοφορία και οι άλλες µέλισσες «δουλεύουν».  

δ. Η απουσία του χαρακτηριστικού «παιχνιδιού» της πτήσης 

προσανατολισµού στην είσοδο της κυψέλης, ενώ αυτό παρατηρείται στις 

γύρω κυψέλες.  

ε. Αύξηση του αριθµού των βασιλικών κελιών στην περίµετρο της 

κηρήθρας, καθώς επίσης και στις ανώµαλες επιφάνειες (Εικ. 29) (Λιάκος Β., 

1993). 

 
Εικόνα 29. Βασιλικά σµηνουργίας κατασκευασµένα στην περίµετρο της κηρήθρας.  

Τα περισσότερα αυγά ωοτοκούνται από τη βασίλισσα µέσα στις βάσεις 

των βασιλικών κελιών, αλλά οι εργάτριες µπορούν και µεταφέρουν ένα µικρό 
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αριθµό γονιµοποιηµένων αυγών ή πολύ µικρών προνυµφών, από εργατικά 

κελιά µέσα στα βασιλικά. Από τη στιγµή που θα εκκολαφθούν τα αυγά τότε οι 

µικρές προνύµφες εκτρέφονται µε µεγάλη ποσότητα βασιλικού πολτού από τις 

παραµάνες µέλισσες.  

Πριν από την σµηνουργία η συµπεριφορά των εργατριών και της 

βασίλισσας αλλάζουν. Η βασίλισσα τρέφεται πολύ συχνά και ωοτοκεί 

περισσότερα αυγά ανά ηµέρα µέχρι περίπου µια εβδοµάδα πριν από τη 

σµηνουργία, οπότε στη συνέχεια οι εργάτριες της παρέχουν τροφή πολύ 

λιγότερη και η παραγωγή αυγών ελαττώνεται ενώ συγχρόνως η βασίλισσα 

χάνει βάρος, έτσι ώστε να µπορέσει να εκτελέσει πτήση κατά τη διάρκεια της 

σµηνουργίας. Οι εργάτριες σπρώχνουν και δαγκώνουν την βασίλισσα και 

γενικά της φέρονται σκληρά αναγκάζοντας την να κινείται συνεχώς. Οι 

εργάτριες είναι ήρεµες λίγες µέρες πριν από τη σµηνουργία.  

Η ηρεµία και η γαλήνη που επικρατεί στο µελισσοσµήνος πριν από τη 

σµηνουργία αλλάζει δραµατικά την ηµέρα της σµηνουργίας, όταν η 

δραστηριότητα των µελισσών της κυψέλης αυξάνεται και οδηγεί στη 

σµηνουργία. Τα σµήνη γενικά σµηνουργούν µεσηµβρινές ώρες. Λίγες ώρες 

πριν από τη σµηνουργία οι εργάτριες αλλάζουν συµπεριφορά και κυνηγούν τη 

βασίλισσα, τη δαγκώνουν και την τραβούν έξω από τη κυψέλη.  

Ξαφνικά ένας χείµαρρος από εργάτριες εξέρχεται έξω από την είσοδο 

της κυψέλης συνήθως 

ακολουθούµενος από τη βασίλισσα. 

(Εικ. 30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 30. Τη στιγµή της σµηνουργίας, 

πριν σχηµατισθεί σε κάποιο κλαδί ο 

αφεσµός ο ουρανός γεµίζει µε µέλισσες.  
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Οι εργάτριες µαζί µε τη βασίλισσα κατευθύνονται και σχηµατίζουν µια 

µελισσόσφαιρα «τσαµπί» σε κάποιο δέντρο γύρω από την κυψέλη (Εικ. 31) 

(Χαριζάνης Π., 1996) 

 
Εικόνα 31. Σµήνος σε κλαδί δέντρου (από Morse & Hooper, 1985) 

  

ΙΙ..  ΒΒαασσίίλλιισσσσεεςς  φφυυσσιικκήήςς  σσµµηηννοουυρργγίίααςς    

Ένα δυνατό µελισσοσµήνος όταν σµηνουργεί κατασκευάζει 30-50 ή και 

περισσότερα βασιλικά κελιά. Μια εβδοµάδα πριν εκκολαφθεί η νέα βασίλισσα 

σµηνουργεί ο πρώτος αφεσµός τον οποίο πολλές φορές ακολουθούν κι άλλοι.  

Όταν η σµηνουργία συνεχίζεται οι βασίλισσες που εκκολάπτονται δεν 

αλληλοεξοντώνονται αλλά ακολουθούν τους αφεσµούς. Τελικά από τις 

βασίλισσες που εκτρέφονται σ’ ένα τέτοιο µελισσοσµήνος σώζονται πολύ 

λίγες ίσως 3-4 εφόσον συλληφθούν οι αφεσµοί.  

Σώζονται µια βασίλισσα στο αρχικό µελισσοσµήνος και από µια σε κάθε 

ένα αφεσµό µετά την εγκατάσταση τους σε κυψέλες. Πολλοί µελισσοκόµοι για 
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να µη χάσουν τόσες βασίλισσες που δηµιουργούνται σε ένα µελισσοσµήνος 

που είναι έτοιµο να σµηνουργήσει, πριν εκκολαφθούν κόβονται τα βασιλικά 

κελιά και τοποθετούνται σε κυψελίδια σύζευξης.  

Με ένα κοφτερό µαχαίρι κόβεται προσεκτικά το ώριµο σφραγισµένο 

βασιλοκύτταρο µαζί µε ένα κοµµάτι κηρήθρας, για να είναι εύκολη η στερέωση 

του στην κηρήθρα του κυψελιδίου ή ορφανής κυψέλης, χωρίς να προκαλείται 

ζηµιά στην προνύµφη που υπάρχει µέσα  

Σε δύο περίπου εβδοµάδες από την τοποθέτηση του βασιλοκυττάρου, θα 

πρέπει η βασίλισσα να έχει συζευχθεί και να έχει αρχίσει την ωοτοκία 

(Σχεδιάγραµµα 7).  

Πλεονεκτήµατα της φυσικής σµηνουργίας: 

α. Είναι πολύ απλός και εύκολος τρόπος για έναν ερασιτέχνη µελισσοκόµο να 

αντικαταστήσει τις βασίλισσες του ή να δηµιουργήσει νέα µελισσοσµήνη.  

β. Οι βασίλισσες είναι καλής ποιότητας, όταν προέρχονται φυσικά από 

καλά και κατάλληλα για αναπαραγωγή µελισσοσµήνη. Κι αυτό γιατί 

δηµιουργούνται µε τον πιο φυσικό τρόπο, την πιο καλή περίοδο του έτους.  

Μειονεκτήµατα: 

- Υπάρχει εξάρτηση από τις µέλισσες σχετικά µε το πότε θα 

κατασκευάσουν βασιλικά κελιά, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να µην 

υπάρχουν στη διάθεση των µελισσοκόµων όταν είναι απαραίτητα.  

- Οι βασίλισσες έχουν την τάση της σµηνουργίας γιατί προέρχονται 

από βασιλικά κελιά σµηνουργίας και υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα 

παραγωγής βασιλισσών από βελτιωµένα µελισσοσµήνη.  

- Το µελισσοσµήνος σµηνουργεί και συνήθως χάνεται ο πρώτος 

αφεσµός. (Χαριζάνης Π., 1996). 

 

• Επιλογή ενός δυνατού µελισσοσµήνους 
• Κατασκευή 30-50 βασιλικών κελιών σµηνουργίας  
                                                     10 ηµέρες 

Αφαίρεση σφραγισµένων βασιλοκυττάρων και τοποθέτηση σε κυψελίδια 
σύζευξης.  

                                                      1-2 ηµέρες 

Έξοδος βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά  
                                                      5-21 ηµέρες 
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Σύζευξη βασιλισσών  
                                                     2-3 ηµέρες 

Ωοτοκία βασίλισσας 
 
Σχεδιάγραµµα 7. Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια παραγωγής βασιλισσών φυσικής 

σµηνουργίας  

  

ΙΙΙΙ..  ΣΣυυννθθήήκκεεςς  υυππεερρππλληηθθυυσσµµοούύ,,  ττεεχχννηηττέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  σσµµηηννοουυρργγίίααςς    

Ο συνωστισµός είναι η πρώτη αιτία της σµηνουργίας. Σε κάθε 

µελισσοκοµική περιοχή υπάρχει µια περίοδος σµηνουργίας, που στις βόρειες 

περιοχές είναι 15/5 – 15/7 µε αποκορύφωµα περί τα µέσα ή αρχές Ιουνίου, 

ενώ στα νησιά η περίοδος πρωϊµίζει αρκετά από 15/4-15/6 µε αποκορύφωµα 

περί τα µέσα ή αρχές Μαΐου.  

Για την παραγωγή λίγων βασιλισσών, επιλέγεται ένα µελισσοσµήνος µε 

καλή βασίλισσα κατά προτίµηση ηλικίας µεγαλύτερης του ενός έτους.  

Μπορούν να δηµιουργηθούν συνθήκες συνωστισµού µε τους 

ακόλουθους τρόπους: 

α. Εάν δεν προστεθεί σε ένα δυνατό µελισσοσµήνος δεύτερο πάτωµα.  

β. Μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ ο πληθυσµός σ’ ένα µελισσοσµήνος 

µειώνοντας το χώρο της κυψέλης.  

γ. Επίσης οι συνθήκες συνωστισµού επιτυγχάνονται τροφοδοτώντας το 

µελισσοσµήνος συστηµατικά και δίνοντας επιπλέον πλαίσια µε σφραγισµένο 

γόνο.  

Έτσι το µελισσοσµήνος ενδυναµώνεται τόσο ώστε υπάρχει µεγάλη 

στενότητα µέσα στην κυψέλη και αυτό το οδηγεί στην κατασκευή ή µετασκευή 

εργατικών σε βασιλικά κελιά για να σµηνουργήσει  

Στο σχεδιάγραµµα 8 φαίνονται τα στάδια της παραγωγής βασιλικών 

κελιών µε τη µέθοδο της τεχνητής σµηνουργίας.  

Ακολούθως υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: 

α. Να αφαιρεθούν τα βασιλικά κελιά και να τοποθετηθούν σε ορφανά 

µελισσοσµήνη ή σε κυψελίδια σύζευξης.  

β. Να παραµείνει ένα βασιλικό κελί στο µελισσοσµήνος για την 

απόκτηση νέας βασίλισσας και να αφαιρεθεί η παλιά µια µέρα πριν την 

εκκόλαψη της νέας.  
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γ. Να χρησιµοποιηθούν τα βασιλικά κελιά για την αντικατάσταση 

παλαιών βασιλισσών του µελισσοκοµείου.  

Άριστα βασιλικά κελιά θα κατασκευαστούν εάν εφαρµοστεί η παραπάνω 

µέθοδος, την περίοδο της σµηνουργίας όταν δηλ. υπάρχει νεκταροροή σε 

εξέλιξη.  

Η συγκεκριµένη µέθοδος βασιλοτροφίας έχει πρόδηλα µειονεκτήµατα, µε 

κυριότερο ότι δεν είναι γνωστή ποτέ η ηλικία των βασιλικών κελιών.  

Από το σφράγισµα του βασιλικού κελιού έως την προηγούµενη ηµέρα 

από την έξοδο της βασίλισσας, πρέπει οι χειρισµοί των βασιλικών κελιών να 

είναι πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να διατηρούνται στην κανονική τους θέση – 

φορά όχι πλάγια ή ανάποδα και δεν πρέπει να κουνιούνται ή να τραντάζονται. 

Αν τα κελιά µε τις προνύµφες που αναπτύσσονται κουνηθούν έστω και λίγο, 

τότε η κανονική ανάπτυξη των ποδιών, φτερών και ειδικά των κεραιών ίσως 

εµποδιστεί. Συχνά ακόµα και ένα ελάχιστο τράνταγµα κελιού ανώριµης 

βασίλισσας µπορεί να θανατώσει την προνύµφη που εξελίσσεται. Γι αυτό το 

λόγο είναι σπουδαίο για το µελισσοκόµο να γνωρίζει την ηλικία των βασιλικών 

κελιών.  

Με τη µέθοδο της αναγκαστικής σµηνουργίας, εκτρέφονται βασίλισσες 

καλής ποιότητας, γιατί προέρχονται από µελισσοσµήνη πολύ δυνατά.  

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι: 

- Περνάει αρκετός καιρός από την ηµέρα που αρχίζει η διεγερτική 

τροφοδότηση έως την ηµέρα που σµηνουργεί το µελισσοσµήνος.  

- Υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσει να αφαιρεθεί η πρώτη βασίλισσα 

και κατά συνέπεια να χαθεί  ο πρώτος αφεσµός (Roger A. Morse, 1981) 

 

• Επιλογή ενός δυνατού µελισσοσµήνους  
• ∆ηµιουργία συνθηκών υπερπληθυσµού και µεγάλης στενότητας 

χώρου  
• Ενίσχυση µε τροφοδοτήσεις 
 

Κατασκευή βασιλικών κελιών σµηνουργίας ή µετασκευή από εργατικά σε 
βασιλικά κελιά  

                                                         9-10 ηµ.  
 
Μεταφορά των ώριµων σφραγισµένων βασιλικών κελιών σε κυψελίδια 

σύζευξης ή παραφυάδες.  
                                                         1-2 ηµ.  
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Έξοδος βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά  
                                                         5-21 ηµ.  
 
Σύζευξη βασιλισσών  
                                                         2-3 ηµ.  
 
Έναρξη ωοτοκίας 
 
Σχεδιάγραµµα 8. Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια παραγωγής βασιλισσών µε 

τη µέθοδο της τεχνητής σµηνουργίας.  

 

εε..  ΜΜέέθθοοδδοοςς  MMIILLLLEERR  γγιιαα  ππααρρααγγωωγγήή  ββαασσιιλλιισσσσώώνν    

Η µέθοδος MILLER δεν ενδείκνυται για βασιλοτρόφους µε εµπορικές 

τάσεις αλλά µπορεί να εφαρµοστεί για την ατοµική κάλυψη σε βασίλισσες ενός 

µελισσοκόµου.  

Η µέθοδος στηρίζεται στην επιλογή κηρήθρας µε αυγά στο κάτω τµήµα 

της, που είναι κοµµένη και απέχει από την κάτω πηγή τουλάχιστον 5-6cm. 

Μια τέτοια κηρήθρα µπορεί να προετοιµαστεί και να τοποθετηθεί στο 

κέντρο της κυψέλης για κατασκευή και για ωοτοκία της βασίλισσας. Το 

µελισσοσµήνος που θα τοποθετηθεί η κηρήθρα πρέπει να είναι δυνατό, µε 

εκλεκτή βασίλισσα όπου αφαιρούνται όλα τα πλαίσια γόνου, εκτός από δύο 

που περιέχουν σφραγισµένο γόνο.  

Η εξαγωγή της βασίλισσας θα γίνει µια εβδοµάδα αργότερα. Κατά τη 

διάρκεια της ενεργούς περιόδου πρέπει, να υπάρχει υπεραφθονία νέκταρος 

και γύρης.  

Εάν εφαρµοστεί η µέθοδος Miller σε µέρη ή περιόδους που δεν υπάρχει 

αφθονία, θα πρέπει να τροφοδοτούνται τα µελισσοσµήνη, για να 

ενεργοποιήσουν την έκκριση κεριού για κατασκευή κηρήθρων.  

Όταν η νέα κηρήθρα αφαιρεθεί από το µελισσοσµήνος που είχε 

τοποθετηθεί κόβεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο κάτω άκρο να παραµείνουν 

αυγά, ή προνύµφες που πρόσφατα εκκολάφτηκαν. Γίνεται ένα αραίωµα και 

δύο κάθε τρία κελιά καταστρέφονται ώστε τα βασιλικά κελιά που θα 

δηµιουργηθούν να είναι αποµονωµένα από τα δίπλα τους. Το πλαίσιο 

τοποθετείται στο µέσο της κυψέλης ενός µελισσοσµήνους που δεν έχει 

βασίλισσα. Στη συνέχεια οι µέλισσες θα κατασκευάσουν βασιλικά κελιά στη 

νέα κηρήθρα.  
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Περίπου 10 ηµέρες µετά, αφαιρείται η κηρήθρα από το µελισσοσµήνος 

και τα ώριµα βασιλικά κελιά αποκόπτονται τοποθετούνται σε κυψελίδια 

σύζευξης, για αντικατάσταση γηρασµένων βασιλισσών ή σε παραφυάδες 

(Σχεδιάγραµµα 9) (Roger A. Morse 1981).  

 

• Επιλογή ενός δυνατού µελισσοσµήνους µε εκλεκτή βασίλισσα 
• Τοποθέτηση στο κέντρο του µελισσοσµήνους κηρήθρα η οποία 

κτίζεται και η βασίλισσα ωοτοκεί σ’ αυτή  
                                                         7 ηµ. 
 
• Εξαγωγή της κηρήθρας από το µελισσοσµήνος και αφαίρεση 

τµήµατός της. Στο κάτω άκρο παραµένουν αυγά ή προνύµφες που πρόσφατα 
εκκολάφτηκαν.  

• Γίνεται αραίωση των κελιών. Καταστρέφονται 2 κάθε τρία κελιά  
• Εισαγωγή της κηρήθρας στο κέντρο της κυψέλης ενός δυνατού 

µελισσοσµήνους χωρίς βασίλισσα.  
                                                         9-10 ηµ.   
 
Μεταφορά ώριµων σφραγισµένων κελιών σε παραφυάδες ή κυψελίδια 

σύζευξης.  
                                                         1-2 ηµ.   
 
Έξοδος βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά  
                                                         5-21 ηµ.  
 
 
Σύζευξη βασιλισσών  
                                                         2-3 ηµ.  
 
Έναρξη ωοτοκίας  
 

Σχεδιάγραµµα 9. Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια παραγωγής βασιλικών κελιών µε τη 

µέθοδο MILLER. 

 

σσττ..  ΒΒαασσίίλλιισσσσεεςς  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο    AAlllleeyy..  

Με τη µέθοδο Alley, παράγονται βασιλικά κελιά σε λωρίδες κηρήθρας 

που έχουν από µια σειρά εργατικών κελιών σε κάθε πλευρά τους. Οι λωρίδες 

αυτές κόβονται από µια νεοκτισµένη κηρήθρα, που περιέχει προνύµφες 

ηλικίας µιας περίπου ηµέρας.  

Επιλέγεται ένα µελισσοσµήνος δυνατό που έχει νέα εκλεκτή βασίλισσα.  

 67



Αφαιρούνται όλα τα πλαίσια του γόνου και σε µια κενή θέση τοποθετείται 

ένα πλαίσιο µε φύλλο κηρήθρας ή νεοκτισµένη κηρήθρα. Το µελισσοσµήνος 

τροφοδοτείται συστηµατικά µε σιρόπι, προκειµένου να κτιστεί η κηρήθρα και 

να ωοτοκήσει η βασίλισσα πιο γρήγορα αυγά µέσα σ’ αυτήν.  

Μετά από 4 ηµέρες η 

κηρήθρα είναι γεµάτη µε 

προνύµφες  µιας περίπου ηµέρας.  

Με ένα κοφτερό και ζεστό 

µαχαίρι κόβονται από την κηρήθρα 

µερικές λωρίδες, που σε κάθε 

πλευρά τους έχουν µια µόνο σειρά 

εργατικών κελιών µε µικρές 

προνύµφες (Εικ. 32Α). Στη 

συνέχεια από την πλευρά των 

κελιών που έχουν περισσότερες 

προνύµφες, πάλι µε ζεστό µαχαίρι 

κόβονται τα τοιχώµατα των κελιών 

κατά 0,5cm περίπου ώστε να είναι 

ρηχά χωρίς όµως να καταστραφούν οι προνύµφες που υπάρχουν µέσα σ’ 

αυτά.  

Εικόνα 32. Α.Λωρίδα κηρήθρας µε µια σειρά
από εργατικά κελιά που περιέχουν
προνύµφες µίας ηµέρας. Β, λωρίδα
κηρήθρας όπου ανά δυο κελιά αφήνετε ένα
µε προνύµφη. Γ, πλαίσιο µε κοµµένο το κάτω
µέρος της κηρήθρας µε τη βοήθεια
λειωµένου κεριού (Από Yost, 1975). 

Η σειρά των προνυµφών αραιώνεται (Εικ. 32Β), έτσι ώστε ανά δυο κελιά 

αφήνετε ένα µε προνύµφη. Μια µέρα πριν το 

κόψιµο των λωρίδων αφαιρείται η βασίλισσα 

του µελισσοσµήνους στο οποίο θα 

τοποθετηθούν τα κελιά από ένα πλαίσιο 

αφαιρούνται 10 περίπου cm από το κάτω 

µέρος της κηρήθρας (Εικ. 32Γ) και στο χείλος 

συγκολλάται η λω ίδα µε τις 

προετοιµασµένες προνύµφες για να 

µετασκευάσουν οι µέλισσες τα αραιωµένα 

εργατικά κελιά σε βασιλικά κελιά (Εικ. 33).  

ρ

Ένα καλό µελισσοσµήνος µπορεί να 

ε

ε

 

Εικόνα 33. Μετασκευή βασιλικών 
κελιών από εργατικά κελιά
κθρέψει ακόµη και 25 βασιλικά κελιά, αλλά προτιµούνται λιγότερα για να 

πιτευχθεί καλύτερη εκτροφή. Επειδή είναι γνωστή η ηλικία των προνυµφών, 
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τα ώριµα βασιλικά κελιά αφαιρούνται από τις κυψέλες αποπεράτωσης – λίγο 

πριν εκκολαφθούν απ’ αυτά οι βασίλισσες και τοποθετούνται (µοιράζονται) 

στα κυψελίδια σύζευξης (Σχεδιάγραµµα 10) (Χαριζάνης Π., 1996). 

 

• Επιλογή δυνατού µελισσοσµήνους. Αφαίρεση όλων των πλαισίων 
γόνου.  

• Τοποθέτηση στο µελισσοσµήνος ενός πλαισίου µε ένα φύλλο 
κηρήθρας.  

• Ενίσχυση µε τροφοδοτήσεις 
                                                         4 ηµ.    
 
• Κόβονται από την κηρήθρα λωρίδες που στην κάθε πλευρά τους 

έχουν µια σειρά εργατικών κελιών.  
• Κόβονται τα τοιχώµατα των κελιών κατά 0,5cm.  
• Αφαίρεση της βασίλισσας του µελισσοσµήνους που θα τοποθετηθούν 

τα κελιά.  
                                                         1 ηµ.    
 
• Αραίωση προνυµφών. Κάθε τρεις προνύµφες αφαιρούνται οι δύο.  
• Αφαίρεση 10cm από το κάτω µέρος ενός πλαισίου και συγκόλληση 

της λωρίδας  
                                                         1 -2 ηµ.    
 
Μετασκευή εργατικών κελιών σε βασιλικά κελιά.  
                                                         6-7 ηµ.    
 
Εξαγωγή – ∆ιαχωρισµός και µεταφορά ώριµων βασιλικών κελιών σε 

κυψελίδια σύζευξης ή παραφυάδες 
                                                         1-2 ηµ.    
 
Εξαγωγή της βασίλισσας από τα βασιλικά κελιά.  
                                                         5-21 ηµ.    
 
Σύζευξη βασίλισσας 
                                                         2-3 ηµ.    
 
Έναρξη ωοτοκίας 

 
Σχεδιάγραµµα 10.  Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια παραγωγής βασιλικών κελιών µε 

τη µέθοδο ALLEY.  

 

ζζ..  ΒΒαασσίίλλιισσσσεεςς  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  HHOOPPKKIINNSS  

Με τη µέθοδο Hopkins παράγεται µεγάλος αριθµός βασιλισσών, δεν 

χρειάζεται εµβολιασµός, έχει εξασφαλισµένη επιτυχία και η εφαρµογή της 

µεθόδου δεν απαιτεί µεγάλο αριθµό µελισσοσµηνών.  
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Εικόνα 34. Οριζόντια τοποθέτηση πλαισίου µε αραιωµένα εργατικά κελιά.  

 

Στη µέθοδο Hopkins χρησιµοποιείται µια µόνο κυψέλη από την οποία 

αφαιρείται η βασίλισσα και όλος ο ανοικτός γόνος. Επάνω από τους 

κηρηθροφορείς και σε οριζόντια θέση τοποθετείται µια φρεσκοκτισµένη 

κηρήθρα (Εικ. 34), µε αραιωµένα και κατάλληλα διαµορφωµένα εργατικά 

κελιά, µε προνύµφες ηλικίας µικρότερης από 24h. Ο γόνος της οριζόντιας 

κηρήθρας αραιώνεται καταστρέφοντας πρώτα δύο στις τρεις σειρές κελιών και 

στη συνέχεια τα δύο στα τρία κελιά που αποµένουν (Εικ. 35). 

 
Εικόνα 35. Α) Η αραίωση των σειρών ξεκινά από την πάνω πλευρά του πλαισίου. Κάθε τρεις 

σειρές καταστρέφονται οι δυο και µένει η µια. Β) Αραίωση των κελιών στις εναποµένουσες 

σειρές. Κάθε τρία κελιά καταστρέφονται το ίδιο.  

Τα κελιά καθαρίζονται εσωτερικά µ’ ένα µικρό πινέλο, κόβονται τα 

τοιχώµατα τους στο µισό του ύψους τους µε µια ζεστή λεπίδα ξυρίσµατος και 

στην συνέχεια ανοίγονται προς τα έξω.  

Για να γίνει δυνατή η τοποθέτηση της κηρήθρας σε οριζόντια θέση 

επάνω από τα πλαίσια, θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ένα ρηχό πάτωµα η 

καλύτερα ένα τελάρο ύψους περίπου 8cm (Εικ. 36) 
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Το πλαίσιο µε τα αραιωµένα εργατικά κελιά τοποθετείται σε οριζόντια θέση 

επάνω από ένα άδειο 

πλαίσιο, το οποίο 

τοποθετείται επίσης 

οριζόντια επάνω από τους 

κηρηθροφορείς (Εικ. 37). Τα 

αραιωµένα εργατικά κελιά 

που βρίσκονται προς τα 

κάτω παραµένουν και 

ληρώνονται στο 

µελισσοσµήνος σε 9-10 

ηµέρες (Εικ. 38).  

 ολοκ

Κατόπιν αφαιρείται η 

οριζόντια κηρήθρα από το 

µελισσοσµήνος και τα 

βασιλικά κελιά που έχουν 

δηµιουργηθεί τοποθετούνται 

σε κυψελίδια σύζευξης ή σε 

παραφυάδες. Ακολουθεί 

επανασύσταση του 

Εικόνα 37.  Τοποθέτηση πλαισίου πάνω στους 

κηρηθροφορείς.   
Εικόνα 36. Τοποθέτηση τελάρου ύψους 8cm.  
µελισσοσµήνους έναρξης.  

Τα στάδια της µεθόδου 

Hopkins φαίνονται στο 

σχεδιάγραµµα 11. 

 

 

Εικόνα 38. Βασιλικά κελιά στην 
οριζόντια κηρήθρα.  

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου Hopkins αναφέρονται παρακάτω:  

α. Εκτρέφονται πολλά βασιλικά κελιά από ένα µελισσοσµήνος και η 

ποιότητα των βασιλισσών δεν είναι πάντα άριστη.  

β. Αδυνατίζει το µελισσοσµήνος εκτροφής, επειδή µένει χωρίς βασίλισσα 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα (10-11 ηµέρες). 

γ. Η προετοιµασία των αραιωµένων εργατικών κελιών απαιτεί χρόνο.  
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δ. Τα δύο στηρίγµατα του κηρηθροφορέα πρέπει να κοπούν επειδή οι 

διαστάσεις της κυψέλης δεν επιτρέπουν την οριζόντια τοποθέτηση των 

πλαισίων.  

Τα προβλήµατα της µεθόδου αντιµετωπίζονται, µε το σχηµατισµό 

λιγότερων αραιωµένων κελιών στην οριζόντια κηρήθρα και την άµεση 

µεταφορά τους από την κυψέλη εκτροφής στον επάνω όροφο διώροφου 

µελισσοσµήνους, όπου η βασίλισσα είναι περιορισµένη µε βασιλικό 

διάφραγµα στον κάτω όροφο (κυψέλη αποπεράτωσης) (Θρασυβούλου Α., 

1997). 
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• Επιλογή κυψέλης µε καλά χαρακτηριστικά 

• Αφαίρεση βασίλισσας και ανοικτού γόνου 

• Τοποθέτηση κηρήθρας σε οριζόντια θέση µε αραιωµένα κελιά και 

προνύµφες µικρότερης από 24h 

• Καθαρισµός και κόψιµο των τοιχωµάτων των κελιών στο µισό του 

ύψους τους καθώς και διάνοιξη των κελιών.  

• Τοποθέτηση ρηχού πατώµατος 8cm 

• Τοποθέτηση πλαισίου οριζόντια επάνω από τους κηρηθροφορείς.  

                                                         9-10 ηµ.    

 

• Εξαγωγή οριζόντιας κηρήθρας 

• Αφαίρεση ώριµων βασιλικών κελιών και τοποθέτηση του σε 

παραφυάδες ή σε κυψελίδια σύζευξης  

                                                         1 ηµ.    

 

Επανασύσταση µελισσοσµήνους έναρξης 

                                                         1 ηµ.    

 

Εξαγωγή βασίλισσας από το βασιλικό κελί  

                                                         5-21 ηµ.    

 

Σύζευξη βασίλισσας 

                                                         2-3 ηµ.    

 

Έναρξη ωοτοκίας 

 
Σχεδιάγραµµα 11. Σχεδιάγραµµα που φαίνονται τα στάδια παραγωγής βασιλισσών µε 

την µεθόδο Hopkins. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΟΟΓΓ∆∆ΟΟΟΟ  

  

11..  ΣΣύύγγχχρροοννεεςς  µµέέθθοοδδοοιι  ββαασσιιλλοοττρροοφφίίααςς  

 

αα..  ΒΒαασσιιλλοοττρροοφφίίαα  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς  JJeenntteerr  

O δυτικογερµανός Karl Jenter επινόησε και κατασκεύασε µια τεχνητή 

κηρήθρα από πλαστικό διαστάσεων 11x11 cm, η οποία στερεώνεται µε βίδες 

σ’ ένα άδειο πλαίσιο (εσωτερικών διαστάσεων 42x40cm). Το πλαίσιο αυτό 

τοποθετείται στο µελισσοσµήνος αφού πρώτα έχει συρµατωθεί, (Jenter 1988) 

έτσι ώστε οι εργάτριες να 

κατασκευάσουν κηρήθρα γύρω 

από τη συσκευή.  

Η τεχνητή αυτή κηρήθρα έχει 

360 κελιά διαµέτρου 5mm (Εικ. 39). 

Σε κελιά τέτοιων διαστάσεων η 

βασίλισσα ωοτοκεί πάντα 

γονιµοποιηµένα ωάρια. Σε όλα τα 

κελιά  της συσκευής η βασίλισσα 

µπορεί να ωοτοκήσει, αλλά µόνο 

στα 90 από αυτά οι βάσεις τους είναι 

Η

κ

β

α

ό

µ

κ

ε

 

Εικόνα 39. Συσκευή βασιλοτροφίας 
Jenter. 
κινητές.  

 συσκευή Jenter είναι µιας όψεως έτσι από την εµπρός πλευρά περιέχει 

ελιά και από την πίσω πλευρά υπάρχουν οι κινητές βάσεις κελιών.  

Η συσκευή σκεπάζεται από την πλευρά που είναι τα κελιά µε ένα 

ασιλικό διάφραγµα που στο κέντρο του έχει ένα στρογγυλό καπάκι όπου 

νοίγοντας το µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στη συσκευή η βασίλισσα, χωρίς 

µως να µπορεί να βγει έξω από αυτήν.  

Μόνο οι εργάτριες µπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή (λόγω 

εγέθους σώµατος). Στην άλλη πλευρά της συσκευής, όπου υπάρχουν οι 

ινητές βάσεις των κελιών, εφαρµόζεται ένα πλαστικό κάλυµµα το οποίο δεν 

πιτρέπει την είσοδο των µελισσών (υπάρχει το ενδεχόµενο οι εργάτριες να 
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τοποθετήσουν πρόπολη ή κερί στις τεχνητές βάσεις το οποίο θα σταθεί 

εµπόδιο κατά  την αφαίρεσή τους). 

Πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών για την εκτροφή βασιλισσών µε την 

µέθοδο Jenter φαίνετε στον Πίνακα 3.  

Η παραγωγή και εκτροφή βασιλισσών µε τη µέθοδοJenter ακολουθεί τα 

εξής στάδια:  

- Μελισσοσµήνος παραγωγής βασιλοκυττάρων  

- Μελισσοσµήνος έναρξης  

- Μελισσοσµήνος αποπεράτωσης  

- Κυψελίδια σύζευξης  

Από τον περιορισµό της βασίλισσας στη συσκευή και την ωοτοκία των 

πρώτων αυγών έως την τοποθέτηση των βασιλικών κελιών στα κυψελίδια 

σύζευξης χρειάζονται 15 ηµέρες (Πίνακας 3).  

 

ΠΠίίνναακκααςς  33.. Προτεινόµενο πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών από τον 
κατασκευαστή (Jenter) οι ώρες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.  

 
Ηµέρα ώρα Εργασίες 

1η 19:00 Περιορισµός της βασίλισσας στην συσκευή Jenter 

2η Πριν το 
µεσηµέρι 

Έλεγχος της ωοτοκίας, απελευθέρωση της 
βασίλισσας 

5η 11:00-14:00 

Μεταφορά προνυµφών στο µελισσοσµήνος έναρξης. 
Καθαρισµός της κηρήθρας 
Επανατοποθέτηση της βασίλισσας για ωοτοκία 
(προνύµφες 24 ωρών) 

6η  Έλεγχος για τη δεκτικότητα των προνυµφών από τις 
µέλισσες 

7η  Μεταφορά αρχινηµένων κελιών στο µελισσοσµήνος 
αποπεράτωσης 

15η 12:00 Τοποθέτηση των βασιλικών κελιών στα κυψελίδια 
σύζευξης.  

17η  Έξοδος νεαρών βασιλισσών από τα βασιλικά κελιά.  
22-38  Σύζευξη βασιλισσών  
24-41  Έναρξη ωοτοκίας 

 

Στο µελισσοσµήνος παραγωγής «Βασιλοκυττάρων» 

Το µελισσοσµήνος που θα επιλεγεί για να τοποθετηθεί σ’ αυτό η 

συσκευή Jenter πρέπει: 

• Η βασίλισσα να είναι 1-2 ετών έτσι ώστε να έχουν καταγραφεί τα 

χαρακτηριστικά της το προηγούµενο διάστηµα.  
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• Ο πληθυσµός του να καταλαµβάνει και τα 10 πλαίσια µιας κυψέλης 

Langstroth. 

Ξεκινώντας τη διαδικασία αφαιρείται το δέκατο πλαίσιο της κυψέλης 

(συνήθως έχει µέλι) και τινάζεται ο πληθυσµός µέσα σ’ αυτήν.  Σπρώχνονται 

τα πλαίσια προς τον άδειο χώρο έτσι ώστε να δηµιουργηθεί κενό δίπλα σε 

πλαίσιο ανοιχτού γόνου. Στην κενή θέση τοποθετείται το πλαίσιο µε τη 

συσκευή Jenter αφού πρώτα έχει εγκλωβιστεί η βασίλισσα του 

µελισσοσµήνους στην συσκευή. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να απέχει 10mm από 

τα πλαϊνά πλαίσια του γόνου. Η απόσταση αυτή βοηθάει στην είσοδο και 

έξοδο των εργατριών για την περιποίηση της βασίλισσας. Η όλη διαδικασία 

πρέπει να γίνει απογευµατινή ώρα. Την επόµενη ηµέρα ελέγχεται η ωοτοκία 

της βασίλισσας στη συσκευή δεδοµένου ότι είναι αρκετή µια ηµέρα για να 

ωοτοκήσει στα κελιά (αυτό συνήθως γίνεται από τις πρώτες ώρες που θα 

εγκλωβιστεί). Μετά τον έλεγχο της ωοτοκίας αφαιρείται η βασίλισσα από την 

συσκευή και ελευθερώνεται µέσα στην κυψέλη. Το πλαίσιο µε την συσκευή 

Jenter παραµένει στην κυψέλη για 3,5-4 ηµέρες. Προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην ηλικία των προνυµφών, που θα δοθούν στο µελισσοσµήνος έναρξης, για 

να αρχίσει η τροφοδότηση τους µε βασιλικό πολτό, για την εκτροφή άριστων 

βασιλισσών.  

Η διάταξη των πλαισίων µέσα στο µελισσοσµήνος έναρξης φαίνεται στην 

Εικόνα 40. 

 
Eικόνα 40. Η διάταξη των πλαισίων µέσα στην κυψέλη έναρξης.  

Για λόγους ασφαλείας χρησιµοποιούνται προνύµφες ηλικίας κάτω των 

24 ωρών στη συσκευή (προνύµφες µαργαριτόχρωµες, µε ελαφρά κύρτωση, 

τοποθετηµένες στον πυθµένα των κελιών). Κατόπιν αφαιρούνται οι βάσεις 

των κελιών (χωρίς να έρθει ο βασιλοτρόφος σε επαφή µε αυτές) και 
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συναρµολογούνται µε άλλα δύο εξαρτήµατα από πλαστικό και έτσι 

δηµιουργείται ένα τεχνητό βασιλικό κελί µε προνύµφη στη βάση του. Τα κελιά 

αυτά εφαρµόζονται σε ένα πήχη (Εικ. 41), τοποθετούνται στο µελισσοσµήνος 

έναρξης για να συνεχιστεί η εκτροφή τους, όπως και στην κλασική µέθοδο 

βασιλοτροφίας τον εµβολιασµό (Φυλλαδιτάκης Α., 1998) 

Με τη µέθοδο Jenter, οι προνύµφες που προορίζονται για βασίλισσες 

γίνονται εύκολα αποδεκτές από τις µέλισσες.  

 
Εικόνα 41. Σφραγισµένα βασιλικά κελιά. 

Είναι πρακτική µέθοδος, δίνει µεγάλο αριθµό βασιλοκελιών και όταν 

συνδυαστεί µε κατάλληλες συνθήκες εκτροφής δίνει ποιοτικά καλές 

βασίλισσες.  

Η µέθοδος Jenter παρουσιάζει το µειονέκτηµα, ότι η εγκλωβισµένη 

βασίλισσα δεν ωοτοκεί αµέσως στη µικρή κηρήθρα όπου περιορίζεται και 

όταν ξεκινήσει την ωοτοκία, λόγω του περιορισµένου χώρου, αποθέτει δύο και 

τρία αυγά ίσως και περισσότερα σε κάθε κελί.  

Παράλληλα το κόστος της συσκευής είναι σχετικά υψηλό και ο 

µελισσοκόµος δεν βρίσκει πάντοτε ανταλλακτικά γι αυτήν. (Θρασυβούλου Α., 

1997). 

 

ββ..  ΒΒαασσιιλλοοττρροοφφίίαα  µµεε  ττηηνν  κκλλαασσιικκήή  µµέέθθοοδδοο  εεκκττρροοφφήήςς  ((ΕΕµµββοολλιιαασσµµόόςς))  

Για τον «επαγγελµατία βασιλοτρόφο», που εκτρέφει µεγάλο αριθµό 

βασιλισσών κάθε χρόνο, η καταλληλότερη µέθοδος εισαγωγής της 

προνύµφης στο µελισσοσµήνος εκτροφής είναι ο εµβολιασµός. ∆ηλαδή η 

µεταφορά της προνύµφης (Εικ. 42) µε ειδική βελόνα εµβολιασµού από το 
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εργατικό κελί στην τεχνητή (από κερί ή από πλαστικό) βάση σε σχήµα 

κύπελλο βελανιδιού. (Εικ. 43).  

Τα εµβολιασµένα βασιλοκελιά τοποθετούνται σε κατάλληλα 

προετοιµασµένα µελισσοσµήνη για να εκτραφούν σωστά.  

Ο εµβολιασµός πρέπει να 

γίνεται σε περιβάλλον µε 

κατάλληλη θερµοκρασία και 

υγρασία όπου η θερµοκρασία να 

κυµαίνεται από 20-340C και η 

σχετική υγρασία, να είναι 

τουλάχιστον 60%.  

Επειδή οι προνύµφες είναι 

πολύ µικρές και ευαίσθητες 

πρέπει να τοποθετούνται στα 

µελισσοσµήνη έναρξης αµέσως 

µετά τον εµβολιασµό.  

Εικόνα 42. Τοποθέτηση νεαρής προνύµφης σε 
τεχνητό βασιλικό κελί (Morse και Flottum, 
1990) 

Η κλασική µέθοδος 

εκτροφής βασιλισσών έχει τα 

εξής πλεονεκτήµατα: 

α. Περιορίζεται η 

ορφάνια σε ένα µόνο 

µελισσοσµήνος για δύο µόνο 

ηµέρες.  

β. Χρησιµοποιούνται όλα 

τα βασιλικά κελιά  

κάτω 

και αυ

παρα

εκτρα

 

Εικόνα 43. Πλαστικά βασιλικά κελιά 
τοποθετηµένα σε πήχη.  
γ. Οι βασίλισσες εκτρέφονται 
από άριστες συνθήκες διατροφής.  

δ. Υπάρχει η δυνατότητα εκτροφής από επιλεγµένα παραγωγικά, ήπια 

θεντικά στις αρρώστιες µελισσοσµήνη. (Υφαντίδης Μ., 1987). 

Τρόποι εµβολιασµού  
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εµβολιασµού που χρησιµοποιούν οι 

γωγοί βασιλισσών. Με όλους τους τρόπους, υπάρχει η δυνατότητα να 

φούν καλές βασίλισσες αρκεί η εφαρµογή τους να γίνει σωστά.  

α. «Ξηρός» εµβολιασµός  
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Ο τρόπος αυτός εφαρµόζεται σήµερα από τους περισσότερους 

επαγγελµατίες βασιλοτρόφους. Η µεταφορά των προνυµφών µέσα στα 

τεχνητά βασιλικά κελιά, γίνεται χωρίς προηγουµένως να τοποθετηθεί 

επιπρόσθετος  βασιλικός πολτός. Ο λίγος βασιλικός πολτός που έχει το 

εργατικό κελί είναι αρκετός και ένας έµπειρος βασιλοτρόφος µπορεί να 

εµβολιάσει πολύ περισσότερα βασιλικά κελιά µε τη µέθοδο αυτή χωρίς κανένα 

τραυµατισµό της προνύµφης.  

β. «Υγρός» εµβολιασµός  

Κατά τον υγρό εµβολιασµό τοποθετείται µια µικρή σταγόνα βασιλικού 

πολτού στο κέντρο του πυθµένα του βασιλικού κελιού, πριν τοποθετηθεί η 

προνύµφη. Αν ο βασιλικός πολτός είναι παχύρρευστος – τότε αραιώνεται µε 

χλιαρό νερό. Προσοχή χρειάζεται κατά τον εµβολιασµό, ώστε να µην βυθιστεί 

η προνύµφη µέσα στον πολτό, αλλά να επιπλεύσει. Το βύθισµα της 

προνύµφης θα έχει σαν αποτέλεσµα το πνίξιµό της. Η προσθήκη βασιλικού 

πολτού στο βασιλικό κελί είναι πιθανόν να βοηθήσει τη νεαρή προνύµφη µε 

τροφή τις πρώτες ώρες. Επειδή όµως ο βασιλικός πολτός, ο οποίος 

χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό, έχει συλλεχθεί από βασιλοκύτταρα 

µεγαλύτερης ηλικίας, τριών ηµερών και πάνω, η χηµική του σύσταση είναι 

διαφορετική από αυτή που χρειάζεται η προνύµφη µιας ηµέρας και πιθανόν 

να προκαλέσει περισσότερη ζηµιά παρά ωφέλεια.  

Έχουν γίνει πειράµατα σύγκρισης µεταξύ υγρού και ξηρού εµβολιασµού, 

αλλά µέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι ο υγρός εµβολιασµός παρουσιάζει 

περισσότερα πλεονεκτήµατα.  

γ. ∆ιπλός εµβολιασµός  

Ο διπλός εµβολιασµός δεν έχει µεγάλη εφαρµογή. Στην πράξη 

χρησιµοποιούνται οι δύο άλλοι τρόπο εµβολιασµού. Μετά από 24 ώρες 

αφαιρούνται οι προνύµφες από τα αρχινηµένα βασιλικά κελιά και επάνω στον 

άφθονο και φρέσκο βασιλικό πολτό, εµβολιάζονται ξανά προνύµφες ηλικίας 

µικρότερης των 24 ωρών.  

Αν σε όλα τα στάδια της µεθόδου υπάρξει προσοχή, µε τον διπλό 

εµβολιασµό είναι δυνατόν να εκτραφούν άριστες βασίλισσες.  

Αν όµως οι εργασίες στα µελισσοσµήνη έναρξης και αποπεράτωσης δεν 

γίνουν σωστά, τότε οι βασίλισσες που θα εκτραφούν δεν θα είναι καλής 
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ποιότητας και ο διπλός εµβολιασµός από µόνος του δεν θα είναι σε θέση να 

συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας.  

Μετά τον εµβολιασµό τα βασιλικά κελιά τοποθετούνται στο 

µελισσοσµήνος έναρξης για να δεχθούν τη φροντίδα των εργατριών. 

(Χαριζάνης Π., 1996) 

Η διαδικασία εκτροφής βασιλισσών µε την κλασική µέθοδο απαιτεί την 

εφαρµογή ενός αυστηρά καθορισµένου προγράµµατος εργασιών που πρέπει 

να γίνουν σε καθορισµένο χρόνο. (Θρασυβούλου Α., 1991) 

 

Απαραίτητος εξοπλισµός 
Α. Εµβολιαστήριο: Ένα πολύ λεπτό πινέλο ή ειδικά διαµορφωµένη 

βελόνη που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της προνύµφης από το εργατικό 

κελί στο τεχνητό βασιλικό κελί (εµβολιασµός). (Εικ. 44) 

         Β. Βασιλικό κλουβί 

Κλουβί στο οποίο τοποθετείται 

προσωρινά η βασίλισσα του 

µελισσοσµήνους έναρξης.  

Έχει βρεθεί ότι η πιο κατάλληλη 

διάµετρος οπών στη σίτα των κλωβών 

είναι 1,2-1,5mm.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

καλύτερη βιωσιµότητα των βασιλισσών, 

καλύτερη περιποίηση και λιγότεροι τραυµατισµοί (Εικ. 45). (Pierre Jean – 

Rost, 1991) 

Εικόνα 44. Η βελόνα εµβολιασµού και 
πινέλο ζωγραφικής που 
χρησιµοποιούνται στον εµβολιασµό 
(Φωτο. Α. Ταυρίδης). 

                       Γ. Τράπε
Μελισσοσµήνη  για 

 

εκτρέφ ισ  θα 

ζα βασιλισσών 

 που χρησιµοποιούνται

την αποθήκευση εγκλωβισµένων 

βασιλισσών ονοµάζονται τράπεζες 

βασιλισσών. 

Εικόνα 45. Κλουβάκια για την  τοποθέτηση 
των βασιλισσών. Ο τύπος τους ποικίλει 
ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο για τον 
οποίο προορίζονται (Φωτ. Α.Ταυρίδης). 

 

Συχνά ονται βασίλ

χρησιµοποιηθούν ή θα πουληθούν. Αυτές οι βασίλισσες αποθηκεύονται 

σες περισσότερες από όσες
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προσωρινά στις τράπεζες βασιλισσών (Εικ. 46) για να χρησιµοποιηθούν ή να 

διατεθούν προς πώληση αργότερα.  

 
Εικόνα 46. Τράπεζα βασιλισσών (φωτ. Ν. Παππάς) 

 

Οι βασίλισσες αυτές µπαίνουν σε ατοµικά κλουβιά, χωρίς συνοδούς 

εργάτριες και ζαχαροζύµαρο και όλες µαζί τοποθετούνται σε ειδικά πλαίσια 

(Εικ. 47).  

 
Εικόνα 47. Πλαίσιο όπου τοποθετούνται τα κλουβιά των µελισσών της τράπεζας βασιλισσών 

(Από Sammataro και Avitbile, 1978). 

Μια τράπεζα βασιλισσών µπορεί να διατηρήσει περισσότερες από 100 

βασίλισσες. Είναι πολύ δυνατά µελισσοσµήνη χωρίς βασίλισσα, συνήθως 

µονώροφα και έχουν κενό χώρο για την τοποθέτηση των πλαισίων που είναι 

επάνω τα κλουβιά των βασιλισσών.  

Οι βασίλισσες µπορούν να διατηρηθούν µε επιτυχία στα µελισσοσµήνη 

αυτά για πολλές εβδοµάδες ή και µερικούς µήνες, µε την προϋπόθεση ότι 

κάθε 5-6 ηµέρες θα δίνονται νεαρές εργάτριες. Αυτό επιτυγχάνεται 

τοποθετώντας στην τράπεζα βασιλισσών πλαίσια µε εκκολαπτόµενο γόνο. Οι 

νεαρές εργάτριες περιποιούνται καλύτερα τις βασίλισσες και δεν τις 
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τραυµατίζουν στα διάφορα µέρη του σώµατος τους. Αντιθέτως οι ηλικιωµένες 

εργάτριες δαγκώνουν τις βασίλισσες από τις κεραίες τα στοµατικά µόρια, τα 

πόδια και τα φτερά και προκαλούν σοβαρούς τραυµατισµούς.  

Τα ακριανά πλαίσια στις τράπεζες βασιλισσών περιέχουν µέλι και γύρη. 

Υπάρχει µέσα στην κυψέλη τροφοδότης και τροφοδοτείται συνεχώς η κυψέλη 

σιρόπι, φροντίζοντας να µην λείψει ποτέ. (Χαριζάνης Π., 1996) 

 

∆. Τεχνητά βασιλικά κελιά  

Κέρινες ή πλαστικές βάσεις βασιλοκυττάρων όπου τοποθετούνται οι 

προνύµφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες (βλ. Εικ. 43)Τα κελιά θα 

πρέπει να είναι λεία εσωτερικά για να γίνουν δεκτά από τις µέλισσες. Τα 

κέρινα κελιά χρησιµοποιούνται αµέσως στον εµβολιασµό ή τοποθετούνται 

ανεµβολίαστα στο ορφανό µελισσοσµήνος το οποίο τα καθαρίζει και τα 

διαµορφώνει από κυλινδρικά σε σφαιρικά. Στα διαµορφωµένα αυτά κελιά 

γίνονται ευκολότερα δεκτές οι εµβολιασµένες προνύµφες. (Θρασυβούλου Α., 

1997) 

Ε. Μελισσοσµήνος έναρξης  

Στ. Μελισσοσµήνος αποπεράτωσης 

Ζ. Κυψελίδες σύζευξης 
  1η ηµέρα εκτροφής  
Πρόγραµµα εργασιών βασιλοτροφίας  

Επιλέγεται ένα δυνατό διώροφο µελισσοσµήνος (Εικ. 

60), από το οποίο αφαιρείται η βασίλισσα, καθώς και 

όλα τα πλαίσια που έχουν ανοιχτό γόνο, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυγών.  

Οι µέλισσες περιορίζονται στον κάτω µόνο όροφο µε 9 

συνολικά πλαίσια.  

Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν 9 

πλαίσια και όχι 10, επειδή υπάρχει για τις πολλές 

µέλισσες περισσότερος ελεύθερος χώρος, για να 

κινούνται και επίσης κατά τους διάφορους χειρισµούς 

σκοτώνονται πολύ λιγότερες µέλισσες.   
Εικόνα 48. ∆υνατό
µελισσοσµήνος 
Στο κέντρο των πλαισίων τοποθετείται ένα µόνο 

πλαίσιο µε ανοιχτό γόνο το οποίο αφαιρείται την επόµενη ηµέρα 
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τοποθετώντας στη θέση του το πλαίσιο µε τα εµβολιασµένα τεχνητά κελιά, τα 

οποία αρχίζουν αµέσως να φροντίζουν οι παραµάνες µέλισσες. Η διάταξη που 

πρέπει να έχουν τα πλαίσια µέσα στην κυψέλη έναρξης φαίνεται στην εικόνα  

49.  

 
Εικόνα 49. Η διάταξη των πλαισίων µέσα στο µελίσσι έναρξης.  

Με τα πλαίσια ανοιχτού γόνου, έναν αριθµό εργατριών και µε τη 

βασίλισσα που αφαιρέθηκε, υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθεί ένα µικρό 

µελισσοσµήνους. Εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα άδειο πάτωµα, 

επάνω σε µια κανονική κυψέλη αφού παρεµβληθεί βασιλικό διάφραγµα και η 

βασίλισσα είναι τοποθετηµένη µέσα σε κλουβάκι εισαγωγής, ή ακόµα και να 

φιλοξενηθεί προσωρινά σε τράπεζα βασιλισσών.  

Τροφοδοτείται το µελισσοσµήνος µε σιρόπι 1:1 (ζάχαρη: νερό). 

 

2η ηµέρα  
Ο εµβολιασµός 50-60 βασιλικών κελιών γίνεται µια ηµέρα µετά τη 

δηµιουργία του µελισσοσµήνους έναρξης (Εικ. 50). Συµπληρώνεται ο 

τροφοδότης µε σιρόπι (Χαριζάνης Π., 1996). 

Παρατηρήσεις  

Επειδή κατά τον εµβολιασµό η προνύµφη κινδυνεύει να αποξηρανθεί η 

όλη εργασία του εµβολιασµού θα πρέπει να γίνει σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  

Η προνύµφη κινδυνεύει περισσότερο  από τις άµεσες ηλικιακές ακτίνες, 

τις υψηλές θερµοκρασίες και την αποξήρανση, παρά από τις χαµηλές 

θερµοκρασίες. Γι αυτό συνίσταται ο εµβολιασµός να γίνεται σε κλειστό χώρο, 

όπου υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας υψηλής σχετικής υγρασίας.  
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Εικόνα 50. Εµβολιασµός κάτω από κατάλληλες συνθήκες. 

 

Το σχετικά υγρό περιβάλλον ευνοεί την επιτυχία του εµβολιασµού. Εάν 

δεν υπάρχει βασιλικός πολτός, είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί µέσα σε κάθε 

βασιλικό κελί µια σταγόνα νερό ώστε να µην αφυδατωθούν οι προνύµφες. Για 

να διευκολυνθεί ο εµβολιασµός χρησιµοποιείται ηλεκτρική λάµπα φθορίου, µε 

την οποία φωτίζεται καλά ο πυθµένας των κελιών. (Θρασυβούλου Α., 1997).  

 
3η ηµέρα εκτροφής  
Μια ηµέρα µετά τον εµβολιασµό τα βασιλικά κελιά που έγιναν δεκτά 

µεταφέρονται στα µελισσοσµήνη αποπεράτωσης (Εικ. 51). Στη θέση των 

αφαιρεθέντων κελιών υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν άλλα 50-60 

εµβολιασµένα βασιλικά κελιά.  

Το µελισσοσµήνος έναρξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλούς 

διαδοχικούς εµβολιασµούς. Για να διατηρείται σε καλή κατάσταση, πρέπει να 

προσθέτονται πλαίσια µε σφραγισµένο ή εκκολαπτόµενο γόνο από άλλο 

µελισσοσµήνος.  

Μόλις αφαιρεθούν τα βασιλικά κελιά που έγιναν δεκτά και δεν πρόκειται 

να τοποθετηθούν άλλα εµβολιασµένα, γίνεται επανασύσταση του 

µελισσοσµήνους έναρξης, δηλαδή επανατοποθετούνται όσα πλαίσια γόνου 

είχαν αφαιρεθεί, καθώς επίσης και η βασίλισσα του, µαζί µε κλουβί 
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εισαγωγής. Χρειάζεται προσοχή στη βασίλισσα επειδή έχει χάσει την οσµή της 

κυψέλης και η εισαγωγή της πρέπει να γίνει όπως και στις νέες βασίλισσες.  

 
Εικόνα 51. Βασιλικά κελιά 2 µέρες µετά τον εµβολιασµό  

 

Αν µε τη βασίλισσα του µελισσοσµήνους έναρξης έχει δηµιουργηθεί νέο 

µελισσοσµήνος, τότε το ορφανό χωρίζεται στα δύο (επειδή έχει πολύ 

πληθυσµό) και τοποθετείται στο κάθε χώρισα από ένα σφραγισµένο 

βασιλοκύτταρο και έτσι δηµιουργούνται δύο νέα µελισσοσµήνη (Χαριζάνης Π., 

1996) 

 

Μελισσοσµήνος αποπεράτωσης  

Επιλέγεται ένα δυνατό διώροφο µελισσοσµήνος. Εντοπίζεται η 

βασίλισσα και περιορίζεται στον κάτω όροφο. Η βασίλισσα πρέπει να είναι νέα 

και συχνά πρέπει να ελέγχεται ο κάτω όροφος για βασιλοκύτταρα 

σµηνουργίας, ώστε να γίνει έγκαιρα η πρόληψή της. Στον κάτω όροφο επίσης 

τοποθετούνται τα πλαίσια που έχουν σφραγισµένο ή εκκολαπτόµενο γόνο 

καθώς και πλαίσια µε µέλι. Η διάταξη που πρέπει να έχουν τα πλαίσια στο 

δεύτερο όροφο φαίνεται στην (Εικ. 52) 

Το µελισσοσµήνος τροφοδοτείται µε σιρόπι σε αναλογία 1:1. 

Μια ηµέρα µετά τη δηµιουργία του µελισσοσµήνους αποπεράτωσης, 

δηλ. την τρίτη ηµέρα εκτροφής, τοποθετούνται σε αυτό 15 από τα βασιλικά 

κελιά που έγιναν δεκτά στο µελισσοσµήνος έναρξης (Εικ. 53) Η τοποθέτηση 

15 βασιλικών κελιών επαναλαµβάνεται κάθε 3 ή 4 ηµέρες (στη θέση 5 Εικ. 52) 

αφού πριν µετατοπιστούν τα ήδη σφραγισµένα ή σχεδόν σφραγισµένα 

βασιλικά κελιά στη θέση 3΄΄ ή θέση 8΄΄.  
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Πάντα µέσα στο µελισσοσµήνος 

αποπεράτωσης υπάρχουν 45 

βασιλικά κελιά, από τα οποία µόνο 

τα 15 απασχολούν τις παραµάνες 

µέλισσες (τροφοδοσία µε βασιλικό 

πολτό). Τα υπόλοιπα 30 είναι 

σφραγισµένα ή σχεδόν 

σφραγισµένα και δεν απαιτούν 

ειδική περιποίηση και τροφοδοσία 

µε βασιλικό πολτό.  

∆έκα ηµέρες µετά τον 

εµβολιασµό ή 9 ηµέρες από την 

τοποθέτησή τους στο 

µελισσοσµήνος αποπεράτωσης τα 

σφραγισµένα (και ώριµα) ήδη 

βασιλικά κελιά αφαιρούνται και 

µοιράζονται στα κυψελίδια 

σύζευξης (Εικ. 54). (Χαριζάνης Π., 

1996). 

Εικόνα 52. Το µελίσσοσµήνος  
αποπεράτωσης και η διάταξη των πλαισίων 
του επάνω ορόφου της κυψέλης.  

 
Εικόνα 53. Πλαστικά βασιλικά κελιά. Τα συγκεκριµένα δεν χρειάζονται επίχρισµα µε κερί.  
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Εικόνα 54. ∆ιάγραµµα όπου φαίνεται η σχέση µεταξύ µελισσοσµήνους έναρξης, 

µελισσοσµήνους αποπεράτωσης και κυψελιδίων σύζευξης.  

 
9η ηµέρα εκτροφής  
Προετοιµάζονται τα µελισσοσµήνη σύζευξης σύµφωνα µε τις εξής 

προφυλάξεις:  

• Σε κάθε κυψελίδιο τοποθετείται εκκολαπτόµενος γόνος, γύρη και 

λιγοστό µέλι.  

• Ο ασφράγιστος γόνος περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί η δυνατότητα 

εκτροφής των προνυµφών είναι µικρή.  

• Η είσοδος τους περιορίζεται, ώστε να µειωθεί η πιθανότητα λεηλασίας.  

• ∆ηµιουργούνται αργά το απόγευµα, ώστε οι µέλισσες που τα 

εγκαταλείπουν να µην τα «αναφέρουν» ως πηγή τροφής στην κυψέλη 

τους, γεγονός που οδηγεί σε λεηλασία.  

• Η είσοδος τους τοποθετείται σε διαφορετική κατεύθυνση και είναι 

βαµµένη µε διαφορετικά χρώµατα.  

• Κάθε κυψελίδιο σχηµατίζεται µε πλαίσια και πληθυσµό από 

διαφορετική κυψέλη.  

• Τα κυψελίδια µετακινούνται αµέσως µετά το σχηµατισµό τους σε 

απόσταση µεγαλύτερη από 5km. 
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• Τα µελισσοσµήνη µε γόνο περιορίζονται 12 έως 24 ώρες ενώ τα 

µελισσοσµήνη χωρίς γόνο περιορίζονται 2 έως 3 ηµέρες.  

• Εγκαθίστανται τρεις ηµέρες πριν µεταφερθούν σ’ αυτά τα βασιλικά 

κελιά. 

• Οι µέλισσες εύκολα θανατώνουν τις ασύζευκτες βασίλισσες όταν 

υπάρχουν αυγά στις κηρήθρες τους.  

• Τροφοδοτούνται µε σιρόπι 1:1 

• ∆εν γειτονεύουν µε το µελισσοκοµείο  

• Η συζευγµένη βασίλισσα των µικρών κυψελιδίων αξιοποιείται αµέσως 

για να αποφευχθεί η λιποταξία (Θρασυβούλου Α, 1997). 

 

12η ηµέρα εκτροφής  
Μεταφέρονται τα ώριµα βασιλικά κελιά (Εικ. 55) στα µελισσοσµήνη 

σύζευξης (Εικ. 67). Πριν από 

την τοποθέτηση των 

βασιλοκυττάρων, τα κυψελίδια 

επιθεωρούνται και 

καταστρέφονται τυχόν 

βασιλικά κελιά. Σε κάθε 

µελισσοσµήνος σύζευξης 

τοποθετείται ένα ώριµο 

βασιλοκύτταρο ανάµεσα στα 

κεντρικά πλαίσια.  
Εικόνα 55. Σφραγισµένα βασιλικά κελιά.  

 
14η ηµέρα  
Το µελισσοσµήνος σύζευξης ανοίγεται προσεκτικά και ελέγχεται το 

βασιλικό κελί. Το κυκλικά κοµµένο κάτω άκρο του είναι ένδειξη ότι η βασίλισσα 

εκκολάφθηκε φυσιολογικά (Εικ. 56) ενώ το κατεστραµµένο τρύπιο κέντρο και 

το ακέραιο άκρο σηµαίνει ότι η βασίλισσα δεν εκκολάφθηκε αλλά θανατώθηκε 

από τις µέλισσες (Εικ. 57).  
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Εικόνα 56. Όταν η βασίλισσα εκκολαφθεί το 
βασιλικό κελί είναι ανοικτό από κάτω µε 
χαρακτηριστικό τρόπο (από Morse & Hooper 
1985)  

Εικόνα 57. Κατεστραµµένα βασιλικά κελιά.  

 

25η ηµέρα εκτροφής  
Επιθεωρούνται τα κυψελίδια σύζευξης. Γίνεται προσπάθεια να 

εντοπιστούν αυγά σηµάδι ότι η βασίλισσα έχει συζευχθεί. Στην αρχή της 

ωοτοκίας καθώς επίσης και στα µικρά αδύνατα κυψελίδια που έχουν 

περιορισµένο διαθέσιµο χώρο, η βασίλισσα πιθανόν να τοποθετήσει και 

περισσότερα από ένα αυγά σε κάθε κελί. Η βασίλισσα αξιοποιείται, αφού 

πρώτα ελεγχθεί η ωοτοκία της και γενικά η καταλληλότητα της από την 

εµφάνιση του γόνου (Θρασυβούλου Α., 1997) 

 

Κυψελίδια σύζευξης ή γονιµοποίησης  

Εξήντα ορφανά µελισσοσµήνη, στα οποία τοποθετείται ένα ώριµο 

βασιλικό κελί, εκκολάπτεται η βασίλισσα και παραµένει µέχρι να συζευχθεί και 

να ξεκινήσει την ωοτοκία της (Θρασυβούλου Α., 1997). Τότε είναι έτοιµη να 

χρησιµοποιηθεί για να αντικαταστήσει µια ηλικιωµένη ή ελαττωµατική 

βασίλισσα κανονικού µελισσοσµήνους.  

Πολλοί µελισσοκόµοι διατηρούν ορισµένα κυψελίδια και έχουν στη 

διάθεσή τους γονιµοποιηµένες βασίλισσες, για να τις χρησιµοποιήσουν σε 

κανονικά µελισσοσµήνη, όταν θα χρειαστούν νέες για αντικατάσταση των 

παλιών.  

Τα κυψελίδια χρησιµοποιούνται επίσης και για τον πολλαπλασιασµό των 

µελισσοσµηνών. Εάν δηµιουργηθούν την άνοιξη, αυτά είναι σε θέση να 
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πολλαπλασιαστούν, να δυναµώσουν αρκετά και όταν έρθει ο χειµώνας να 

έχουν γίνει πολύ καλά µελισσοσµήνη και ίσως να µπορούν να δώσουν και 

κάποια παραγωγή µελιού την ίδια χρονιά.  

Υπάρχουν πολλοί τύποι κυψελιδίων που διαφέρουν ως προς το µέγεθος 

αλλά και ως προς το σχήµα. Ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται καθορίζει 

και το µέγεθος του κυψελιδίου. Όσο είναι δυνατόν θα πρέπει τα κυψελίδια και 

όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται να έχουν διαστάσεις ίδιες µε εκείνες των 

διαφόρων εξαρτηµάτων των κανονικών κυψελών. Η δυνατότητα της αµοιβαίας 

ανταλλαγής πλαισίων και άλλων τµηµάτων της κυψέλης είναι πολύ ουσιώδες 

για ένα αποτελεσµατικό χειρισµό των κυψελιδίων.  

Για τις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες ίσως είναι προτιµότερη η 

πως τα τριπλοκυψελίδια (Εικ. 58) 

Τα πλεονεκτήµατα των µεγάλ

χρησιµοποίηση µεγάλων κυψελιδίων ό

ων 

κυψε

 αρχίσει η 

ώστε 

παρ αι αρκετά 

 τρία κυψελίδια όταν ενωθούν θα δώσουν ένα 

 χρησιµοποιηθούν για παραγωγή 

ωπίζουν τις αρρώστιες και τους εχθρούς πιο αποτελεσµατικά (π.χ. 

εκτραφεί σε µεγάλα κυψελίδια είναι γενικά 

λιδίων είναι τα εξής:  

• Υπάρχει η δυνατότητα να

βασιλοτροφία πολύ νωρίς την άνοιξη, 

έτσι θα αποφευχθούν τα µεγάλα 

προβλήµατα µε το κρύο και να 

συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, να 

µην κινδυνέψουν τα µελισσοσµήνη να 

χαθούν από την πολύ ζέστη.  

• Χρειάζονται λιγότερη 

ακολούθηση επειδή είν

δυνατά και µπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις.  

• Στο τέλος της περιόδου τα

Εικόνα 58. Μεγάλο κυψελίδιο σύζευξης µε 
χώρο για τρία σµήνη 

καλό µελισσοσµήνος µε νέα βασίλισσα.  

• Τα πλαίσια και η κυψέλη µπορούν να

µελιού.  

• Αντιµετ

σηψιγονίες, κηρόσκωρο κλπ.). 

• Οι βασίλισσες που έχουν 

καλύτερης ποιότητας.  
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• Το µόνο µειονέκτηµα των µεγάλων κυψελιδίων είναι ότι απαιτείται µεγάλος 

πληθυσµός µελισσών για τη δηµιουργία ενός τέτοιου κυψελιδίου. (Υφαντίδης, 

1987) 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται ένα πρόγραµµα βασιλοτροφίας µε την 

κλασική µέθοδο εκτροφής µε υποθετική ηµεροµηνία αφετηρίας. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  44.. Πρόγραµµα βασιλοτροφίας µε τη µέθοδο του εµβολιασµού  
Ηµεροµηνία Είδος Εργασίας 

4 Μαΐου  α. ∆ηµιουργία µελισσοσµήνους έναρξης 

β. Τροφοδότηση κυψέλης έναρξης 

5 Μαΐου  α. Εµβολιασµός 60 βασιλικών κελιών και τοποθέτηση τους στο 

µελισσοσµήνος έναρξης 

β. ∆ηµιουργία µελισσοσµηνών αποπεράτωσης  

γ. Τροφοδότηση κυψελών αποπεράτωσης  

6 Μαΐου  α. Τα βασιλικά κελιά (αυτά που έγιναν δεκτά) αφαιρούνται από 

το µελισσοσµήνος έναρξης και µοιράζονται στα µελισσοσµήνη 

αποπεράτωσης.  

β. Τροφοδότηση των µελισσοσµηνών αποπέρατωσης  

γ. Επανασύσταση µελισσοσµήνους έναρξης  

12 Μαΐου  α. Προετοιµασία κυψελιδίων σύζευξης  

β. Τροφοδότηση των κυψελιδίων σύζευξης  

γ. Περιορισµός εισόδου των κυψελιδίων  

δ. Αλλαγή κατεύθυνσης εισόδου και βάψιµο µε διαφορετικά 

χρώµατα.  

ε. Μετακίνηση κυψελιδίων σε απόσταση µεγαλύτερη των 5km.  

15 Μαΐου  α. Τοποθέτηση των σφραγισµένων βασιλικών κελιών στα 

κυψελίδια σύζευξης.  

β. Επιθεώρηση των κυψελιδίων σύζευξης για τυχόν ύπαρξη 

βασιλικών κελιών.  

17 Μαΐου  Έλεγχος για τη φυσιολογική εκκόλαψη της βασίλισσας 

25 Μαΐου Ελέγχεται η ωοτοκία της βασίλισσας.  

(Θρασυβούλου Α., 1997) 
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γγ..  ΜΜέέθθοοδδοοςς  FFaarrrraarr  ––  HHaarrpp  

Η µέθοδος Farrar – Harp αναπτύχθηκε από τον Farrar, σε συνεργασία 

µε τον Harp ο οποίος την τροποποίησε και 

τη δηµοσίευση (Harp 1973).  

Χρησιµοποιούνται 3 κυψέλες τύπου Στάνταρ 

Λάγκστροθ µε 4 ή 5 ορόφους (ρηχά 

πατώµατα). Τα πλαίσια τοποθετούνται κατά 

µήκος της µικρότερης διάστασης της 

κυψέλης (Εικ. 59).  

Κατ αυτόν τον τρόπο χωρούν 12 πλαίσια 

όσα δηλ. απαιτεί η µέθοδος. Με τις κυψέλες 

αυτές δηµιουργείται συγκρότηµα από τρία 

δυνατά µελισσοσµήνη (Εικ. 60).  

Στο ένα απ’ αυτά γίνεται συνέχεια 

εκτροφή εργατικού γόνου (µελισσοσµήνους 

εκτροφής εργατικού γόνου) ενώ στα άλλα δύο 

γίνεται η εκτροφή των βασιλοκυττάρων 

(µελισσοσµήνη εκτροφής βασιλικών κελιών).  

Τα µελισσοσµήνη εκτροφής βασιλικών 

κελιών έχουν σαν σκοπό την εκτροφή περισσότερων βασιλλοκυττάρων 

υψηλής ποιότητας και συγχρόνως αποφυγή της λεηλασίας.  

Εικόνα 59. Ένα από τα 
τετραόροφα µελίσσοσµήνη 
(ρηχά πατώµατα) του κ. Βλ. 
∆ερµατόπουλου µε πλαίσια 
αντίθετης διάταξης, όπου 
δοκιµάσθηκε η µέθοδος Farrar – 
Harp.  

 
Εικόνα 60. Ειδική συγκρότηση τριών µελισσών για τη µέθοδο Farnar-Harp. Α=αυγά, 
π=προνύµφες (ασφράγιστος γόνος), σ=σφραγισµένος γόνος, Α=εµβολιασθέντα 
βασιλοκύτταρα, C=βασίλισσα, µ=µέλι, γ=γύρη. Τα βέλη δείχνουν τις µετακινήσεις του γόνου. 
Φαίνονται ο µεγάλος κύκλος (συνεχής γραµµή) και ο µικρός κύκλος (στικτή γραµµή) (Από 
Χαριζάνης, 1978). 
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Αυτά εξασφαλίζονται µε την ειδική συγκρότηση των µελισσοσµηνών σύµφωνα 

µε δύο βασικές αρχές.  

1. Τα µελισσοσµήνη πρέπει να είναι πολύ δυνατά µε ανάλογο αριθµό 

µελισσών όλων των ηλικιών.  

2. ∆εν πρέπει να έχουν άλλες προνύµφες να εκθρέψουν εκτός από τις 

προνύµφες που εφοδιάζονται κατά τον εµβολιασµό. Κάθε εβδοµάδα και από 

κάθε µελισσοσµήνος εκτροφής βασιλικών κελιών εκτρέφονται 80 

εµβολιασµένα βασιλικά κελιά (Εικ. 61) χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα των  

 

 
Εικόνα 61. Πλαίσιο µε εµβολιασµένα κελιά στο οποίο οι µέλισσες συγκρατούνται στα 

βασιλικά κελιά.  

 

βασιλισσών που παράγονται. Όλα αυτά είναι δυνατά γιατί οι παραµάνες 

µέλισσες δεν χρειάζεται να εκθρέψουν προνύµφες εργατριών. Υπάρχουν 

δηλαδή πολλές παραµάνες µέλισσες και µόνο τα εµβολιασµένα 

βασιλοκύτταρα που δόθηκαν. Η βασίλισσα είναι κλεισµένη µέσα στο χώρισµα 

και επειδή δέχεται καλή περιποίηση εφοδιάζει την κυψέλη  µε πλαίσια γεµάτα 

από γόνο.  

Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατόν τα βασιλοκύτταρα να βρίσκονται δίπλα 

στο γόνο, όπου υπάρχει ένα άριστο περιβάλλον θερµοκρασίας. Βασικό είναι 

να υπάρχουν δυνατά σµήνη µέσα στις κυψέλες, τα οποία έχουν επιλεγεί για τη 

µέθοδο 3 εβδοµάδες πριν αρχίσει ο εµβολιασµός, για  την απόκτηση 12 

πλαισίων γεµάτα µε γόνο γνωστής ηλικίας. Η βασίλισσα πρέπει να 

περιορισθεί σε δύο κατά προτίµηση µαύρες κηρήθρες, από τις οποίες η µια 

τουλάχιστον να περιέχει λίγο εκκολαπτόµενο γόνο. ∆ύο µικρά πλαίσια µε 

άδειες κηρήθρες έχουν αρκετό χώρο για µια γόνιµη βασίλισσα.  
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∆υο φορές την εβδοµάδα και σε διαστήµατα 3,5 ηµερών (π.χ. ∆ευτέρα 

απόγευµα και Παρασκευή πρωί) δύο πλαίσια µπαίνουν µέσα στο χώρισµα της 

βασίλισσας και οι κηρήθρες µε τα αυγά και τις νεοεκκολαφθείσες προνύµφες 

µεταφέρονται και τοποθετούνται έξω και ακριβώς δίπλα από το χώρισµα. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου η βασίλισσα ωοτοκήσει και στις 12 

κηρήθρες. Έτσι ο νεαρότερος γόνος βρίσκεται στο κέντρο και ο µεγαλύτερος 

σε ηλικία στα τοιχώµατα της κυψέλης. Τρεις εβδοµάδες αργότερα τα 

µελισσοσµήνη είναι έτοιµα για να οργανωθούν σε µελισσοσµήνη εκτροφής 

βασιλικών κελιών και εκτροφής εργατικού γόνου.  

Χρησιµοποιείται ένα µελισσοσµήνος εκτροφής εργατικού γόνου για κάθε 

δύο µελισσοσµήνη εκτροφής βασιλικών κελιών. Στα µελισσοσµήνη εκτροφής 

εργατικού γόνου ο γόνος µετατοπίζεται κάθε 3,5 ηµέρες.  

Επειδή τα κελιά περιέχουν αυγά και προνύµφες που χρειάζονται τροφή, 

τα πλαίσια από τα µελισσοσµήνη εκτροφής βασιλοκυττάρων µεταφέρονται 

στο µελισσοσµήνος εκτροφής εργατικού γόνου αµέσως, επάνω από το 

χώρισµα, µε τις νεαρότερες 

προνύµφες στο κέντρο. Αυτές οι 

ίδιες οι κηρήθρες που περιέχουν 

προνύµφες µόλις σφραγισθούν 

µεταφέρονται µαζί πίσω στα 

µητρικά µελισσοσµήνη κατά την 

τρίτη αλλαγή. Κατά τη µεταφορά 

οι µέλισσες τινάσσονται από τα 

πλαίσια έτσι ώστε να διατηρείται 

αµετάβλητος ο πληθυσµός στο 

κάθε ένα µελισσοσµήνος. Κάθε 

3,5 µέρες δύο πλαίσια µε αυγά 

και εκκολαπτόµενες προνύµφες 

(Εικ. 62 θέσεις 6,7) µεταφέρονται 

από το χώρισµα των δύο 

µελισσοσµηνών εκτροφής 

βασιλικών κελιών (Εικ. 60 Α και Γ) 

και τοποθετούνται αµέσως επάνω από το χώρισµα του µελισσοσµήνους 

εκτροφής εργατικού γόνου (Εικ. 60B).  

Εικόνα 62. Κάτοψη κυψέλης βασιλοτροφίας 
όπου φαίνεται η αρίθµηση των πλαισίων. Τα 
πλαίσια των θέσεων 6 και 7 βρίσκονται µέσα 
στο χώρισµα της βασίλισσας.  
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Τα δύο πλαίσια µε εκκολαπτόµενες µέλισσες από τις θέσεις 1 και 12 

τοποθετούνται στο χώρισµα µε τη βασίλισσα και ο γόνος που παραµένει 

µετακινείται προς τα έξω, για να δηµιουργηθεί χώρος δίπλα στο χώρισµα για 

το σφραγισµένο γόνο που εκτρέφεται από το µελισσοσµήνος εκτροφής 

εργατικού γόνου.  

Τα εµβολιασµένα βασιλοκύτταρα τοποθετούνται στις θέσεις 2,4,9 και 11 

αν είναι 4 πλαίσια και δίνονται όλα µαζί την ίδια στιγµή.  

Αν εµβολιαστούν µόνο δύο πλαίσια, τοποθετούνται στις θέσεις 1 και 9. 

Αν δοθούν άλλα δύο πλαίσια την επόµενη εβδοµάδα, προτού εκκολαφθούν τα 

πρώτα βασιλικά κελιά (κελιά µεγαλύτερης ηλικίας) µετακινούνται στις θέσεις 2 

και 11 και αυτά που εµβολιάστηκαν πρόσφατα τοποθετούνται στις θέσεις 4 και 

9. Μετά το σφράγισµα των βασιλοκυττάρων γίνεται η τοποθέτηση 

προστατευτικών κλουβιών. (Εικ. 63) 

 
Εικόνα 63. Προστατευτικά κλουβιά βασιλισσών 

Τα κλουβιά προστατεύουν τα βασιλοκύτταρα από τις πρώτες βασίλισσες 

που θα εκκολαφθούν.  

Πριν εκκολαφθούν τα βασιλικά κελιά, αφαιρούνται και µοιράζονται στα 

ήδη δηµιουργηθέντα κυψελίδια σύζευξης. Οι εργασίες στο µελισσοσµήνος 

εκτροφής εργατικού γόνου γίνονται µε παρόµοιο τρόπο µε τη διαφορά ότι τα 

12 πλαίσια µε γόνο µετακινούνται µέσα στο ίδιο πάτωµα (µικρός κύκλος).  

Τα τρία µελισσοσµήνη (Εικ. 60) σχηµατίζουν µια οµάδα µελισσιών 

βασιλοτροφίας. Τα 4 πλαίσια µε αυγά από τα δύο µελισσοσµήνη εκτροφής 

βασιλικών κελιών (Εικ. 60 Α και Γ) τοποθετούνται αµέσως επάνω από το 

χώρισµα στις θέσεις 5, 6, 7 και 8 του µελισσοσµήνους εκτροφής εργατικού 
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γόνου, ενώ τα 4 πλαίσια µε προνύµφες που κατελάµβαναν τις θέσεις αυτές 

µετακινήθηκαν στις θέσεις 3,4 και 9,10.  

Την ίδια στιγµή τα 4 πλαίσια µε ως επί το πλείστον σφραγισµένο γόνο, 

που δόθηκαν 7 ηµέρες πριν, επιστρέφονται στις αντίστοιχες κυψέλες. Με 

αυτήν την τακτοποίηση, ο νεαρός γόνος από τις 3 βασίλισσες είναι καλά 

φροντισµένος, όπως οι προνύµφες µιας κανονικής κυψέλης µε µια βασίλισσα.  

Τα στάδια της µεθόδου Farrar – Harp φαίνονται στον Πίνακα 5. Η 

µέθοδος δοκιµάστηκε µε επιτυχία στην Ελλάδα (Χαριζάνης Π., 1996) 

1η ηµέρα • Έναρξη δηµιουργίας τριών πολύ δυνατών κυψελών, τύπου Στάνταρ 
Λάγκστροθ µε 4 ή 5 ρηχά πατώµατα, µε βασίλισσες αρίστης ποιότητας, 
επιλεγµένες για τα επιθυµητά χαρακτηριστικά τους.  
• Περιορισµός βασίλισσας σε δύο µαύρες κηρήθρες.  

  
3η ηµέρα το 

µεσηµέρι 
• ∆ύο άδεια πλαίσια µπαίνουν µέσα στο χώρισµα της βασίλισσας και τα δύο 
που υπήρχαν µε αυγά και νεοεκκολαφθείσες προνύµφες, µεταφέρονται και 
τοποθετούνται έξω και ακριβώς δίπλα από το χώρισµα.  

 Η εργασία µεταφοράς κελιών επαναλαµβάνεται κάθε 3,5 ηµέρες, δηλαδή 7η το 
πρωί, 10η το µεσηµέρι, 14η το πρωί, 17 το µεσηµέρι, 21η το πρωί.  

  
21η ηµέρα 
πρωί 

• Η βασίλισσα έχει ωοτοκήσει και στις 12 κηρήθρες 
• Ο νεαρότερος γόνος βρίσκεται στο κέντρο της κυψέλης και ο µεγαλύτερος σε 
ηλικία στ τοιχώµατα της κυψέλης  
• Τοποθετούνται τα εµβολιασµένα βασιλοκύτταρα 

  
24η ηµέρα το 

µεσηµέρι 
• Μεταφορά δύο πλαισίων µε αυγά και εκκολαπτόµενες προνύµφες από τις δύο 
κυψέλες, εκτροφής βασιλικών κελιών και τοποθέτηση αµέσως επάνω από το 
χώρισµα του µελισσοσµήνους εκτροφής εργατικού γόνου µε τις νεαρότερες 
προνύµφες στο κέντρο.  
• Η µεταφορά των πλαισίων επαναλαµβάνεται κάθε 3,5 ηµέρες 
• Κατά τη µεταφορά οι µέλισσες τινάζονται από τα πλαίσια 

  
31η ηµέρα 
µεσηµέρι 

• ∆ύο πλαίσια µε εκκολαπτόµενες µέλισσες από τα τοιχώµατα της κυψέλης 
εκτροφής βασιλικών κελιών µεταφέρονται στο χώρισµα µε τη βασίλισσα.  
• Ο γόνος που παραµένει µετακινείται προς τα έξω για να δηµιουργηθεί χώρος 
δίπλα στο χώρισµα και να επιστρέψουν τα πλαίσια µε το σφραγισµένο γόνο, από 
την κυψέλη εκτροφής εργατικού γόνου κατά την τρίτη αλλαγή.  
• Μεταφορά ώριµων σφραγισµένων βασιλικών κελιών στα κυψελίδια σύζευξης.  

  
33η ηµέρα Έξοδος βασιλισσών από βασιλικά κελιά  

  
38-54 ηµέρα Σύζευξη βασιλισσών  
40-57 ηµέρα Έναρξη ωοτοκίας βασιλισσών 

 
Πίνακας 5. Πίνακας που φαίνονται τα στάδια εκτροφής βασιλισσών µε τη µέθοδο Farrar Harp  
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22..  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττωωνν  ππααρρααγγόόµµεεννωωνν  

ββαασσιιλλιισσσσώώνν  σσττιιςς  µµεεθθόόδδοουυςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  οο  εεµµββοολλιιαασσµµόόςς  ττηηςς  

ππρροοννύύµµφφηηςς  σσεε  ττεεχχννηηττέέςς  ββάάσσεειιςς  ββαασσιιλλοοκκυυττττάάρρωωνν..  

((ΚΚλλαασσιικκήή  µµέέθθοοδδοοςς  εεµµββοολλιιαασσµµοούύ  ––  ΜΜέέθθοοδδοοςς  FFaarrrraarr  ––  HHaarrpp))  

 

Α. Ο τύπος του βασιλικού κελιού.  

Οι µέλισσες δεν δέχονται οποιοδήποτε βασιλικό κελί για την εκτροφή 

βασιλισσών. Κάθε ξένο υλικό που δεν έχει το κανονικό σχήµα και διαφέρει 

από το φυσικό της κυψέλης είναι πιθανόν να µην γίνει αποδεκτό από τις 

µέλισσες. Επειδή όµως η αντίδραση των µελισσών είναι απρόβλεπτη γι αυτό 

κάθε υλικό και εργαλείο πρέπει να δοκιµάζεται πριν χρησιµοποιηθεί ευρέως. 

Στην πράξη δοκιµάσθηκαν διάφορα υλικά και ποικίλα µεγέθη και πολλά απ’ 

αυτά έδωσαν µάλιστα άριστα αποτελέσµατα.  

1. Υλικό κατασκευής κελιών  
Πολλοί βασιλοτρόφοι 

προτιµούν να κατασκευάζουν τα 

κελιά µε κερί γιατί αυτό είναι και το 

φυσικό της κυψέλης (Εικ. 64). 

∆ιάφορες έρευνες έδειξαν ότι δεν 

έχει σηµασία αν το κερί προήλθε 

από λιώσιµο παλιών ή 

φρεσκοκτισµένων κηρήθρων, αλλά 

αν υπάρχει ανάµιξη τοξικών 

ουσιών, όπως εντοµοκτόνων, 

οξέων, ώστε να αποτύχει εντελώς 

το αρχικό στάδιο της 

βασιλοτροφίας. Καταγράφηκαν 

διαφορές στην επιτυχία του 

εµβολιασµού όταν 

χρησιµοποιήθηκε κερί 

αναµεµιγµένο µε άλλα υλικά. Έτσι η 

πρόσµιξη πρόπολης στο κερί των βασιλικών κελιών βρέθηκε να µειώνει το 

ποσοστό επιτυχίας του εµβολιασµού. Οι µέλισσες δέχονται βασιλικά κελιά 

που είναι κατασκευασµένα και από άλλα υλικά, ειδικά από πλαστικό (Εικ. 65). 

Εικόνα 64. Στάδια κατασκευής κέρινων 
βασιλοκυττάρων.  
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Κελιά κατασκευασµένα από πολυστυρόλη, παραφίνη, ρητίνες ή γυαλί έδωσαν 

πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας εν αντιθέσει µε αυτά που ήταν από 

πολυαιθυλένιο, τα οποία δεν έγιναν καθόλου δεκτά. Συχνά εµβαπτίζεται το 

χείλος του κελιού σε λιωµένο κερί µε τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα ποσοστά 

επιτυχίας.  

 
Εικόνα 65. Πλαστικά βασιλικά κελιά. Τα συγκεκριµένα δεν χρειάζονται επίχρισµα µε 

κερί.  

Το µέγεθος των κελιών  

Τα φυσικά βασιλικά κύπελλα έχουν βάθος 8-10mm. Οι µέλισσες 

δέχονται τα τεχνητά βασιλοκύτταρα που κυµαίνονται στο µέγεθος των 

φυσικών βασιλικών κελιών. Για µεγαλύτερη επιτυχία στους εµβολιασµούς και 

φυσιολογική ανάπτυξη της βασίλισσας οι περισσότεροι ερευνητές συνιστούν η 

εσωτερική διάµετρος των τεχνητών βασιλοκυττάρων να είναι 8-9mm.  

Β. Η ηλικία της εµβολιασµένης προνύµφης  

Από τη στιγµή της εκκόλαψης του αυγού στο βασιλοκύτταρο η µικρή 

προνύµφη τρέφεται µε µεγάλη ποσότητα βασιλικού πολτού που εφοδιάζουν οι 

παραµάνες εργάτριες. Η διάρκεια διατροφής της προνύµφης είναι µόνο 5 ½  

ηµέρες (από την 3η έως την 9η ηµέρα) και η ανάπτυξή της είναι πολύ γρήγορη. 

Οι παραµάνες εργάτριες έχουν 4 ηµέρες περιθώριο από την 3η µέχρι την 7η 

ηµέρα να τροφοδοτήσουν την προνύµφη γιατί την 7η πλέον µέρα το 

βασιλοκύτταρο σφραγίζεται. Αυτές οι 4 ηµέρες τροφοδότησης των 

βασιλοκυττάρων είναι οι πλέον κρίσιµες και πρέπει να γνωρίζει ο καθένας που 

ασχολείται µε την εκτροφή βασιλισσών ότι µε όσο πιο µικρής ηλικίας 

προνύµφη εµβολιάζονται τα βασιλικά κελιά τόσο πιο µεγάλο χρονικό διάστηµα 

οι παραµάνες εργάτριες εφοδιάζουν µε βασιλικό πολτό τις αναπτυσσόµενες 
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βασίλισσες. Αν για παράδειγµα ο εµβολιασµός γίνει µε προνύµφη ηλικίας 

µερικών ωρών (Εικ. 66) 

τότε θα υπάρχει χρονικό 

διάστηµα 4 περίπου  

ηµερών για να τραφεί καλά 

και να ολοκληρώσει 

πλήρως την ανάπτυξή της, 

ενώ εάν ο εµβολιασµός 

γίνει µε προνύµφη ηλικίας 

3 ηµερών (Εικ. 67) τότε το 

χρονικό διάστηµα της µιας 

ηµέρας που αποµένει δεν 

είναι αρκετό για να τραφεί 

καλά η προνύµφη και να 

δώσει βασίλισσα καλής 

ποιότητας (Πίνακας 6). 

Όπως αναφέρει ο Laidlaw 

(1992) µπορεί οι 

προνύµφες ηλικίας 

µεγαλύτερης των 3 ηµερών 

να προ θου  µέλισσες 

µ

µ

δ

π

Ό

ω

τ

π

µ

έλ ν

 

Εικόνα 67.  Προνύµφη µεγάλης ηλικίας, ακατάλληλη
για εµβολιασµό.  
Εικόνα 66  Προνύµφη κατάλληλη για εµβολιασµό  . 
που είν ενδ εσες 

εταξύ βασίλισσας και εργάτριας και τις οποίες γρήγορα αντικαθιστούν οι 

έλισσες του µελισσοσµήνους στο οποίο γίνεται η εισαγωγή. ∆εν υπάρχει 

ιαφορά στη µακροβιότητα και παραγωγικότητα των βασιλισσών όταν αυτές 

ροέρχονται από εµβολιασµό αυγού ή προνύµφης ηλικίας µέχρι 1,5 ηµέρας. 

µως ο εµβολισµός των αυγών είναι δύσκολος και ιδίως αυτά που µόλις 

οτοκήθηκαν είναι πολύ ευαίσθητα και επιζούν µόνο λίγες ώρες µακριά από 

ην κυψέλη. Ενώ αυγά ηλικίας 1,5 ηµέρας µέχρι της εκκόλαψης της 

ρονύµφης είναι ανθεκτικότερα και επιζούν ακόµη, και µια ολόκληρη ηµέρα 

ακριά από την κυψέλη. (Χαριζάνης Π., 1996).  

αι ιάµ
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Πίνακας 6. Τα στάδια ανάπτυξης της βασίλισσας (τροποποιηµένο από 

Laidaw, 1979). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕΝΝΑΑΤΤΟΟ    

  

ΕΕλλεεγγχχόόµµεεννεεςς  σσυυζζεεύύξξεειιςς  ––  ΤΤεεχχννηηττήή  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηη    

 

αα..  ΗΗ  εεκκττρροοφφήή  κκηηφφήήννωωνν    

Για την απόκτηση βασιλισσών άριστης ποιότητας καθοριστικό ρόλο 

έχουν οι συνθήκες σύζευξης της δηλαδή, οι καιρικές συνθήκες και οι κηφήνες. 

Το συστηµατικό βασιλοτρόφο εποµένως ενδιαφέρει άµεσα η παραγωγή 

κηφήνων τόσο από πλευράς ποιότητας (σωµατική ευρωστία και κυρίως, 

γενετική προέλευση). Η εκτροφή κηφήνων, είναι δυσκολότερη από όσο εκείνη 

των βασιλισσών γιατί είναι περισσότερο εξαρτηµένη από την εποχή, αλλά και 

γιατί ο απαιτούµενος αριθµός κηφήνων είναι µεγαλύτερος.  

Ο χρόνος άλλωστε που απαιτείται για την απόκτηση σεξουαλικά ώριµων 

κηφήνων είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο για τις βασίλισσες. Αυτό 

επιβάλλει να συντονιστεί έτσι το πρόγραµµα εκτροφής βασιλισσών και 

κηφήνων, ώστε να υπάρχει επάρκεια κηφήνων όταν θα είναι οι βασίλισσες 

έτοιµες για σύζευξη (Πιν. 7) (ελεύθερη οχεία ή σπερµατέγχυση)  

Είκοσι ηµέρες πριν από τον εµβολιασµό των τεχνητών βάσεων των 

βασιλικών κελιών  αρχίζει η εκτροφή κηφήνων, τοποθετώντας µια 

κηφηνοκηρήθρα στο κέντρο της γονοφωλιάς ενός µελισσοσµήνους το οποίο 

έχει επιλεγεί για την εκτροφή κηφήνων. Από την κηφηνοκηρήθρα αυτή θ’ 

αρχίσει η εκκόλαψη των πρώτων κηφήνων µετά από 24 ηµέρες δηλαδή 

τέσσερις ηµέρες µετά από τον εµβολιασµό στο µελισσοσµήνος εκτροφής 

βασιλισσών. Από την ηµέρα που θ’ αρχίσει η εκκόλαψη των πρώτων 

κηφήνων µέχρι την ηµέρα που οι βασίλισσες θα είναι ώριµες για το γαµήλιο 

ταξίδι τους, θα έχουν περάσει 16 ηµέρες. Μέχρι τότε θα έχει συγκεντρωθεί 

στην κυψέλη ένας ικανοποιητικός αριθµός από κηφήνες επίσης ώριµων για 

σύζευξη.  

Όπως για την εκτροφή βασιλισσών έτσι χρειάζεται και για την εκτροφή 

κηφήνων να επιλεγεί το µελισσοσµήνος εκτροφής.  
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ΠΠίίνναακκααςς  77.. Προτεινόµενο πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών προκειµένου 

να συµπέσει η σεξουαλική ωριµότητα κηφήνων – βασιλισσών  

 

Ηµέρα Εργασίες 
1η ηµέρα Επιλογή µελισσοσµήνους εκτροφής κηφήνων. Τοποθέτηση 

κηφηνοκηρήθρας (µε προνύµφες) στο κέντρο του 

µελισσοσµήνους.  

Καταστροφή κηφηνογόνου που προέρχεται από τη δική του 

βασίλισσα.  
  
20η  ηµέρα Εµβολιασµός τεχνητών βάσεων βασιλικών κελιών στο 

µελισσοσµήνος εκτροφής βασιλισσών.  
  
24η ηµέρα Εκκόλαψη των πρώτων κηφήνων  
  
40η ηµέρα Βασίλισσες και κηφήνες ώριµοι για σύζευξη  

Συγκέντρωση ικανοποιητικού αριθµού κηφήνων στο 

µελισσοκοµείο.  

 

Η διάθεση του µελισσοσµήνους για εκτροφή κηφήνων είναι εµφανής 

όταν υπάρχουν κηφηνοκελιά (Εικ. 68) σε όλες τις κηρήθρες του 

µελισσοσµήνους. Εξάλλου, όσα µελισσοσµήνη δε χαρακτηρίζονται (στην 

µηνουργίας  προσφέροντα συχνά 

δύσκολα ς για µικρό 

σχετικά χρονικό διάστηµα για 

εκτροφή κηφήνων.  

Ένα µελισσοσµήνος, που θ

αντίστοιχη εποχή) από έντονη διάθεση σ , ι 

και πάντω

α 

ήταν 

 

πρόσφορο, µε βάση τα πιο 

πάνω χαρακτηριστικά για εκτροφή 

κηφήνων, δέχεται στο κέντρο της 

κυψέλης µια καλοχτισµένη 

κηφηνοκηρήθρα, η οποία είναι 

π

µ

κ

 

Εικόνα 68. Γόνος κηφήνων σε µια κηρήθρα.
Τα σφραγισµένα κηφηνοκελιά είναι πιο
φουσκωµένα απ’ ότι τα σφραγισµένα
ροτιµότερο να έχει προνύµφες και όχι αυγά της βασίλισσας του 

ελισσοσµήνους που επιλέχτηκε για την παραγωγή των επιθυµητών 

ηφήνων.  
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Η οµαλή πορεία της εκτροφής κηφήνων µπορεί να διαταραχτεί από 

ξαφνική επιδείνωση (κρύο) του καιρού. Σ’ αυτή την περίπτωση εξασφαλίζεται 

η συνέχιση της εκτροφής µόνο µε καθηµερινή τροφοδότηση του 

µελισσοσµήνους.  

Είναι αυτονόητο ότι στο µελισσοσµήνος αυτό πρέπει να καταστρέφεται ο 

κηφηνογόνος που προέρχεται από τη δική του βασίλισσα, ώστε να υπάρχουν 

εκεί (ύστερα από την εκκόλαψή τους) µόνο κηφήνες από το επιλεγµένο 

µελισσοσµήνος.  

Πρέπει να συνεχίζεται η εκτροφή κηφήνων όσο θα διαρκεί το πρόγραµµα 

παραγωγής βασιλισσών. Εκτροφή κηφήνων µέχρι το Σεπτέµβριο είναι δυνατή 

αν τα µελισσοσµήνη α) τροφοδοτούνται συνέχεια µε ζυµάρι από ένα µέρος 

σκόνης αποβουτυρωµένο γάλα έξι µέρη άχνη ζάχαρη και τρία µέρη µέλι και β) 

αν διατηρούνται πολύ δυνατά. Η ικανότητα του µελισσοσµήνους να εκθρέψει 

κηφήνες δεν εξαρτάται τόσο από το απόλυτο µέγεθος του, όσο από το ότι 

πρέπει η κυψέλη να είναι ασφυκτικά γεµάτη από µέλισσες. Στην περίπτωση 

µείωσης του πληθυσµού (π.χ. ύστερα από προσωρινή ορφάνια) τότε 

εφοδιάζεται αµέσως το µελισσοσµήνος εκτροφής κηφήνων µε κηρήθρα 

εργατικού γόνου, έτοιµου να εκκολαφθεί.  

Με τις τεχνητές αυτές συνθήκες, δηλαδή µε τροφοδότηση και µε 

δηµιουργία του αδιαχώρητου η βασίλισσα θα γεµίσει µε αυγά µια 

κηφηνοκηρήθρα. 

Επιπλέον το ορφανό µελισσοσµήνος ανέρχεται και φροντίζει τους 

κηφήνες σε µια εποχή, που φυσιολογικά τα µελισσοσµήνη µε βασίλισσα θα 

τους είχαν αποµακρύνει από την κυψέλη.  

Συµβαίνει να είναι δύσκολο ή και αδύνατο µια συζευγµένη βασίλισσα να 

ωοτοκήσει αγονιµοποίητα αυγά. Για να παραχθούν κηφήνες από τέτοιες 

βασίλισσες, διατηρούνται στους 0-50C για έξι ως οκτώ ώρες. ∆έκα ηµέρες 

περίπου µετά από τη µεταχείριση αυτή, αρχίζει η ωοτοκία αποκλειστικά 

αγονιµοποίητων αυγών (µέθοδος Rotscher).  

Μια αγονιµοποίητη βασίλισσα αναισθητοποιείται για τον ίδιο σκοπό µε 

CO2 για 15-20 λεπτά της ώρας, πέντε ως έξι ηµέρες µετά από την εκκόλαψη 

της. Μετά δύο ως τρεις ηµέρες επαναλαµβάνεται η ίδια επέµβαση. Η ωοτοκία 

αρχίζει αφού µεσολαβήσουν 12-14 ηµέρες από την εκκόλαψη της βασίλισσας 

(µέθοδος Meckensen).  
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Οι παραπάνω µεταχειρίσεις µπορεί να έχουν σηµασία µόνο για την 

παραγωγή κηφήνων, που χρησιµοποιούνται για τεχνητή σπερµατέγχυση.  

Η επάρκεια του αριθµού κηφήνων για τις συζεύξεις στο διάστηµα 

παραγωγής βασιλισσών κρίνεται πάντοτε σε συνάρτηση µε τον αριθµό 

βασιλισσών, που πρόκειται να συζευχθούν περίπου ταυτόχρονα (µέσα σε µια 

ως δύο ηµέρες). Για 100 βασίλισσες αναλίσκονται περίπου 1000 κηφήνες. Στη 

διάρκεια όµως των πτήσεων σύζευξης πρέπει να υπάρχει ένας 6-10πλάσιος 

αριθµός κηφήνων για να µπορούν να γίνουν γρήγορα οι συζεύξεις και µάλιστα 

κατά το δυνατόν κοντά στο χώρο, όπου τοποθετούνται τα κυψελίδια. 

(Υφαντίδης Μ., 1987) 

 

ββ..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  σσυυζζεεύύξξεεωωνν    

Ο τρόπος σύζευξης της βασίλισσας µε τους κηφήνες, δηµιουργεί 

προβλήµατα όσον αφορά τον αποτελεσµατικό έλεγχο της προέλευσής τους. 

Στην προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών δοκιµάστηκαν 

από αρκετούς ερευνητές, αρχικά χωρίς επιτυχία, διάφοροι τρόποι 

ελεγχόµενης σύζευξης όπως π.χ. ο περιορισµός των αναπαραγωγικά ώριµων 

ατόµων σε αρκετά ευρύχωρα κλουβιά ή η επαφή του τεχνητά ανεστραµµένου 

σεξουαλικού οργάνου του κηφήνα στο γενετικό άνοιγµα της βασίλισσας. Η 

µακροχρόνια αυτή έρευνα οδήγησε ωστόσο στην εφαρµογή της τεχνητής 

σπερµατέγχυσης και στη  µέλισσα και στην ανακάλυψη µεθόδων ελέγχου των 

συζεύξεων κατά τη φυσική οχεία.  

Γενικά στην πράξη  είναι δυνατό να επιτευχθεί έλεγχος µε φυσική 

σύζευξη:  

1. Με τη µεταφορά των αγονιµοποίητων βασιλισσών (µέσα σε κυψελίδια 

σύζευξης) και των επιλεγµένων κηφήνων σε αποµονωµένες περιοχές (νησιά 

έρηµοι) όπου δεν είναι δυνατό να φτάσουν µη επιλεγµένοι κηφήνες.  

2. Με τη δηµιουργία µεγάλης αριθµητικής υπεροχής επιθυµητών 

κηφήνων σε σχέση µε τους άγνωστης προέλευσης κηφήνες σε µια περιοχή 

(Υφαντίδης Μ. 1987). 

 

ΣΣύύζζεευυξξηη  σσεε  ααπποοµµοοννωωµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  

Σχετικά µε την αξιοποίηση αποµονωµένων περιοχών για το σκοπό που 

προαναφέρεται ιδιαίτερα αποτελεσµατικά αποδείχτηκαν τα νησιά. 
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Προϋποθέσεις για την καταλληλότητα τους είναι να απέχουν περίπου 4 

χιλιόµετρα από τη στεριά (οι κηφήνες δεν περνούν µια συνεχόµενη υδάτινη 

επιφάνεια αυτής της έκτασης) και να µην προσβάλλονται πολύ από ανέµους.  

Η σηµασία του δυσµενή αυτού για την πτήση της µέλισσας παράγοντα 

του περιβάλλοντος ελαττώνεται µε την εκλογή όσο το δυνατόν υπήνεµων 

περιοχών στο νησί όπου εγκαθίστανται τα κυψελίδια σύζευξης και τα 

µελισσοσµήνη εκτροφής κηφήνων.  

Αλλά και περιοχές της ενδοχώρας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για 

ελεγχόµενες συζεύξεις και αυτό επιτυγχάνεται µε το τον αποκλεισµό κηφήνων 

άγνωστης προέλευσης. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει η απόσταση του 

πλησιέστερου ξένου µελισσοκοµείου από τη θέση εγκατάστασης των 

κυψελιδίων σύζευξης να είναι τουλάχιστον 6km η ακόµα καλύτερα επτά ως 

δέκα χιλιόµετρα για περισσότερη ασφάλεια. Μέσα σ’ αυτή τη ζώνη επιτρέπεται 

βέβαια η εγκατάσταση µελισσοσµηνών (για αξιοποίηση µιας εποχιακής 

ανθοφορίας) µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα είναι εφοδιασµένα µε 

βασίλισσες, που έχουν παραχθεί από βελτιωµένο γενετικό υλικό του κέντρου 

σύζευξης. Η ενσυνείδητη συνεργασία των γύρω µελισσοκόµων θα καθορίσει 

αποφασιστικά το βαθµό επιτυχίας στον έλεγχο των συζεύξεων (Υφαντίδης Μ. 

1987). 

 

∆∆οοκκιιµµήή  κκόόρρννττοοββαανν  ((CCoorrddoovvaann  tteesstt))  

Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων από τις συζεύξεις στις αναφερόµενες 

αποµονωµένες περιοχές,  πρέπει να ελέγχεται έστω κι αν σ’ αυτές είναι 

γνωστές οι προϋποθέσεις για καθαρές συζεύξεις ή ακόµα µπορούν να 

δηµιουργηθούν. Ποτέ δεν αποκλείεται να υπάρχει ένας άγνωστος αριθµός 

από ελεύθερες («άγριες») µέλισσες, στις περιοχές αυτές µέσα σε φυσικές 

κοιλότητες.  

Ο σχετικός αυτός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον µια φορά µε τη δοκιµή 

cordovan. Το γνώρισµα «cordovan» (χρώµα του εξωσκελετού της µέλισσας) 

προέρχεται από µια µετάλλαξη που κληρονοµείται υποτελώς.  

Μια βασίλισσα cordovan (cd) δίνει µόνο καφέ χρώµατος απογόνους, 

όταν συζευχθεί µε κηφήνες cordovan, ενώ αντίθετα δίνει απογόνους µε το 

συνηθισµένο «άγριο» χρώµα µιας συγκεκριµένης φυλής µελισσών, όταν 

συζευχθεί µε κηφήνες αυτής της φυλής. Σε µικτές συζεύξεις οι απόγονοι είναι 
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άλλοι καφέ και άλλοι σκούρου χρώµατος. Με τη µετάλλαξη αυτή που δεν είναι 

θανατηφόρα, µπορεί να διαπιστωθεί µε µεγάλη ακρίβεια και σε φυσικές 

συνθήκες ο βαθµός καθαρότητας της σύζευξης που προσφέρει κάθε περιοχή 

η οποία επιλέγεται για το σκοπό αυτό. (Υφαντίδης Μ., 1987) 

 

ΣΣυυζζεεύύξξεειιςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  µµεελλιισσσσοοκκοοµµεείίοουυ    

Σε κάθε µελισσοκοµείο (ενδοχώρα) είναι επίσης δυνατόν να γίνουν σε 

ικανοποιητικό βαθµό ελεγχόµενες συζεύξεις µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.  

1. Η απόσταση του πιο κοντινού µελισσοκοµείου να µην είναι αρχικά 

µικρότερη από δύο έως δυόµισι χιλιόµετρα. Προοδευτικά η ακτίνα θα πρέπει 

να φτάσει στα επτά µε δέκα χιλιόµετρα.  

2. Να υπάρχουν 40-50 µελισσοσµήνη εκτροφής κηφήνων στο 

µελισσοκοµείο.  

3. Όλα αυτά τα µελισσοσµήνη να είναι εφοδιασµένα µε βασίλισσα 

ορισµένης καθαρής σειράς, ενδεχοµένως µε απογόνους µιας και µόνης 

βασίλισσας.  

Είναι βέβαια αδιάφορο µε τι είδους κηφήνες είναι συζευγµένες αυτές οι 

βασίλισσες, που προορίζονται για παραγωγή κηφήνων για τις ελεγχόµενες 

συζεύξεις στο χώρο του µελισσοκοµείου αφού είναι γνωστό πως τα αυγά που 

θα δώσουν τους (επιθυµητούς) κηφήνες είναι αγονιµοποίητα.  

Η επιτυχία του βασιλοτρόφου, σχετικά µε το βαθµό καθαρότητας των 

συζεύξεων στο µελισσοκοµείου του, είναι τόσο πιο µεγάλη, όσο πιο εµφανής 

είναι η κυριαρχία του (µεγάλης δυναµικότητας µελισσοκοµείο) στη γύρω 

περιοχή  και όσο πιο συνεπείς θα είναι στη συνεργασία µαζί του οι γύρω 

µελισσοκόµοι.  

Οι τελευταίοι, που θα εφοδιάζονται σταθερά µε το ίδιο βελτιωµένο 

γενετικό υλικό του βασιλοτρόφου, θα πρέπει να εφαρµόζουν επίσης εντατικό 

πρόγραµµα παραγωγής των επιθυµητών κηφήνων. Με τον τρόπο αυτό, 

δηµιουργείται προοδευτικά µια ζώνη ασφάλειας για καθαρές σύζευξης, γύρω 

από το κέντρο σύζευξης αυτού του είδους.  

Μόνο µετά από παρέλευση µερικών ετών, που στη διάρκεια τους θα 

ακολουθηθεί µε συνέπεια το πρόγραµµα εφοδιασµού όλων των κυψελών µε 

βασίλισσες από µια επιλεγµένη καθαρή σειρά, ώστε τελικά να επηρεαστεί 

γενετικά από αυτήν ο µελισσοκοµικός πληθυσµός της γύρω περιοχής, µόνο 
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τότε µπορούν να εγκατασταθούν σε κεντρικό µέρος της περιοχής σύζευξης τα 

κυψελίδα µε τις αγονιµοποίητες βασίλισσες για ελεγχόµενες συζεύξεις. Σε 

τέτοιες περιοχές είναι δυνατόν αν παραχθούν και οι «βασίλισσες χρήσης» 

(Υφαντίδης Μ., 1987) 

 

γγ..  ΤΤεεχχννηηττήή  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηη    

Κανένας από τους τρόπους ελεγχόµενης σύζευξης στη µέλισσα, δεν 

µπορεί να εγγυηθεί απόλυτα έλεγχο αναφορικά µε την προέλευση την 

αναπαραγωγικών ατόµων. Αυτό όµως δεν µειώνει καθόλου τη χρησιµότητα 

των σχετικών µεθόδων, όταν βέβαια εφαρµόζονται στο κατάλληλο στάδιο ενός 

προγράµµατος βελτίωσης.  

Στα πρώτα στάδια ενός τέτοιου προγράµµατος είναι αναπόφευκτη η 

χρησιµοποίηση της τεχνητής σπερµατέγχυσης στη βασίλισσα, γιατί µόνο µ’ 

αυτόν τον τρόπο µπορούν να επιτευχθούν οι εφικτά υψηλή βαθµοί 

οµοζυγωτίας µε συγγενική αναπαραγωγή.  

Όµως ενώ µε την τεχνητή σπερµατέγχυση ελέγχεται απόλυτα η 

προέλευση της βασίλισσας και των κηφήνων δεν είναι πρακτικά δυνατόν να 

επεκταθεί η χρήση της και στα επόµενα στάδια του προγράµµατος βελτίωσης, 

όπου ο αριθµός των αγονιµοποίητων βασιλισσών γίνεται πολύ µεγάλος.  

Οι λόγοι που δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο είναι όχι µόνο οι ποικίλες 

φροντίδες που χρειάζονται τα αναπαραγωγικά άτοµα (κυρίως πριν, αλλά και 

µετά τη σπερµατέγχυση), αλλά και ο πολύς χρόνος που απαιτείται για τη 

σπερµατέγχυση µιας και µόνης βασίλισσας.  

Τέλος, υπάρχουν πολλές αµφιβολίες για το αν πρέπει η τεχνητή 

σπερµατέγχυση να χρησιµοποιείται για µαζική παραγωγή γονιµοποιηµένων 

βασιλισσών και άµεσα διοχέτευση αυτών στο εµπόριο.  

Οι βασίλισσες αυτές δηµιουργούν δυνατά µελισσοσµήνη ωοτοκούν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρατηρείται όµως συχνά αντικατάσταση τους 

µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα (Υφαντίδης Μ. 1987).  

  

δδ..  ΗΗ  φφρροοννττίίδδαα  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  ββαασσιιλλιισσσσώώνν,,  ππρριινν  κκααιι  µµεεττάά  ττηη  

σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηη..  

Οι συνθήκες εκτροφής των αγονιµοποίητων βασιλισσών πρέπει να είναι 

άριστες. Όσο καλό και αν είναι το γενετικό υλικό αν οι συνθήκες εκτροφής δεν 
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είναι κατάλληλες, θα εξακολουθήσει η παραγωγή βασιλισσών χαµηλής 

ποιότητας. Κατά τον εµβολιασµό θα πρέπει να:  

α) Επιλέγονται οι νεαρότερες προνύµφες,  

β) να χρησιµοποιούνται δυνατά µελισσοσµήνη µε µεγάλο ποσοστό 

παραµάνων εργατριών για την εκτροφή των βασιλικών κελιών και  

γ) να τροφοδοτούνται µε άφθονη γύρη και σιρόπι (Χαριζάνης Π., 1996) 

Από βιολογική άποψη ο πιο κατάλληλος τρόπος για τη διατήρηση των 

βασιλισσών µετά την εκκόλαψη τους και µέχρι τη στιγµή του εφοδιασµού τους 

µε σπέρµα είναι η εισαγωγή τους σε κυψελίδια σύζευξης. Είναι βέβαια 

αυτονόητο πως στην περίπτωση της εφαρµογής τεχνητής σπερµατέγχυσης 

πρέπει να εµποδιστεί η έξοδο της βασίλισσας µε διάφραγµα και η σύζευξη µε 

ανεξέλεγκτους κηφήνες.  

Οι αγονιµοποίητες βασίλισσες που διατηρούνται στα κυψελίδια 

σύζευξης, πρέπει να δεχτούν την πρώτη δόση σπέρµατος µέσα σε πέντε ως 

έξι ηµέρες από την εκκόλαψή τους. Όσο προχωρούν ηµέρες, τόσο 

συχνότερες γίνονται οι προσπάθειες τους να πετάξουν για ελεύθερη οχεία. 

Αυτό όµως έχει σαν αποτέλεσµα να χάνουν το τρίχωµα τους και να σχίζουν τα 

φτερά τους, καθώς τρίβονται επάνω στο µεταλλικό βασιλικό διάφραγµα που 

κλείνει την είσοδο.  

Εκατό περίπου βασίλισσες πριν αλλά και µετά την σπερµατέγχυση 

κλεισµένες βέβαια σε ατοµικά κλουβιά µε διάτρητο τοίχωµα, είναι δυνατόν αν 

διατηρηθούν µέσα σε µια ορφανή και πολύ δυνατή κυψέλη («τράπεζα 

βασιλισσών») της οποίας ανανεώνονται οι παραµάνες µέλισσες, 

τοποθετώντας ανά χρονικά διαστήµατα κηρήθρες εκκολαπτόµενου γόνου από 

άλλα µελισσοσµήνη. Προϋπόθεση για την επιτυχία, αυτής της µεθόδου 

διατήρησης βασιλισσών είναι να υπάρχουν ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 

και κατάλληλες για νεκταροέκκριση. Η διατήρηση βασιλισσών µέσα στα 

κυψελίδια σύζευξης, στα οποία τοποθετούνται και µέλισσες για να τις 

φροντίζουν, είναι κοπιαστική γιατί χρειάζεται συνεχής έλεγχος για τροφή, νερό 

και για την ανανέωση των παραµάνων µελισσών. Όταν εφαρµόζεται αυτή η 

µέθοδος η θερµοκρασία του χώρου όπου διατηρούνται οι βασίλισσες πρέπει 

να είναι περίπου 250C.  

Η σύλληψη της βασίλισσας µέσα από ένα κυψελίδιο πρέπει να γίνει πριν 

από τις δέκα το πρωί ή και µετά τις τέσσερις το απόγευµα, αλλιώς είναι πολύ 
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εύκολο αυτή να πετάξει, στην παρόρµησή της να ζευγαρώσει ελεύθερα µε 

τους κηφήνες. Έχοντας υπόψη ότι ένας έµπειρος χειριστής της συσκευής 

τεχνητής σπερµατέγχυσης για βασίλισσες χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για µια 

σπερµατέγχυση, υπολογίζεται σε ένα αριθµό από 40 επεµβάσεις την ηµέρα. 

Σε µια πρώτη φάση της εργασίας, περιορίζονται όλες αυτές οι βασίλισσες 

στην κατάλληλη ώρα της ηµέρας, µέσα σε ατοµικά κλουβιά και 

επανατοποθετούνται µέσα στο κυψελίδιο τους µέχρι να έρθει η σειρά τους για 

σπερµατέγχυση.  

Κατά την ώρα της σπερµατέγχυσης η θερµοκρασία του δωµατίου δεν 

πρέπει να είναι κάτω από 250C. Βασίλισσες που έµειναν αρκετή ώρα 

εγκλωβισµένες, ελευθερώνονται να πετάξουν σε κλειστό δωµάτιο, για να 

αποβάλλουν τα περιττώµατά τους πριν τοποθετηθούν στη συσκευή, γιατί το 

γεµάτο απευθυσµένο την βασίλισσα πιέζει και µετατοπίζει το γεννητικό αγωγό 

της ώστε  δυσχεραίνεται η ακίνδυνη εισαγωγή της σύριγγας σπερµατέγχυσης.  

Η εισαγωγή της βασίλισσας στο κυψελίδιο της µετά από τη 

σπερµατέγχυση πρέπει να γίνει µε κλουβί, κλεισµένο µε ζαχαροζύµαρο. Η 

θερµοκρασία του χώρου που θα βρεθεί η βασίλισσα µετά τη σπερµατέγχυση 

να είναι 350C για να µπορέσει να µεταβιβάσει µε επιτυχία το σπέρµα από τους 

ωαγωγούς της στη σπερµατοθήκη.  

Μέχρι να αρχίσει την ωοτοκία η βασίλισσα, συνεχίζεται ο περιορισµός τη 

στο κυψελίδιο µε βασιλικό διάφραγµα στην είσοδό του, επειδή µπορεί αν βγει 

και πάλι και να προσπαθήσει, έστω και χωρίς επιτυχία να πετάξει για φυσική 

σύζευξη, ιδιαίτερα αν η ποσότητα του σπέρµατος που χρησιµοποιήθηκε είναι 

λιγότερη από 6-8mm3 (Υφαντίδης Μ., 1987) 

 

((ιιιι))  ΜΜααρρκκάάρριισσµµαα  ττηηςς  ββαασσίίλλιισσσσααςς  

Το Μαρκάρισµα (σηµάδεµα) της βασίλισσας είναι χρήσιµο και 

απαραίτητο, γιατί επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισµό κατά τις επιθεωρήσεις, 

στην πιστοποίηση της ηλικίας και ιδιαίτερα στην προέλευση της  βασίλισσας.  

Οι βασίλισσες που συζευγνύονται µε φυσική οχεία, µαρκάρονται όταν 

αποµακρύνονται από τα κυψελίδια σύζευξης, για να χρησιµοποιηθούν 

µετέπειτα για  την αντικατάσταση ανεπιθύµητων βασιλισσών. Αντίθετα 

βασίλισσες που πρόκειται να δεχθούν σπέρµα µε τεχνητή σπερµατέγχυση, 

σηµαδεύονται µερικές ώρες µετά την έξοδο τους από τα κελιά.  
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Οι κυριότεροι τρόποι που χρησιµοποιούνται κατά το σηµάδεµα των 

βασιλισσών είναι: 

1. Το ψαλίδισµα της άκρης σ’ ένα από τα φτερά της (Εικ. 69). Το κόψιµο 

 
Εικόνα 69. Το φτερό της βασίλισσας ψαλιδίζεται µε προσοχή στο άκρο του.  

του δεξιού φτερού γίνεται στα έτη που λήγουν σε άρτιο αριθµό (0,2,4,6 και 8) 

ενώ το κόψιµο του αριστερού φτερού γίνεται στα έτη που λήγουν σε περιττό 

αριθµό (1,3,5,7 και 9).  

2. Η χρησιµοποίηση χρώµατος 

που στεγνώνει και δεν είναι τοξικό.  

Ένας απλός και σταθερός τρόπος 

µαρκαρίσµατος είναι µε έγχρωµα 

δισκάκια οπαλίτη ανάλογου µεγέθους µε 

το θώρακα της βασίλισσας. Για το 

µελισσοκοµικό έτος 2005 το χρώµα 

διεθνώς είναι το µπλε (Εικ. 70).  

3. Η χρησιµοποίηση µικρών 

χρωµατικών πλαστικών δίσκων µε 

αριθµούς που εφαρµόζονται πάνω στο 

θώρακα αφού προηγουµένως 

τοποθετηθεί λίγη κόλα (Εικ. 71).  

π

 

 

Εικόνα 70. Το µαρκάρισµα της βασίλισσας
γίνεται µε χρωµατισµός του θώρακα.  
Το σηµάδεµα της βασίλισσας µπορεί να γίνει συγχρόνως µε 

ερισσότερους από ένα τρόπους. (Υφαντίδης, 1987). 
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Εικόνα 71. Σηµάδεµα µε αριθµηµένους  µικρούς χρωµατικούς πλαστικούς δίσκους  

 

((ιιιιιι))  ΗΗ  κκααρρττέέλλαα  ττοουυ  µµεελλιισσσσοοσσµµήήννοουυςς    

Η καταγραφή των στοιχείων, που αφορούν τις ενδιαφέρουσες από 

άποψη βελτίωσης ιδιότητες ενός µελισσοσµήνους, είναι µια αυτονόητη 

αναγκαιότητα.  

Την καταγραφή αυτή την εξυπηρετεί αποτελεσµατικά η καρτέλα του 

µελισσοσµήνους (Εικ. 72). Ο βασιλοτρόφος βελτιωτής χρησιµοποιεί πάντα για 

κάθε µελισσοκοµικό έτος, όπως και για κάθε βασίλισσα µια νέα καρτέλα, ενώ 

ο επιχειρηµατίας µελισσοκόµος διατηρεί µια µόνο για ολόκληρη τη ζωή µιας 

βασίλισσας.  

Η καρτέλα αυτή συνοδεύει τη βασίλισσα σε οποιαδήποτε αλλαγή 

κυψέλης. Μετά από µια τέτοια αλλαγή καταγράφεται στην καρτέλα ο αριθµός 

της νέας κυψέλης, ενώ ο αριθµός που έχει η βασίλισσα στο θώρακα της 

παραµένει ο ίδιος.  

Για να διαµορφωθεί µια όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική εικόνα των 

ιδιοτήτων του µελισσοσµήνους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συγκρίσεων 

επιδιώκεται να παρασταθούν οι διαβαθµίσεις τους µε αριθµούς. Έτσι ο 

βαθµός επιθετικότητας και αντίστοιχα ηρεµίας των εργατριών, όταν 
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κυκλοφορούν στην κηρήθρα, αποδίδονται  µε τιµές συµβατικής κλίµακας από 

απόλυτους αριθµούς, δηλαδή από το 1 έως το 4. Στην κλίµακα αυτή το 4 

σηµαίνει πάρα πολύ, το 3 πολύ, το 2 µέτριο και το 1 λίγο.  

Ας σηµειωθεί πως για τη διαµόρφωση πιο αντικειµενικής γνώµης, ειδικά 

για τις δύο αυτές ιδιότητες, απαιτείται ένας µεγάλος αριθµός παρατηρήσεων 

σε όλη τη διάρκεια του έτους επειδή η εκδήλωση τους εξαρτάται από την 

εποχή, από τις συνθήκες ανθοφορίας, από τη συµπεριφορά του 

µελισσοκόµου και την ώρα που εργάζεται αυτός στα µελισσοσµήνη του. Η ίδια 

κλίµακα χρησιµοποιείται και για να περιγραφεί η κατάσταση των επιµέρους 

σταδίων του γόνου. Όποια σηµασία έχει η καρτέλα του µελισσοκοµείου για το 

κάθε συγκεκριµένο µελισσοσµήνος, την ίδια σηµασία έχει το γενεαλογικό 

βιβλίο για όλη τη σειρά των προγόνων και απογόνων του. Ιδιαίτερα χρήσιµο 

αποδεικνύεται το βιβλίο αυτό, στην περίπτωση που χρειάζεται να παρθεί 

απόφαση, αν ένα από τα µελισσοσµήνη προσφέρεται για δότης κηφήνων, 

ενώ το µητρικό µελισσοσµήνος (η βασίλισσα) από το οποίο αυτό έχει 

προέλθει, ίσως δεν θα υπάρχει πια. (Υφαντίδης Μ., 1987) 
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Γενικές ∆ιαπιστώσεις ∆όθηκε        +                          Αφαιρέθηκε      - 

Γόνος Κυψέλη 

No 
Ηµεροµηνία Πληθ. 

Κηρήθρ. Κηρ. Αυγά σκ. κ 

Μέλι

(kg)
Προσήλωση Ηπιότητα Κηρήθ. Φύλλα Γόνος 

Μέλισ- 

σες 

(kg) 

Μέλι 

(kg) 

Ζάχαρη 

(kg) 

Παρατηρήσεις 

(Μεταφορά, 
διεύρυνση, 

αφεσµός, τάισµα 
κλπ) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

Μιχαήλ ∆. Υφαντίδης 
 

Εικόνα 72. Καρτέλα µελισσοσµήνους 
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εε..  ΜΜεεττααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  κκηηφφήήννωωνν    

Απαραίτητο και χρήσιµο είναι να βρίσκεται το µελισσοσµήνος εκτροφής 

κηφήνων κοντά στο χώρο του όπου γίνονται οι σπερµατεγχύσεις. Για  την 

αποτροπή της ανάµιξης των εκτρεφόµενων, κηφήνων του µε εκείνους από 

άλλα γειτονικά µελισσοσµήνη, εφαρµόζονται διάφοροι τρόποι για τον 

περιορισµό τους.  

Τοποθετείται κατάλληλο διάφραγµα (απόσταση των συρµάτων του 

5,2mm) στην είσοδο της κυψέλης, χωρίς να παρεµποδίζεται η κυκλοφορία 

των εργατριών αφού έχει ευρύχωρα περάσµατα γι αυτές.  

Στην απρόσκοπτη αναχώρηση και επιστροφή των συλλεκτριών βοηθά 

και η λοξή τοποθέτηση του διαφράγµατος σε συνδυασµό και µε το πλατύ 

σκέπασµα της κυψέλης στην οποία το διάφραγµα είναι προσαρµοσµένο. Με 

τη διάταξη αυτή οι κηφήνες δεν συνωστίζονται τόσο πολύ επάνω στο 

διάφραγµα, επειδή δεν βλέπουν ουρανό. Η θέα του ουρανού αποτελεί γι 

αυτούς έντονο ερέθισµα για πτήση οπότε και αναζητούν επίµονα τρόπο 

διαφυγής προς το ύπαιθρο όταν περιορίζονται.  

Ωστόσο ο περιορισµός των κηφήνων δεν µπορεί να διατηρηθεί πέρα 

από µια εβδοµάδα χωρίς προβλήµατα. Ιδιαίτερα τις ζεστές ηµέρες οι ώριµοι 

για πτήση κηφήνες συνωστίζονται επάνω στο διάφραγµα και η παραµονή 

αυτής της κατάστασης έχει ως αποτέλεσµα να καταστραφούν πολλοί απ’ 

αυτούς. Αν για κάποιο λόγο δεν γίνεται να χρησιµοποιηθούν τότε, 

µεταφέρονται τα µελισσοσµήνη εκτροφής κηφήνων σε άλλη περιοχή, χωρίς το 

σχετικό διάφραγµα και τοποθετούνται σε αποστάσεις τουλάχιστον 50-100m 

µεταξύ τους και ακόµα καλύτερα µε την είσοδο τους σε διαφορετική 

κατεύθυνση. Κάτω από τις συνθήκες αυτές οι κηφήνες εκτελούν πτήση και 

ξαναγυρίζουν στην κυψέλη τους, χωρίς κανένα φόβο να παραπλανηθούν και 

να µπουν σε άλλη.  

Αν οι κηφήνες πρέπει να διατηρηθούν για κάποιο χρονικό διάστηµα έξω 

από την κυψέλη τους, συνίσταται να προστεθεί και ένας ίσος αριθµός από 

εργάτριες, στο κλουβί παραµονής, για να τους φροντίζουν και να τους 

διατηρούν σε θερµοκρασία 25-300C. Χωρίς εργάτριες, οι κηφήνες χάνουν τη 

ζωτικότητά τους µέσα σε λίγες ώρες. Αν τέλος οι κηφήνες που µεταφέρονται 

στο χώρο για σπερµατεγχύσεις δεν είχαν καµία ευκαιρία να πετάξουν, 
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τοποθετούνται σε κατάλληλο κλουβί που φωτίζεται και θερµαίνεται στους 25-

300C. Αυτό επιτρέπει στους κηφήνες να αποβάλλουν τα περιττώµατα τους, 

κάνοντας εκεί µέσα σε µικρές αποστάσεις πτήσεις. Μετά από πτήση πέντε ως 

δέκα λεπτών της ώρας αναστρέφουν ευκολότερα το γεννητικό τους όργανο. 

Μέσα σ’ αυτό το κουτί που έχει διαστάσεις 50x40x40cm είναι εύκολο να 

διακριθούν οι κηφήνες από τις µέλισσες και να συλληφθούν. (Υφαντίδης Μ., 

1987) 

 

σσττ..  ΣΣύύννττοοµµηη  ιισσττοορριικκήή  αανναασσκκόόππηησσηη  ((ττεεχχννηηττήή  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηη))  

Η πρώτη προσπάθεια για τεχνητή σπερµατέγχυση χωρίς όµως τη 

χρησιµοποίηση κάποιου εργαλείου έγινε το 1887 από το ΜcLain, που 

τοποθέτησε σταγόνες σπέρµατος του κηφήνα στο γεννητικό άνοιγµα της 

βασίλισσας. Οι προσπάθειες για ανόργανη τεχνητή σπερµατέγχυση 

συνεχίστηκαν και από άλλους ερευνητές µέχρι και το 1959 χωρίς όµως 

ουσιαστικά αποτελέσµατα. Ενόργανη τεχνητή σπερµατέγχυση δοκίµασε 

πρώτη φορά ο (Huber 1788-1791), χρησιµοποιώντας για ανόργανο µια τρίχα 

από πινέλο ζωγραφικής.  

Η σύγχρονη τεχνική της ενόργανης σπερµατέγχυσης άρχισε µε 

προσπάθειες του Watson (1927), που χρησιµοποίησε µικροσκοπική σύριγγα. 

Στα 1948 οι MacKensen και Roberts κατασκεύασαν µια συσκευή, που έµελλε 

να αποτελέσει ουσιαστικά το πρότυπο για όσες άλλες επινοήθηκαν 

µεταγενέστερα και οι οποίες σε λεπτοµέρειες µόνο διαφέρουν από εκείνη. 

Αποφασιστική στη διεξαγωγή της ενόργανης σπερµατέγχυσης ήταν η 

συµβολή του Laidlaw που στα 1944 επισήµανε το ρόλο της κολπικής 

βαλβίδας. Η επιτυχία της σπερµατέγχυσης εξασφαλίζεται µόνο, όταν το 

σπέρµα εγχυθεί πίσω από την κολπική βαλβίδα, µέσα στον κεντρικό ωαγωγό. 

Ο ίδιος ερευνητής χρησιµοποίησε για πρώτη φορά το CO2 ως αναισθητικό της 

βασίλισσας κατά την διάρκεια της σπερµατέγχυσης (Υφαντίδης Μ., 1987) 

 

ζζ..  ΑΑππααρρααίίττηητταα  όόρργγαανναα  κκααιι  εερργγααλλεείίαα    

1. Ένα στερεοσκόπιο µε µεγέθυνση τουλάχιστον Χ15 

Έτσι θα µπορέσει ο σπερµατεγχυτής να κατευθύνει µε ακρίβεια τις 

κινήσεις των πολύ µικρών εργαλείων.  
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2. Ένας προβολέας, όπου το φως θα περνάει προηγουµένως από κάποιο 

φίλτρο, για να συγκρατεί τη θερµότητα.  

3. Μια φιάλη (CO2) µε κατάλληλα µανόµετρα και βαλβίδες για τον υποβιβασµό 

της πίεσης του αερίου.  

4. Η συσκευή τεχνητής 

σπερµατέγχυσης η οποία 

αποτελείται από (Εικ. 73).  

α. Τη βάση που στηρίζονται τα 

διάφορα µέρη της συσκευής.  

β. Το σύστηµα συγκράτησης και 

αναισθητοποίησης της βασίλισσας 

(συγκρατητήρας βασίλισσας).  

γ. Τη σύριγγα για λήψη και 

µεταφορά του σπέρµατος (Εικ. 74). 

Για την απορρόφηση και έγχυση 

του σπέρµατος τοποθετείται στη 

σύριγγα αποστειρωµένος 

φυσιολογικός ορός (0,85% 

χλωριούχο νάτριο), που µπορεί να 

περιέχει το αντιβιοτικό θειική 

στρεπτοµυκίνη σε ποσοστό 0,25%. 

Το αντιβιοτικό συνιστάται µέσα 

στον ορό, αλλά δεν εγγυάται την 

 
Εικόνα 74. Η σύριγγα από τη συσκευή τύπου Mackensen. Α, Βιδωτό ωστήριο, Β, Σωλήνας 
της σύριγγας, C, Ωστήριο διαφράγµατος, D, Υποδοχέας, Ε, ∆ιάφραγµα από καουτσούκ, F, 
Αντικαταστάσιµο τµήµα της σύριγγας. Οι διαστάσεις είναι σε mm (χιλιοστά του µέτρου) (Από 
Ruttner, 1976). 

Εικόνα 73. Η συσκευή τεχνητής
σπερµατέγχυσης τύπου Mackenseen µαζί µε
ένα στερεοσκόπιο και φως. 1, Στερεοσκόπιο
και φως. 2, Προβολέας φωτός. 3, Βάση της
συσκευής. 4, Συγκρατηρήρας βασίλισσας. 5,
Σύριγγα. 6, Άγκιστρα (Από Laidlaw, 1977). 
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προστασία των βασιλισσών από µολύνσεις, όταν δεν πραγµατοποιούνται οι 

κατάλληλες αποστειρώσεις.  

δ. Τα δύο άγγιστρα για το άνοιγµα του θαλάµου του κεντριού και το 

κολπικό ραβδί για το παραµέρισµα της κολπικής βαλβίδας. (Χαριζάνης Π., 

1996) 

 

ηη..  ΗΗ    ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηηςς    

Ο χώρος όπου διεξάγεται η τεχνητή σπερµατέγχυση πρέπει να 

διατηρείται πολύ καθαρός η θερµοκρασία να είναι περίπου 250C και η σχετική 

υγρασία υψηλή (85%). Με σχετική υγρασία µικρότερη από 50%, οι ιστοί της 

βασίλισσας στεγνώνουν γρήγορα και η είσοδος της σύριγγας στον κόλπο 

γίνεται πολύ δύσκολα.  

Όλα τα εξαρτήµατα της συσκευής τοποθετούνται στην θέση τους και 

ρυθµίζονται κατάλληλα. ∆ιοχετεύεται στη σύριγγα αποστειρωµένος 

φυσιολογικός ορός και αφήνεται µεταξύ του σπέρµατος και του φυσιολογικού 

ορού φυσαλίδα αέρος διαµέτρου 2mm για να διακρίνεται το σπέρµα από τον 

ορό.  

Στο χώρο εργασίας µεταφέρονται κάθε φορά 30 µέχρι 50 κηφήνες οι 

οποίοι τοποθετούνται σε κατάλληλο κουτί όπου φωτίζεται από πάνω. Μέσα σ’ 

αυτό το κουτί οι κηφήνες µπορούν να πετάξουν και τους δίδεται η ευκαιρία να 

αδειάσουν το απευθυσµένο από τα περιττώµατα.  

 

Για να επιτευχθεί η αναστροφή των 

γεννητικών οργάνων και η 

εκσπερµάτωση, πιέζετε ελαφρά µε 

τον αριστερό αντίχειρα και δείκτη, το 

µπροστά µέρος του θώρακα. Αυτή η 

κίνηση επιφέρει συνήθως την 

µερική αναστροφή των γεννητικών 

οργάνων (Εικ. 75), κατόπιν 

πιέζοντας την κοιλ  πλευρικά, 

επιτυγχάνεται πλήρη αναστροφή 

και εµφάνιση του σπέρµατος στην άκρη του φαλού (Εικ. 76). Η 

Εικόνα 75. Η µερική αναστροφή των
γεννητικών οργάνων του κηφήνα πιέζοντας
το µπροστινό µέρος του θώρακα (Από
Laidlaw, 1977). 

 ιά
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σπερµατοληψία γίνεται µε τη σύριγγα, ακουµπώντας ελαφρά την άκρη της και 

προκαλώντας αναρρόφηση. Μετά 

το γέµισµα της σύριγγας µε 

σπέρµα, τοποθετείται µια µικρή 

ποσότητα ορού στην άκρη της, για 

να προστατευθεί το σπέρµα από το 

στέγνωµα. Είναι πολύ σηµαντικό το 

σπέρµα να µην έρχεται σε επαφή 

µε τα δάκτυλα του σπερµατεγχυτή 

ή µε το σώµα του κηφήνα και να 

µην µολύνεται µε τα περιττώµατα 

του. Η άκρη της σύριγγας πρέπει 

να καθαρίζεται µε βαµβάκι 

εµποτισµένο στον αποστειρωµένο ορό.  

  

Με την τεχνητή σπερµατέγχυση οι βασίλισσες δεν αρχίζουν την ωοτοκία 

σε 2-3 ηµέρες όπως γίνεται τη φυσική γονιµοποίηση, αλλά µετά από 25 

περίπου ηµέρες. Βρέθηκε ότι όταν η βασίλισσα υποστεί δεύτερη νάρκωση, για 

5 λεπτά της ώρας µε CO2, µια µέρα πριν ή µια µέρα µετά τη σπερµατέγχυση, 

τότε αρχίζει την ωοτοκία σε 3 περίπου ηµέρες (όπως και στη φυσική 

γονιµοποίηση).  

Στη συνέχεια ρυθµίζεται η ταχύτητα ροής του CO2  και τοποθετείται στον 

συγκρατητήρα (ειδική θήκη) η 

βασίλισσα που πρόκειται να γίνει η 

σπερµατέγχυση. Από το ένα άκρο 

του συγκρατητήρα προεξέχουν οι 3 

τελευταίοι δακτύλιοι, της κοιλίας της 

βασίλισσας, ενώ από το άλλο άκρο 

διοχετεύεται το CO2 και έτσι 

ναρκώνεται η βασίλισσα. Ενδέχεται 

όµως πρώτα να γίνει η νάρκωση 

της βασίλισσας και µετά να 

τοποθετηθεί στον συγκρατητήρα. 

Με τα δύο άγγιστρα ανοίγεται ο 

Εικόνα 76. Πιέζοντας πλευρικά την κοιλιά
του κηφήνα επιτυγχάνεται η πλήρης
αναστορφή των γεννητικών οργάνων και η
εµφάνιση του σπέρµατος στην άκρη του
φαλού (Από Laidaw, 1977). 

Εικόνα 77. Το άνοιγµα του θαλάµου του
κεντριού και του κόλπου της βασίλισσας µε τη
βοήθεια των αγγίστρων και την εισαγωγή του
άκρου της σύριγγας (Από Laidlaw, 1977).  
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θάλαµος του κεντριού και του κόλπου και εισάγεται το άκρο της σύριγγας (Εικ. 

77). Για να τοποθετηθεί το σπέρµα στον κοινό ωαγωγό της βασίλισσας, 

πρέπει να παραµερισθεί η κολπική βαλβίδα, που επιτυγχάνεται είτε 

κουνώντας κατάλληλα τη σύριγγα είτε χρησιµοποιώντας το κολπικό ραβδί 

(Εικ. 78) 

  

  
Εικόνα 78. Η διαδικασία της σπερµατέγχυσης διαφραγµατικά. Α, Η κοιλιά της βασίλισσας και 
η θέση των οργάνων της συσκευής, Β, Παραµέρισµα της κολπικής βαλβίδας µε το κολπικό 
ραβδί. Γ, Εισαγωγή της σύριγγας. ∆, Έγχυση του σπέρµατος, 1, Κοιλιακός άγκιστρο. 2, 
Φυσιολογικός ορός, 3, Κολπική βαλβίδα, 4, Φυσαλίδα αέρος, 5, Σπέρµα, 6, Σύριγγα. 7, 
Άγκιστρο κεντριού, 8, Κεντρί. 9, Κολπικό ραβδί. 10, Σπερµατοθήκη, (Από Ruttner, 1976). 
 
  

θθ..  ΑΑίίττιιαα  πποουυ  ππρροοκκααλλοούύνν  ττοο  θθάάννααττοο  ττωωνν  ββαασσιιλλιισσσσώώνν  όότταανν  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  ηη  

ττεεχχννηηττήή  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηη    

1. Από τραυµατισµό κατά τη διάρκεια της σπερµατέγγχυσης  

2. Από µόλυνση µη αποστειρωµένων εργαλείων  

3. Από µη σωστή νάρκωση  

4. Από µη κανονική διατήρηση των βασιλισσών  
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5. Από υπολείµµατα σπέρµατος που παρέµειναν στον κοινό ωαγωγό 

για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 2 ηµέρες  

6. Από την επιθετικότητα των εργατριών κατά την εισαγωγή τους στα 

µελισσοσµήνη.  

7. Από τη χρησιµοποίηση µη συζευγµένων βασιλισσών ακατάλληλης 

ηλικίας (µικρότερης των 4 ηµερών και µεγαλύτερης των 21 ηµερών) 

(Χαριζάνης Π. 1996). 

 

ιι..  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  ––  ΜΜεειιοοννεεκκττήήµµαατταα  ττηηςς  ττεεχχννηηττήήςς  σσππεερρµµααττέέγγχχυυσσηηςς    

1. Μόνο η τεχνητή σπερµατέγχυση εγγυάται πλήρη έλεγχο των 

συζεύξεων και καµία άλλη µέθοδος.  

2. Μπορεί να γίνει 12 µήνες το χρόνο και 24 ώρες την ηµέρα. Υπάρχουν 

µέθοδοι που µπορούν να παραχθούν βασίλισσες και κηφήνες ακόµη και το 

χειµώνα µε ειδικούς χειρισµούς.  

3. Υπάρχει η δυνατότητα να εφαρµοστεί η τεχνητή σπερµατέγχυση σε 

µια βασίλισσα, µε όσους κηφήνες επιθυµούνται (1 ή 2 ακόµη και 20).  

4. Η κύρια χρήση της τεχνητής σπερµατέγχυσης είναι στην έρευνα, 

όπου η δυνατότητα διαφόρων διασταυρώσεων είναι απεριόριστη.  

5. Μπορεί να συλλεχθεί σπέρµα από πολλούς κηφήνες (50 ή 100), να 

αναµιχθεί και να γονιµοποιηθεί η βασίλισσα µε ένα µέρος από το σπέρµα 

αυτό, που θα αντιπροσωπεύει τους 50 ή 100 κηφήνες.  

6. Μπορεί να συλλεχθεί το σπέρµα των κηφήνων όταν υπάρχουν σε 

µεγάλο αριθµό, να διατηρηθεί σε υγρό άζωτο (θερµοκρασία -1960C) και να 

χρησιµοποιηθεί σε εποχή που δεν υπάρχουν κηφήνες αφού το σπέρµα 

µπορεί ακόµη να διατηρηθεί κι ένα χρόνο.  

7. Μπορεί να συλλεχθεί το σπέρµα σε µια περιοχή και να αποσταλεί σε 

άλλη περιοχή (ή χώρα), χωρίς να υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης ασθενειών.  

Τα µειονεκτήµατα της τεχνητής σπερµατέγχυσης είναι: 

1. Απαιτείται χρόνος για σωστή εκµάθηση της τεχνητής 

σπερµατέγχυσης  

2. Απαιτούνται γνώσεις γενετικής για την καλύτερη αξιοποίηση της 

µεθόδου αυτής  

3. Το µεγάλο κόστος της συσκευής και των υλικών (Χαριζάνης Π., 1996) 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑΤΤΟΟ    

 

ΥΥββρριιδδιισσµµόόςς    

Η διασταύρωση, ως µέθοδος βελτίωσης στη µέλισσα έχει να 

παρουσιάσει αναµφισβήτητα εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσµατα, σχετικά µε 

την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς της 

ζωικής και φυτικής παραγωγής. Ωστόσο η σύσταση για γενική υιοθέτηση του 

υβριδισµού στη µελισσοκοµία φαίνεται παρακινδυνευµένη. Καταρχήν είναι 

πολύ σπάνιο, αν όχι αδύνατο να επιτευχθούν υβρίδια που να έχουν υψηλές 

αποδόσεις σε µέλι, χωρίς να παρουσιάζουν ταυτόχρονα και έντονη 

επιθετικότητα.  

Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ίσως ακραίο παράδειγµα η υβριδισµένη 

µέλισσα της Βραζιλίας, που προέκυψε από τη διασταύρωση της Α. mel. 

mellifica µε  την αφρικανικής καταγωγής και πολύ επιθετική φυλή A. mel. 

adansonii. Οι Βραζιλιάνοι µελισσοκόµοι «γέµισαν την τσέπη τους χρήµατα» 

κατά την έκφραση του καθηγητή Ker, που ο ίδιος µετέφερε την αφρικανική 

µέλισσα στην πατρίδα του.  

Παράλληλα όµως η δικαιολογηµένη φοβία τους, από θανατηφόρα 

περιστατικά συναδέλφων τους, άρχισε να επεκτείνεται µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα στις γειτονικές χώρες, από εκείνη µε την οποία εξαπλώνεται η ίδια η 

βραζιλιάνικη υβριδισµένη πια µέλισσα, που απειλεί να περάσει τώρα και τον 

Παναµά. Χαρακτηριστική είναι στην προκειµένη περίπτωση η επιστηµονική 

εκστρατεία που ανέλαβαν ειδικά στις ΗΠΑ, για να βρουν σε συνεργασία και µε 

συναδέλφους τους από την Ευρώπη και Ασία κάποιο αποτελεσµατικό τρόπο 

για να σταµατήσουν το δρόµο στην επέκταση της µέλισσας αυτής.  

Αν υποστηριχτεί, πως στην προηγούµενη περίπτωση ο υβριδισµός στη 

µέλισσα προκάλεσε σε διεθνή κλίµακα µια δυσάρεστη κατάσταση, µόνο και 

µόνο γιατί η Α., mel. adasonii είναι η ίδια πολύ επιθετική, δεν παύει να 

θεωρείται επισφαλής η διασταύρωση της µέλισσας, ως µέθοδος βελτίωσης 

και για τους πιο κάτω λόγους: 

α. Για την παραγωγή υβριδίων στη µέλισσα, πρέπει να επιλεχθούν δύο 

σειρές ή δύο οικότυποι, που να δώσουν µεταξύ τους ένα συνδυασµό, 

προσαρµοσµένο σε κάθε συγκεκριµένο οικολογικό περιβάλλον. Γιατί βέβαια 

 121



όλες οι διασταυρώσεις δεν χαρακτηρίζονται κατ’ ανάγκη και από την «ευορία 

των νόθων».  

Αλλά πέρα από αυτό πρέπει οι οικότυποι αυτοί να διατηρούνται κατά το 

δυνατόν αµιγείς, ώστε το επιθυµητό προϊόν της διασταύρωσης τους να 

παραµένει σταθερό. Είναι δηλαδή για το σκοπό αυτό αναγκαίες σοβαρές και 

σηµαντικές προεργασίες, που κατά κανόνα µόνο από ειδικά ερευνητικά 

κέντρα µπορεί να πραγµατοποιούνται.  

β. Ακόµη και µε δεδοµένη την τελευταία πιο πάνω προϋπόθεση, µε την 

οποία εξασφαλίζεται η παραγωγή υβριδίων στη µέλισσα, δηµιουργείται 

πρόβληµα στην τελευταία φάση του προγράµµατος βελτίωσης, στο στάδιο 

δηλ. της χρησιµοποίησης των υβριδίων από τους παραγωγούς 

µελισσοκόµους. Το πρόβληµα αυτό είναι συνυφασµένο µε τον τρόπο 

σύζευξης της βασίλισσας µε τους κηφήνες. Οι κηφήνες µιας υβριδισµένης 

βασίλισσας, θα επηρεάζουν αναπότρεπτα και µάλιστα δυσµενώς τη γενετική 

σύνθεση των µελισσοσµηνών των γύρω µελισσοκοµείων, γιατί από τις 

ανεξέλεγκτες συζεύξεις τους µε τις γύρω ασύζευκτες βασίλισσες, θα 

προκύπτουν υβρίδια δεύτερης γενιάς (F2). Αυτά έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να είναι έντονα επιθετικά και λιγότερο αποδοτικά.  

Στην καλύτερη περίπτωση µόνο χώρες που χαρακτηρίζονται από την 

ύπαρξη σχετικά λίγων αλλά µεγάλων µελισσοκοµικών επιχειρήσεων, µε τις 

οποίες είναι και δυνατή και επιθυµητή µια συνεργασία µε τα βελτιωτικά 

κέντρα, µόνο τέτοιες χώρες προσφέρονται για την υιοθέτηση του υβριδισµού 

στη µέλισσα. (Χαριζάνης Π., 1996).  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΚΚΑΑΤΤΟΟ    

 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    

Η εκτροφή βασιλισσών, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή διαφόρων 

τεχνικών επιλογής, έχουν σκοπό την επιτυχή βελτίωση δηλ. την αυξηµένη 

ωοτοκία και παραγωγικότητα, την αντοχή στις ασθένειες, την καλύτερη 

συµπεριφορά των µελισσών κ.α., καθώς και η αντικατάσταση των 

γηρασµένων (κάθε 1-2 χρόνια), τραυµατισµένων και γενικά ελαττωµατικών µη 

αποδοτικών βασιλισσών, µε νέες άριστης ποιότητας και γνωστής προέλευσης 

είναι, ίσως η σηµαντικότερη παρέµβαση του ανθρώπου.  

 

• Κατά την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθόδου βασιλοτροφίας είναι 

απαραίτητο να τηρούνται ορισµένες βασικές αρχές οι οποίες είναι: 

(ι) Επιλογή ενός πολύ δυνατού µελισσοσµήνους έναρξης µε 

διαπιστωµένα και καταγεγραµµένα τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και 

µε ισορροπηµένη σύνθεση µελισσών (εργατριών – παραµάνων )  

(ιι) Οι προνύµφες που προορίζονται για την εκτροφή βασιλισσών πρέπει 

να είναι ηλικίας µικρότερης των 24 ωρών, µαργαριταρόχρωµες, µε ελαφριά 

κύρτωση προκειµένου να εξελιχτούν σε εύρωστες βασίλισσες µε καλή 

σωµατική διάπλαση.  

(ιιι) Άριστες συνθήκες διατροφής των βασιλικών κελιών στα 

µελισσοσµήνη εκτροφής πριν να σφραγιστούν, επίσης άριστες συνθήκες 

διατροφής, µετά την έξοδο της βασίλισσας από το βασιλικό κελί και έως να 

ωριµάσει αναπαραγωγικά, και τέλος µετά την επιστροφή της από την πτήση 

σύζευξης η ανάγκη για καλή διατροφή συνεχίζεται να είναι επιτακτική.  

∆εν εκτρέφονται όµως πάντα καλής ποιότητας βασίλισσες  

• Η αποτυχία στην εκτροφή ποιοτικών βασιλισσών συναντάται σε 

µεθόδους που η επιλογή των προνυµφών που προορίζονται για βασίλισσες, 

γίνεται από τις ίδιες τις µέλισσες και ο γόνος που περιέχει η κυψέλη είναι 

αγνώστου ηλικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η επιλογή της προνύµφης από 

τις µέλισσες να µην είναι πάντα σωστή και πολλές φορές να χρησιµοποιούνται 

προνύµφες ηλικίας µεγαλύτερης των 24h (3-4 ηµερών) µε αποτέλεσµα να 
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αναπτύσσονται µέλισσες, σε ενδιάµεσο στάδιο εργάτριας και βασίλισσας και 

να απορρίπτονται νωρίς από τις παραµάνες µέλισσες.  

• Χαµηλής ποιότητας βασίλισσες παράγονται όταν από ένα µικρό 

µελισσοσµήνος, µε µικρό σχετικά πληθυσµό εκτρέφεται µεγάλος αριθµός 

βασιλικών κελιών. Αυτό έχει σαν συνέπεια να µην είναι ικανές οι παραµάνες 

µέλισσες να περιποιηθούν σωστά το γόνο στα βασιλικά κελιά, ούτε να 

δηµιουργήσουν την άριστη θερµοκρασία που απαιτείται κατά την εκτροφή των 

βασιλισσών.  

• Σε µεθόδους που προκαλείται ορφανισµός στο µελισσοσµήνος για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι µέλισσες εργάτριες δίδουν προτεραιότητα στην 

εκτροφή βασιλισσών, που έχει σαν αποτέλεσµα να εγκαταλείπεται το 40-50% 

του εργατικού γόνου και έτσι να χάνεται.  

Εάν δεν υπάρχουν αυγά ή ανοιχτός γόνος στο ορφανό µελισσοσµήνος 

για την εκτροφή των βασιλισσών, τότε, δηµιουργούνται ωοτόκες εργάτριες και 

τις περισσότερες φορές οδηγείται το µελισσοσµήνος στον αφανισµό.  

• Αµφιβόλου ποιότητας βασίλισσες εκτρέφονται όταν δεν είναι δυνατή η 

µεταφορά γόνου (προνυµφών από ελεγµένα και µε καταγεγραµµένα τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους µελισσοσµήνη), µε γνώστης προέλευσης 

θηλυκών και αρσενικών γονέων, σε µελισσοσµήνη) που έχουν την ικανότητα 

να εφοδιάζουν µε άφθονο βασιλικό πολτό τις νεαρές προνύµφες κατά την 

εξέλιξή τους.  

• Καλής ποιότητας βασίλισσες µε υψηλή ευρωστία και καλή σωµατική 

διάπλαση, δηµιουργούνται την ευνοϊκότερη περίοδο του έτους, την περίοδο 

της σµηνουργίας, από µελισσοσµήνη πολύ δυνατά.  

Όµως τέτοιες βασίλισσες παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα µε 

κυριότερο την τάση για σµηνουργία, αφού προέρχονται από κελιά 

σµηνουργίας.  

Εκτροφή καλής ποιότητας βασιλισσών επιτυγχάνεται µε µεθόδους, όπου 

η ηµεροµηνία εισαγωγής και εξαγωγής των βασιλικών κελιών στο 

µελισσοσµήνος παραγωγής βασιλοκυττάρων, προκειµένου να ωοτοκήσει η 

βασίλισσα µέσα σ’ αυτά, είναι ελεγχόµενη.  

Αποτέλεσµα είναι οι νεαρές προνύµφες, που προορίζονται για την 

εκτροφή βασιλισσών να είναι γνωστής ηλικίας (<24h).  
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∆εδοµένο ότι το µελισσοσµήνος παραγωγής βασιλοκυττάρων, είναι 

επιλεγµένο για τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά του και οι συνθήκες 

διατροφής, σ’ όλα τα στάδια εξέλιξης της βασίλισσας έως και την έναρξη της 

ωοτοκίας θα είναι άριστες.  

 

• Άριστης ποιότητας βασίλισσες εκτρέφονται µε µεθόδους που 

χρησιµοποιούν την τεχνική της µεταφοράς της νεαρής προνύµφης (<24 

ωρών), από το εργατικό κελί στην τεχνητή βάση βασιλικού κελιού, κάτω από 

ελεγχόµενες συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας (>60%) και θερµοκρασίας 

20-340C, σε χώρο κλειστό ώστε να αποφευχθεί η άµεση επαφή της 

προνύµφης µε τις ηλιακές ακτίνες.  

Υπάρχει η δυνατότητα εκτροφής από µελισσοσµήνη επιλεγµένα 

παραγωγικά, ήπια και ανθεκτικά στις ασθένειες.  

Η εξέλιξη των ατελών σταδίων, γίνεται κάτω από άριστες συνθήκες 

διατροφής σε µελισσοσµήνη δυνατά, που έχουν επιλέγει για την εκτροφή των 

βασιλικών κελιών. Ο ορφανισµός περιορίζεται στο ελάχιστο.  

 

• Για την απόκτηση βασιλισσών άριστης ποιότητας σπουδαίο ρόλο 

έχουν οι κηφήνες, όσο αφορά την επάρκεια τους, αλλά και την ποιότητα τους 

(σωµατική ευρωστία και κυρίως γενετική προέλευση).  

Η εκτροφή κηφήνων είναι δυσκολότερη από εκείνη των βασιλισσών, 

επειδή είναι περισσότερο εξαρτηµένη από την εποχή, ο αριθµός κηφήνων 

είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των βασιλισσών και τέλος ο χρόνος που 

απαιτείται για την εκτροφή κηφήνων είναι σχεδόν διπλάσιος από το χρόνο 

που απαιτείται για την εκτροφή βασιλισσών.  

 

• Ο τρόπος σύζευξης της βασίλισσας µε τους κηφήνες, κατά την ελεύθερη 

οχεία δηµιουργεί προβλήµατα όσον αφορά τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 

προέλευσή τους.  

Αναπτύχθηκαν µέθοδοι για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, όπως 

η τεχνητή σπερµατέγχυση και έλεγχος των συζεύξεων κατά τη φυσική οχεία.  

Όµως κανένας από τους τρόπους ελεγχόµενης σύζευξης στη µέλισσα 

δεν µπορεί να εγγυηθεί, απόλυτο έλεγχο αναφορικά µε την προέλευση των 
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αναπαραγωγικών ατόµων. Μόνο µε την τεχνητή σπερµατέγχυση ελέγχεται 

απόλυτα η προέλευση των βασιλισσών και των κηφήνων όµως δεν είναι 

πρακτικά δυνατόν να επεκταθεί η χρήση της και στα επόµενα στάδια του 

προγράµµατος βελτίωσης, όπου ο αριθµός των αγονιµοποίητων βασιλισσών 

γίνεται µεγάλος.  
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