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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Η μελιςςοκομία ςτον ευρφτερο ελλαδικό χϊρο και ςτο κόςμο είναι πολφ ςθμαντικι 

για το περιβάλλον και για τθ ςυνζχεια τθσ φπαρξθσ τθσ ηωισ του πλανιτθ. Η Ελλάδα 

είναι από τισ χϊρεσ με μεγάλθ παραγωγι μελιοφ (15 000 t) και υψθλό αρικμό 

κυψελϊν (1 340 000). τθν Ελλάδα θ μελιςςοκομία καλφπτει το 2.4% ςτθ ηωικι 

παραγωγι και το 0.55% τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ αξίασ τθσ αγροτικισ 

παραγωγισ. Αυτιν τθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα με τθν μελιςςοκομία αςχολοφνται 19 814 

άνκρωποι , εκ των οποίων οι 7 170 είναι επαγγελματίεσ ςε ποςοςτό 36%. 

Παράλλθλα παγκοςμίωσ υπάρχουν 81 000 000 κυψζλεσ με παραγωγι μελιοφ 1 600 

000 t. Η Αςία είναι με διαφορά θ πρϊτθ ιπειροσ ςτθ μελιςςοκομία, κακϊσ θ Κίνα 

είναι θ πρϊτθ χϊρα παγκοςμίωσ. Ακόμα ξεχωρίηουν και άλλεσ χϊρεσ όπωσ 

Αργεντινι, Σουρκία, Ουκρανία, Ρωςία και ΗΠΑ. Πζρα από το γεγονόσ ότι οι μζλιςςεσ 

ζχουν ηωτικι αξία ςτθν φπαρξθ του πλανιτθ, είναι πολφ ςθμαντικζσ και για τον 

άνκρωπο. Κακϊσ, το μζλι είναι βάςθ για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι, γιατί είναι 

πολφ πλοφςιο ςε κρεπτικι αξία. Επίςθσ τα υποπροϊόντα τθσ μζλιςςασ είναι 

ςπουδαία, χρθςιμοποιοφνται από τισ φαρμακοβιομθχανίεσ γιατί ζχουν 

κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. 
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Περίληψη 

Ο αξηζκόο ησλ κειηζζνζκελώλ  ζηελ Διιάδα (1 340 000 ην έηνο 2013) θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000-2013 απμήζεθε θαηά 3,91%, ελώ ε παξαγσγή κειηνύ θαηά 4,49%. Ζ 

παξαγσγή κειηζζνθεξηνύ δελ κεηαβιήζεθε (340 ηόλνπο/έηνο). Καηά ηελ πεξίνδν 

1990-2000 ν αξηζκόο ησλ κειηζζνζκελώλ θαη ηνπ κειηνύ απμήζεθαλ 6,05 θαη 

24,88%, αληίζηνηρα. Ζ κειηζζνθνκία ζηε ρώξα καο πξνζθέξεη ην 2,5% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο Εσηθήο Παξαγσγήο ηεο ρώξαο, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδεηαη ν πνιύ ζεκαληηθόο ξόινο ηεο κέιηζζαο ζηελ επηθνλίαζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ. ηελ Διιάδα κε ηε κειηζζνθνκία απαζρνινύληαη 15.500 άηνκα από ηα 

νπνία κόλν ην 9,5% αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ θιάδν. Ζ ρώξα καο θαηέρεη 

κία από ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηνλ θόζκν όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ κειηζζνζκελώλ, 

ηελ ππθλόηεηα απηώλ αλά km
2
 θαη ηελ παξαγσγή κειηνύ αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκό 

θαη ηελ έθηαζή ηεο. Ο αξηζκόο ησλ κειηζζνζκελώλ  παγθνζκίσο, θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2013, απμήζεθε θαηά 14,63%. Σε κεγαιύηεξε αύμεζε είρε ε Αζία (28,13%) ε 

νπνία είρε θαη ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ αξηζκό ησλ κειηζζνζκελώλ (44,09%), 

ελώ ηε δεύηεξε ζέζε ε Δπξώπε (9,49%) κε ζπκκεηνρή 20,74%. Σε κεγαιύηεξε 

ππθλόηεηα ζε κειηζζνζκήλνη αλά km
2
 έρεη ε Δ.Δ.(28) (2,76) θαη γεληθόηεξα ε 

Δπξώπε (1,65). Όζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή κειηνύ ζε Παγθόζκην επίπεδν 

ζεκεηώζεθε αύμεζε 32,59% θαηά ηελ ίδηα  πεξίνδν. Ζ Αζία είρε ηε κεγαιύηεξε 

αύμεζε (69,61%), θαζώο θαη ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή (45,72%). Σε δεύηεξε ζάζε 

θαηαιακβάλεη ε Δπξώπε (28,41%) θαη ζπκκεηνρή 22,37%. Σν 62,63% ηεο 

παγθόζκηαο παξαγσγήο κειηνύ παξάγεηαη ζε 10 ρώξεο ηνπ θόζκνπ πνπ έρνπλ 

αλαπηπγκέλε κειηζζνθνκία. Μεηαμύ απηώλ ε Κίλα θαηαιακβάλεη ηελ πξώηε ζέζε κε 

παξαγσγή 450.000 ηόλνπο ην έηνο 2013 (59,15% ηεο παξαγσγήο ηεο Αζίαο θαη 

27,5% ηεο Παγθόζκηαο παξαγσγήο). Άιιεο ρώξεο κε ζεκαληηθή παξαγσγή κειηνύ 

είλαη ε Σνπξθία (94.694 ηόλνπο), ε Αξγεληηλή (80.694 ηόλνπο), ε Οπθξαλία (73.713 

ηόλνπο), ε Ρσζηθή πλνκνζπνλδία (68.446 ηόλνπο) θαη νη Ζ.Π.Α. (67.812 ηόλνπο). Ζ 

κέζε παξαγσγή κειηνύ αλά θάηνηθν/έηνο ζηνλ Κόζκν είλαη 0,23 kg. Σε κεγαιύηεξε 

ηηκή ηεο κεηαβιεηήο απηήο έρεη ε Ωθεαλία (0,77 kg) θαη ε Δπξώπε (0,50 kg). Ζ 

παξαγσγή κειηζζνθεξηνύ απμήζεθε 9%. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: επηθνλίαζε, κειηζζνζκήλε, παξαγσγή κειηνύ, παξαγσγή 

κειηζζνθεξηνύ 
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Abstract 

Beehives’ number in Greece (1 340 000 in 2013) was increased by 3.91% during the 

period 2000-2013. In the same period honey production was increased by 4.49%, 

while the beeswax production haven’t changed since 1990 (340 tonnes/year). During 

the period 1990-2000 beehives’ number and honey production are increasd by 6.05 

and 24.88%, respectively. Beekeeping in our country accounts for 2.5% of the total 

income of Animal Production sector, without taking into account the very significant 

role of bees in the pollination of agricultural crops. With the beekeeping are engaged 

15 000 persons, but only 9.5% are professional beekeepers. Greece holds one of the 

first places in the World regarding the beehives number, their density per  km
2
 and the 

honey production per inhabitant. Beehives’ number worldwide during the period 

2000-2013 was increased by 14.63%. The largest increase was observed in Asia 

(28,13%), which has and the largest contribution in the World (44,09%), while in the 

second place is Europe (9.49% increase and  20.74% contribution). The largest 

density of beehives per km
2  

has E.U.(28) (2.76) and Europe (1.65). Honey 

production, worldwide, during the period 2000-2013  was increased by 32.59%.  In 

Asia was observed the largest increase (69.61%), which has and the greater 

contribution (45.72%) in the World. The second is Europe with 28,41% increase and a 

contribution of 22.37%. The largest portion of world honey production (69.61%), is 

produced only in ten countries with developed beekeeping. Between them Chine takes 

the first place producing 450 000 tonnes honey (59.15% of Asia and 27.5% of World 

production). Other countries with significant honey production are Turkey (94 694 

tonnes), Argentina (80 694 tonnes), Ukraine (73 713 tonnes), Russian Confederation 

(68 446 tonnes), and USA (67 812 tonnes).  The average honey production per 

inhabitant/year in the World is 0.23 kg. The largest value of this variable has Oceania  

(0.77 kg) and Europe (0.50 kg). The beeswax production in the World during the 

perion 2000-2013 was increased by 9%. 
Key words: pollination,  beehives, honey production, beeswax production,  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΡΟΚΠΝΤΑ ΡΟΥ ΡΑΑΓΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ  

1.1 ΜΕΛΙ: 

Αρχικά το μζλι, είναι το τρόφιμο που ςυλλζγουν οι μζλιςςεσ από τα μζρθ των 

φυτϊν ι από εκκρίςεισ φυτϊν, το οποίο μεταφζρουν ςτθ κυψζλθ, το μεταποιοφν 

και προςκζτουν δικζσ τουσ ουςίεσ και ςτθ ςυνζχεια το αποκθκεφουν ςτισ κθρικρεσ 

τουσ μζχρι να ωριμάςει. 

Οι μζλιςςεσ παράγουν μζλι από το νζκταρ και από μελιτϊματα που ςυλλζγουν από 

μζρθ των φυτϊν. Σο νζκταρ που ςυλλζγει θ μζλιςςα το κατεργάηεται ςτο πρόλοβό 

τθσ με τθν βοικεια ενηφμων. Η επεξεργαςία γίνεται μζςα ςτθ κυψζλθ από τισ 

νεαρζσ μζλιςςεσ. Η ςυμπφκνωςθ του νζκταροσ και των γλυκϊν εκκριμάτων γίνεται 

ςτα ςτοματικά μόρια των νεαρϊν μελιςςϊν και μζςα ςτα ανοιχτά κελιά. Όταν πλζον 

το μζλι είναι ϊριμο το καλφπτουν με κερί. Σο μζλι είναι ζνα διάλυμα ςακχάρου που 

περιζχεισ κι άλλεσ ουςίεσ. Είναι θ μόνθ γλυκιά ουςία που δε χρειάηεται περαιτζρω 

επεξεργαςία για να είναι βρϊςιμο. 

Οι κατθγορίεσ (τφποι) μελιοφ είναι: βοτανικισ προζλευςθσ δθλαδι το όνομα του 

φυτοφ το οποίο προιλκε το νζκταρ ι το μελίτωμα, εποχι ι τόποσ προζλευςθσ 

δθλαδι θ εποχι του ζτουσ που τρυγικθκε ι τθ περιοχι από τθν οποία προιλκε και 

τζλοσ θ φυςικι κατάςταςθ του μελιοφ δθλαδι αν είναι ρευςτό ι κρυςταλλωμζνο ι 

πωλείται κατευκείαν μαηί με τθ κθρικρα. 

Η χθμικι ςφνκεςθ του μελιοφ αποτελείται από τθν περιεκτικότθτά του ςε υγραςία, 

θ φυςικι υγραςία του μελιοφ είναι αυτι που παραμζνει μετά τθν ωρίμαςθ του 

νζκταροσ, τα ςάκχαρα του μελιοφ όπου αποτελοφν το 95% των ςτερεϊν ςυςτατικϊν 

του μελιοφ, τα οξζα, τα οποία δε φαίνονται ςυνικωσ ςτθ γεφςθ γιατί το μζλι είναι 

πολφ γλυκό, τα μεταλλικά ςτοιχεία (κάλλιο, νάτριο, αςβζςτιο, μαγνιςιο, ςίδθροσ, 

χαλκόσ, μαγγάνιο, χλϊριο, φϊςφορο, κλπ.), τα ζνηυμα τα οποία είναι πολφπλοκεσ 

πρωτεΐνεσ που ςχθματίηονται μζςα ςτα κφτταρα και καταλφουν τισ διάφορεσ 

αντιδράςεισ τα πιο ςθμαντικά είναι: θ ιμβερτάςθ που μετατρζπει τθ ςουκρόηθ ςε 

γλυκόηθ και φρουκτόηθ, θ διαςτάςθ που διαςπά το άμυλο, θ οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ 

που προςτίκεται από τισ μζλιςςεσ ςτο νζκταρ, υπάρχουν και άλλα ζνηυμα ςε 

μικροποςότθτεσ, οι πρωτεΐνεσ και τα αμινοξζα και τζλοσ οι βιταμίνεσ οι οποίεσ 

περιζχονται ςε μικροποςότθτεσ και υπάρχουν 6 τουλάχιςτον. 
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Σα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του μελιοφ τα οποία είναι: το άρωμα και θ γεφςθ 

όπου είναι τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν τισ προτιμιςεισ του 

καταναλωτι, το χρϊμα που υπάρχει ςε μεγάλθ ποικιλομορφία ςτο μζλι, θ 

υδροξυμεκυλοφουρφουράλθ θ ουςία αυτι είναι προϊόν διάςπαςθσ των απλϊν 

ςακχάρων, ειδικά τθσ φρουκτόηθσ με τθ παρουςία οξζοσ, οι τοξικζσ ουςίεσ οι οποίεσ 

ςτθ φφςθ υπάρχουν πολλζσ που παράγονται από διάφορα φυτά και πολλά από 

αυτά ζχουν φαρμακολογικζσ ιδιότθτεσ. 

Σο μζλι όπωσ εξάγεται από τθν κθρικρα, είναι ζνα υδατικό διάλυμα από ουςίεσ που 

ζχουν ποικίλο μζγεκοσ ςωματιδίων. Οι φυςικζσ ιδιότθτεσ του μελιοφ είναι: ο 

δείκτθσ διαπλάςεωσ δθλαδι ο απλοφςτεροσ τρόποσ για τθν μζτρθςθ τθσ υγραςίασ 

του μελιοφ είναι θ χριςθ διακλαςίμετρου χειρόσ, το ιξϊδεσ το οποίο είναι θ 

αντίςταςθ ςτθ ροι, θ ςτροφικι ικανότθτα οποία είναι θ ιδιότθτα του μελιοφ να 

ςτρζφει το επίπεδο του πολωμζνου φωτόσ, θ πυκνότθτα και θ ςχετικι πυκνότθτα 

που είναι θ μάηα που αντιςτοιχεί ςτθ μονάδα του όγκου, θ κρυςτάλλωςθ θ οποία 

είναι μία φυςικι ιδιότθτα του μελιοφ και δε ςχετίηεται με τθ κρεπτικι και βιολογικι 

του αξία, θ υγροςκοπικότθτα θ οποία είναι θ ικανότθτα του μελιοφ να 

προςλαμβάνει υγραςία από αζρα. 

Οι μικροοργανιςμοί ςτο μζλι και οι επιπτϊςεισ είναι τα βακτιρια τα οποία ζχουν 

βρεκεί ςε μικροποςότθτεσ ςτο μζλι και οι ηυμομφκθτεσ και θ ηφμωςθ θ οποία 

προκαλείται από τθν επίδραςθ των ανκεκτικϊν ςτα ςάκχαρα ηυμομυκιτων επάνω 

ςτθ γλυκόηθ και φρουκτόηθ. 

Η επεξεργαςία του μελιοφ είναι πολφ ςθμαντικι κακϊσ ο τρόποσ με τον οποίο κα 

επεξεργαςκεί από τον μελιςςοκόμο και τουσ διάφορουσ τυποποιθτζσ μποροφν να 

αλλοιϊςουν τθ ποιότθτα του. Ο μοναδικόσ τρόποσ επεξεργαςίασ του μελιοφ είναι θ 

κζρμανςθ, για να προλάβουμε τθν κρυςτάλλωςθ και τθ ηφμωςθ του. Η 

κερμοκραςία και ο ο χρόνοσ κζρμανςθσ είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ 

όπωσ και το να το ψφξουμε ςε κερμοκραςία δωματίου όςο το δυνατόν 

γρθγορότερα, ϊςτε να αποφφγουμε τθ καταςτροφι επικυμθτϊν ςυςτατικϊν του 

μελιοφ. 

Επίςθσ ο τρόποσ αποκικευςθσ του μελιοφ και θ μεταφορά του ςτα ςυςκευαςτιρια 

πρζπει να γίνεται ςωςτά. Οι αλλοιϊςεισ μποροφν να αποφευχκοφν, αν το μζλι 

αποκθκευκεί ςε χαμθλι κερμοκραςία. Σζλοσ κα πρζπει να αποφεφγονται υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ, γιατί θ αλλοίωςθ είναι γριγορθ ςτο χρϊμα, ςτθ γεφςθ, αλλά και ςτα 

ζνηυμα. 

Σο μζλι υπερζχει ωσ τροφι ςε ςχζςθ με άλλεσ γλυκαντικζσ ουςίεσ. Είναι πλοφςιο ςε 

ανόργανα ςυςτατικά, ζνηυμα, οργανικά οξζα και ρυκμιςτικζσ ουςίεσ. Επίςθσ 

περιζχει αρωματικζσ και χρωςτικζσ ουςίεσ κακϊσ και βιταμίνεσ. 
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Σο μζλι ζχει πολλζσ φαρμακευτικζσ δράςεισ όπωσ: αντιμετωπίηει μολυςματικζσ 

πλθγζσ, τθ δυςκοιλιότθτα και εγκαφματα, ακόμα ανακουφίηει από αλλεργίεσ κοινά 

κρυολογιματα και τζλοσ επιδρά ευεργετικά ςτθ καρδιά και ςτισ ςτομαχοεντερικζσ 

πακιςεισ. 

Σζλοσ οι γενικζσ χριςεισ του μελιοφ είναι πολλζσ και ποικίλεσ. Χρθςιμοποιείται ςε 

χυμοφσ, ςαλάτεσ, γλυκίςματα, ποτά, ψωμί κλπ. 

 

Εικόνα 1.Μζλι το κυριότερο προϊόν τησ μζλιςςασ.  
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1.2 ΕΡΙΚΟΝΙΑΣΘ: 

Οι μζλιςςεσ δεν είναι ςθμαντικζσ μόνο για προϊόντα και υποπροϊόντα που 

παράγουν , αλλά επίςθσ είναι πολφ ςθμαντικζσ και για τθν επικονίαςθ. Επικονίαςθ 

είναι θ μεταφορά τθσ γφρθσ από τον ανκιρα ενόσ άνκουσ ςτο ςτίγμα του ίδιου ι 

άλλου άνκουσ, δθλαδι αυτι είναι θ αναπαραγωγικι διαδικαςία των φυτϊν .Ζτςι οι 

μζλιςςεσ ςτθν ανκοφορία για να τραφοφν, πλάκουν τθν γφρθ και τθν μεταφζρουν 

ςτθν κυψζλθ. Πθγαίνοντασ από άνκοσ ςε άνκοσ του ίδιου είδουσ, βοθκοφν ςτθν 

επικονίαςθ. 

Η επικονίαςθ βοθκάει ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ των ςπόρων, 

των καρπϊν και των φροφτων. Επίςθσ βοθκάει ςτθν ποικιλότθτα τθσ αυτοφυοφσ 

βλάςτθςθσ όπωσ και των καλλιεργοφμενων φυτϊν καταςτϊντασ τθν ζτςι ςθμαντικι 

για τθν διατιρθςθ τθσ βιολογικισ ιςορροπίασ. Είναι αποδεδειγμζνο ότι οι μζλιςςεσ 

βοθκοφν ςτθν επικονίαςθ του 60 με 70% των φυτικϊν ειδϊν. Η χρθςιμότθτα των 

μελιςςϊν ςτθν επικονίαςθ είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν παραγωγι του μελιοφ. 

Για παράδειγμα υπολογίηεται ότι μια μζτρια αποικία ζχει 20 με 40 φορζσ 

μεγαλφτερθ αξία για τθν επικονίαςθ παρά για τθν παραγωγι του μελιοφ. 

Επίςθσ οι μζλιςςεσ είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ,ςτον 

κόςμο, διότι αποτελϊντασ το 80% των επικονιαςτικϊν εντόμων, κάνει ςθμαντικι 

τθν προςφορά τουσ ςτο φυτικό ακόμα και ςτο ηωικό περιβάλλον, κακϊσ 

αναπτφςςονται περιςςότερα φυτά και ζτςι υπάρχει περιςςότερθ τροφι και 

οξυγόνο για τα ηϊα και τουσ ανκρϊπουσ.

Εικόνα 2.Η επικονίαςη του άνθουσ από την μζλιςςα. 
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1.3 ΡΟΡΟΛΘ: 

Η πρόπολθ είναι κολλϊδεσ, ελαςτικό και ρθτινϊδεσ υλικό όπου το ςυλλζγουν οι 

μζλιςςεσ από δζντρα και από άλλα φυτά. Πιο ςυγκεκριμζνα από μίςχουσ φφλλων, 

από κορμοφσ δζντρων και από άλλα μζρθ των δζντρων. 

Η πρόπολθ ςυλλζγεται και παραςκευάηεται από τισ μζλιςςεσ και αποτελείται από 

ρθτίνεσ κατά 50-55%, από κερί κατά 30%, από αικζρια ζλαια κατά 10-15% και τζλοσ 

από γφρθ κατά 5%. 

Η ςυλλογι τθσ πρόπολθσ ,από τον άνκρωπο, γίνεται κατά τισ κερμζσ μζρεσ, όπου θ 

κερμοκραςία είναι 20 βακμοί C και πάνω, και κατά τισ ϊρεσ 10 το πρωί με 3 το 

μεςθμζρι. Αυτό γίνεται γιατί υπό τζτοιεσ ςυνκικεσ είναι εφπλαςτθ. Γι’ αυτό και 

προτιμάτε θ ςυλλογι τθσ, το καλοκαίρι. Επίςθσ είναι ςθμαντικό να ξζρουμε ότι θ 

ποςότθτα, τθσ πρόπολθσ, που παίρνουμε από μια κυψζλθ δεν εξαρτάται από το 

πόςο δυνατό είναι το μελίςςι, αλλά από το ποια είναι θ φυλι των μελιςςϊν που 

ζχουμε. 

Οι μζλιςςεσ χρθςιμοποιοφν τθν πρόπολθ για να καλφπτουν με αυτιν τα εςωτερικά 

τοιχϊματα τθσ φωλιάσ και των κελιϊν. Επίςθσ τθν χρθςιμοποιοφν για να κλείνουν 

τυχόν ςχιςμζσ και χαραμάδεσ. Και τζλοσ για να καλφπτουν ποντίκια, πεταλοφδεσ και 

άλλουσ ανεπικφμθτουσ εχκροφσ που ειςζβαλλαν και πζκαναν, από τισ μζλιςςεσ, 

ςτθν κυψζλθ και δεν μποροφν να τα απομακρφνουν. 

Επίςθσ, για τουσ ανκρϊπουσ, θ πρόπολθ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό και χριςιμο 

προϊόν. Διότι θ πρόπολθ ζχει αντιβιοτικζσ, μυκθτοκτόνεσ και αντιμικροβιακζσ 

ιδιότθτεσ, και χρθςιμοποιείται για κεραπείεσ τραυμάτων των αναπνευςτικϊν 

οργάνων, για τθν ςτοματικι κοιλότθτα (ςε άφκεσ, ζρπθτεσ, περιοδοντίτιδα και 

άλλα), όπωσ και για άλλεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Ακόμα βοθκάει ςτθν 

κεραπεία για τθν ωτίτιδα, το ζλκοσ, για ρευματικζσ αρκρίτιδεσ και άλλεσ πακιςεισ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ πρόπολθ ζχει μεγάλθ ηιτθςθ από τισ 

φαρμακοβιομθχανίεσ. 

τθν ςυνζχεια πζρα από κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ, χρθςιμοποιείται και για τον 

καλλωπιςμό και τθν κακαριότθτα του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα 

χρθςιμοποιείται ςε καλλυντικά, λοςιόν, κρζμεσ προςϊπου, ςαμπουάν, ςαποφνια, 

οδοντόπαςτεσ όπωσ επίςθσ είναι το κφριο ςυςτατικό για τα βερνίκια για τα βιολιά. 
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Εικόνα 3.Πρόπολη. 
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1.4 ΚΕΙ: 

Σο κερί παράγεται από νεαρζσ μζλιςςεσ εργάτριεσ θλικίασ 10-15 θμερϊν. Σο κερί 

εκκρίνεται ςε λζπια από τουσ κθρογόνουσ αδζνεσ που οι νεαρζσ μζλιςςεσ ζχουν 

ςτον κϊρακα τουσ και το πλάκουν με τα πόδια και τισ ςιαγόνεσ τουσ για να χτίςουν 

τισ κθρικρεσ. Οι μζλιςςεσ για να παράξουν κερί πρζπει να καταναλϊςουν μζλι ι 

ςιρόπι και μια μικροποςότθτα πρωτεϊνϊν, οι οποίεσ πικανόσ χρειάηονται για τθν 

παραγωγι ενηφμων, τα οποία χρθςιμοποιοφνται από τθν μζλιςςα για να 

καταλφςουν διάφορεσ χθμικζσ αντιδράςεισ κατά τθν διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ του 

κεριοφ, μζςα ςτο ςϊμα τθσ μζλιςςασ. Ακόμα για να παραχκεί 1 κιλό κερί 

χρειάηονται 8.5 κιλά μζλι. Σο αυκεντικό κερί, δθλαδι όπωσ βγαίνει από τθν 

μζλιςςα, είναι χρϊματοσ άςπρου. Και το κίτρινο χρϊμα δίδεται ςτο κερί ,λόγο των 

λιποδιαλυτϊν καροτινοειδϊν τθσ γφρθσ. 

Σο κερί από χθμικισ άποψθσ είναι πολφπλοκο διότι ζχει περίπου 300 ουςίεσ και 

ςυνικωσ (κατά μζςο όρο) περιζχει κατά 16% Τδρογονάνκρακεσ, κατά 31% 

Μονοχδρικζσ αλκοόλεσ ςε ευκεία αλυςίδα, κατά 31% λιπαρά οξζα, κατά 13% 

υδροξυοξζα, κατά 3% διόλεσ και κατά 6% άλλεσ ουςίεσ. 

Ακόμα το κερί πιηει ςτουσ 63 βακμοφσ C και λιϊνει ςτουσ 64 βακμοφσ C. Ζχει λεπτι 

γεφςθ και θ μυρωδιά του εξαρτάται από τα υλικά ςτα οποία ζχει ζρκει ςε επαφι. 

Είναι αδιάλυτο ςτο νερό και διαλυτό ςε οργανικοφσ διαλφτεσ. 

Σο κερί προζρχεται από παλιζσ κθρικρεσ, από απολεπίςματα κθρθκρϊν του τρφγου 

και από κομμάτια κθρθκρϊν αποςπαςμζνα από τα πλαίςια ι τα τοιχϊματα τθσ 

κυψζλθσ. 

Επίςθσ, το κερί για να χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει ανοιχτό κακαρό κίτρινο χρϊμα 

και αυτό γιατί πιάνει καλφτερθ τιμι ςτο εμπόριο. Ζτςι γι’ αυτό το λόγο γίνεται θ 

λεφκανςθ των κεριϊν με τουσ παρακάτω τρόπουσ. Γίνεται με διάφορα χθμικά μζςα, 

όπωσ κειικό οξφ, οξαλικό οξφ, ι με υπερμαγγανικό κάλιο. Γίνεται με θλιακι 

ακτινοβολία (όπου είναι και θ παλαιότερθ μζκοδοσ), με τθν χριςθ γθσ διατόμων και 

με τθν χριςθ χλωρίου, όπου είναι άριςτο λευκαντικό αλλά αποφεφγεται γιατί 

απορροφάτε από το κερί. 

Σζλοσ, το κερί χρθςιμοποιείται από τον άνκρωπο για παραςκευι καλλυντικϊν όπωσ 

για το πρόςωπο, για τα χζρια, ςε αλοιφζσ, λοςιόν, κραγιόν, και ρουη. 

Χρθςιμοποιείται για λαμπάδεσ, κεριά, για καταςκευι φφλλων κθρικρασ. Και τζλοσ, 

πζρα από ότι χρθςιμοποιείται και ςτθν ηωγραφικι τζχνθ, χρθςιμεφει και ςτθν 

οδοντοτεχνικι, για καταςκευι καλουπιϊν, για μονωτικό υλικό και ςτα παρκζ ςτα 

ζπιπλα και ςτα αυτοκίνθτα ωσ γυαλιςτικό και ςε πολλά ακόμα πράγματα. 
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Εικόνα 4.Σο κερί. 
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1.5 ΤΟ ΔΘΛΘΤΘΙΟ ΤΘΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ : 

Σο δθλθτιριο τθσ μζλιςςασ είναι μια αρκετά πολφπλοκθ χθμικι ουςία, θ οποία 

παράγεται ςε ειδικοφσ αδζνεσ και αποκθκεφεται ςτο ςάκο ςτθν ουρά τθσ. Με το 

που εκκολαφκεί θ μζλιςςα αρχίηει να παράγει δθλθτιριο. τθν αρχι, ζχει λίγθ 

ποςότθτα αλλά όςο περνάν οι μζρεσ αυτι αυξάνετε ζωσ ότου φτάςει ςτθ μζγιςτθ 

ποςότθτα των 0.3 mg ςε θλικία 12-18 θμερϊν. Από τθν 20 μζρα και ζπειτα παφει να 

ανανεϊνεται θ ποςότθτα και παραμζνει θ ίδια, και ςε περίπτωςθ που αδειάηει ο 

ςάκοσ θ μζλιςςα παραμζνει χωρίσ δθλθτιριο. Η μζλιςςα μπορεί να τςιμπιςει μόνο 

μια φορά άλλα όταν το κάνει, το κάνει μόνο για άμυνα προσ αυτιν ι προσ τθν 

κυψζλθ. 

Σο δθλθτιριο τθσ μζλιςςασ είναι διαυγζσ, ζχει ζντονθ πικρι γεφςθ, είναι πτθτικό και 

δίνει όξινεσ αντιδράςεισ. ε κερμοκραςία δωματίου γριγορα ςτεγνϊνει χάνοντασ το 

60-70% του αρχικοφ του βάρουσ. Όταν αφαιρεκοφν όλα τα πτθτικά υγρά του, 

γίνεται ςτζρεο, με κρυςταλλικι υφι, αλμυρι γεφςθ και λευκοφ χρϊματοσ. 

Σο δθλθτιριο είναι πολφ τοξικό και περιζχει τουλάχιςτον 18 ςυςτατικά 

ςυμπεριλαμβανόμενων διαφόρων ενηφμων, πεπτιδίων και αμινϊν. Δφο εξ αυτϊν 

είναι ζνα όξινο και ζνα αλκαλικό. Σα οποία κατά τθν ςτιγμι του τςιμπιματοσ 

ενϊνονται. Σο κυριότερο ςυςτατικό του δθλθτθρίου είναι το πεπτίδιο μελιτίνθ , το 

οποίο όταν μπει ςτον ηωικό οργανιςμό, ελευκερϊνει ιςταμίνθ και μαςτικά κφτταρα, 

ςπάηει τα ερυκρά αιμοςφαίρια και προκαλεί πόνο και οιδιματα. Ακόμα περιζχει 

πολλζσ, και οι κυριότερεσ εξ αυτϊν είναι: θ μελιτίνθ, θ απαμίνθ, θ ιςταμίνθ, θ 

ντοπαμίνθ, θ φωςφολιπάςθ, θ υαλουρονιδάςθ και το πεπτίδιο καταςτροφισ των 

κυττάρων. 

τισ μζρεσ μασ, υπάρχει θ δυνατότθτα ςυλλογισ δθλθτθρίου δίχωσ να χρειαςτεί να 

πεκάνουν οι μζλιςςεσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω εξειδικευμζνων ςυςκευϊν που 

τοποκετοφνται ςτα μελίςςια για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα (μόνο 5 λεπτά). Σο 

δθλθτιριο ςυλλζγεται ςε ςτερει μορφι. Τπολογίηεται ότι για 1 g δθλθτθρίου 

χρειάηονται περίπου 20 μελίςςια. 

Σζλοσ, θ χρθςιμότθτα του δθλθτθρίου ςτον άνκρωπο είναι πολφ ςθμαντικι. ε 

περιπτϊςεισ όπωσ αρκρίτιδεσ, ρευματοειδισ πακιςεισ, παραμορφωτικι 

ςπονδυλοαρκρίτιδα, οςτεοποίθςθ ςυνδζςμων, νευραλγίεσ και άλλα. Επιπροςκζτωσ 

ζχουν βρει ότι βοθκάει και ςτθ ςκλιρυνςθ κατά πλάκα, κάτι το οποίο είναι πολφ 

ςθμαντικό.  
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Εικόνα 5.Σο φυςικό αντιβιοτικό, δηλητήριο τησ μζλιςςασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΡΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΘΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

2.1 ΔΙΑΤΑΑΧΘ ΚΑΤΑΕΥΣΘΣ ΑΡΟΙΚΙΑΣ ( COLONY COLLAPSE DISORDER ): 

Διαταραχι κατάρρευςθσ αποικίασ είναι το φαινόμενο όπου ςυμβαίνει όταν θ 

πλειοψθφία των εργατριϊν μελιςςϊν ςε μια αποικία εξαφανιςτεί αφινοντασ  πίςω 

τθ βαςίλιςςα, λίγεσ μζλιςςεσ  και το γόνο. Σο φαινόμενο αυτό εμφανίςτθκε ςτισ 

ΗΠΑ το 2006, δθμιουργϊντασ τεράςτιεσ απϊλειεσ μελιςςϊν και μεγάλθ ηθμιά ςτον 

οικονομικό τομζα. Επίςθσ μεγάλθ απϊλεια υπιρξε ςτθν Ιταλία (απϊλεια 

μελιςςοςμθνϊν 50%), ςτθν Γαλλία όπωσ επίςθσ και ςτθν Μεγάλθ Βρετανία, 

αναφζρεται μζςω τθσ Βρετανικισ Ζνωςθσ Μελιςςοκόμων, ότι μεταξφ του 2007-

2008 υπιρξε μείωςθ του πλθκυςμοφ των μελιςςιϊν κατά περίπου 30%. Ακόμα το 

φαινόμενο αυτό υπιρξε και ςε άλλεσ χϊρεσ όπωσ Ελλάδα, Γερμανία, Δανία αλλά ςε 

πολφ μικρότερθ ζνταςθ. 

 

Εικόνα 6.Παγκόςμιωσ χάρτησ που δείχνει που υπήρξε πιο πολφ το φαινόμενο Διαταραχή Κατάρρευςησ Αποικίασ.  

Οι ακριβισ λόγοι είναι ακόμα άγνωςτοι, αλλά εικάηονται οι πικανζσ αιτίεσ αυτοφ 

του φαινομζνου τθσ κατάρρευςθσ. Οι οποίεσ με βάςθ τθν γνϊμθ επιςτθμόνων, 

μπορεί να είναι με τθν προςβολι ενόσ ιοφ ο οποίοσ ονομάηεται Ιςραθλίτικοσ Ιόσ τθσ 

Οξείασ Παράλυςθσ (IsraeliAcuteParalysisVirus). Άλλοι πικανι λόγοι είναι τα 

φυτοφάρμακα ( όπου ρίχνετε και θ μεγαλφτερθ ευκφνθ για αυτό το φαινόμενο), τα 

ακάρεα, οι μφκθτεσ, οι μελιςςοκομικζσ πρακτικζσ, ο υποςιτιςμόσ, θ κακι ποιότθτα 

των βαςιλιςςϊν, τθν πείνα, άλλα πακογόνα  και ανοςοανεπάρκειεσ. Σο πιο πικανό 
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είναι ότι κανζνασ μεμονωμζνοσ παράγοντασ δεν μπορεί να προκαλζςει από μόνοσ 

του τόςο μεγάλο πρόβλθμα, αλλά οριςμζνοι από αυτοφσ ςυνδυαςτικά. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.Αποτζλεςμα τησ Διαταραχήσ Κατάρρευςησ Αποικίασ. 
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2.2 ΒΑΟΑ(VARROA): 

Η Βαρρόα είναι ζνα μικροςκοπικό αρκρόποδο παράςιτο , όπου τθν ονομαςία του 

τθν πθρζ από τον MarcusTerentiusVarro. Για πρϊτθ φορά παρουςιάςτθκε ςτθν 

ιγκαποφρθ (Αςία) το 1904 και ςτθν Ελλάδα εμφανίςτθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του 1970. Σότε δεν υπιρχε γνϊςθ για τθν βαρρόα άρα κατεπζκταςθ δεν υπιρχε και 

τρόποσ αντιμετϊπιςισ τθσ, και αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα τθν εξαφάνιςθ ςχεδόν 

όλθσ τθσ μελιςςοκομίασ ςτθν Ελλάδα. 

Σο ακάρι αυτό γονιμοποιείται ςε κλειςτά κελιά του γόνου , με προτίμθςθ ςτα 

κθφθνοκελιά, τα οποία τα βρίςκει με τθν οςμι, και τα προτιμάει γιατί μπορεί να 

γεννιςει περιςςότερα αυγά και ζχουν ευνοϊκότερο περιβάλλον διότι είναι κλειςτά 

για περιςςότερο χρονικό διάςτθμα και αυτό βοθκάει ςτθν ανάπτυξι τουσ. Ζπειτα, 

γίνεται ςφηευξθ ςτα κελιά και ςτθν ςυνζχεια θ βαρρόα προςκολλάται  πάνω ςτο 

ςϊμα των μελιςςϊν για να τραφεί με τθν αιμολζμφο και αφινοντασ ζτςι ςε αυτζσ, 

ανοιχτζσ πλθγζσ. 

Η Βαρρόα μεταδίδει ςτισ μζλιςςεσ τον Ιό Παραμόρφωςθσ των Πτερϊν κακϊσ και 

άλλουσ Ιοφσ όπωσ ο Ιόσ Οξείασ Παράλυςθσ Μελιςςϊν. Όλα αυτά ςε ςυνδυαςμό με 

τθν παραςιτικι δράςθ τθσ βαρόασ εξαντλοφν το μελιςςοςμινοσ και το κάνουν πιο 

ευάλωτο ςε εξωτερικοφσ πακογόνουσ παράγοντεσ. Ακόμα πιςτεφετε ότι παίηει ρόλο 

και ςτο ςφνδρομο Διαταραχισ Κατάρρευςισ τθσ Αποικίασ. 
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Εικόνα 8.Βαρρόα,το παράςιτο τησ μζλιςςασ. 

Οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ βαρρόασ είναι οι εξισ: 

1) Η χθμικι αντιμετϊπιςθ , δθλαδι με φάρμακα . υνικωσ γίνεται ςτισ αρχζσ 

του χειμώνα και η εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο ςταματά μήνεσ πριν τον 

τρφγο , για το λόγω του ότι δεν πρζπει να μείνει ςτο μζλι προσ ανθρώπινη 

κατανάλωςθ μθ <<αςφαλζσ>> ίχνοσ δραςτικισ ουςίασ που μπορεί να 

προκαλζςει ηθμία. 

Σα πιο γνωςτά και διαδεδομζνα φάρμακα είναι fluvalinate, coumaphos, 

amitraz και flumethrin, όπου διατίκενται ςε πολλζσ μορφζσ (υγρι, 

κρυςτάλλινθ, ςκόνθ και άλλεσ). Όμωσ δεν είναι όλα τα ςκευάςματα 

εγκεκριμζνα. 

2) Η βιολογικι αντιμετϊπιςθ. ε περίπτωςθ όπου ο μελοπαραγωγόσ κελιςει 

να αποφφγει τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βαρρόασ με χθμικά φάρμακα υπάρχει 

αυτι θ λφςθ. Δθλαδι με ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται από βιολογικζσ 

μελιςςοκομικζσ εγκαταςτάςεισ. Αυτά είναι τα οργανικά οξζα όπωσ Φορμικό 

οξφ, Γαλακτικό οξφ, Οξαλικό οξφ και αικζρια ζλαια όπωσ Θυμόλθ, Μενκόλθ, 

Ευκαλυπτόλθ και θ Καμφόρα. Πριν όμωσ από τθν εφαρμογι, πρζπει να 

υπάρχει βεβαίωςθ ότι ο οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ του μελοπαραγωγοφ αν 

επιτρζπει και υπό ποιουσ  όρουσ τθν χριςθ αυτϊν. Χρειάηεται μεγάλθ 

προςοχι ςτθν δοςολογία και ςτουσ χρόνουσ εφαρμογισ, για να μθν 

υπάρξουν αντίκετα αποτελζςματα , ςε ςχζςθ με αυτά που κζλουμε. 
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Επιπροςκζτωσ μια άλλθ βιολογικι αντιμετϊπιςθ είναι με ξφδι, που εφαρμόηεται 

με απευκείασ ψεκαςμό ςτο μελιςςοςμινοσ. Εφαρμόηεται ςε περίοδο που δεν 

ζχουμε πολφ γόνο , γιατί ζκτοσ ότι ςκοτϊνει τα αυγά και τθν βαρρόα ςκοτϊνει 

και το γόνο του ςμινουσ. Αυτι θ διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται 2-3 

φορζσ ανά 6 θμζρεσ. 

3) Σεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ βαρρόασ. Χρθςιμοποιοφνται αυτζσ οι τεχνικζσ, 

χωρίσ χθμικά φάρμακα ι ςκευάςματα, αλλά με πιο απλά υλικά.Όπωσ για 

παράδειγμα, το ςκόνιςμα των πλαιςίων με άχνθ ηάχαρθ. Αυτι θ μζκοδοσ 

είναι αποτελεςματικι γιατί θ άχνθ προςκολλάται ςτα πόδια τθσ βαρρόασ και 

αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να γλιςτράει και να πζφτει από τθν μζλιςςα 

Επίςθσ με το άςπριςμα, λόγο άχνθσ,  τθσ κυψζλθσ διεγείρετε το ζνςτικτο τθσ 

μζλιςςασ για προςωπικι υγιεινι (κακαριςμόσ). 

Άλλθ μια μζκοδοσ είναι θ χριςθ πλαιςίων κθφθνογόνου ωσ παγίδεσ για τθν 

βαρρόα (αφοφ προτιμοφνται από αυτιν). Μόλισ οι μζλιςςεσ ςφραγίςουν τα 

κθφθνοκελιά τότε υπάρχει απομάκρυνςθ και κατάψυξθ του πλαιςίου. 

 

 

 

Εικόνα 9.Σρόποσ αντιμετώπιςησ τησ βαρρόα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3: 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ 

3.1 ΑΚΑΚΙΑ 

(RobiniapseudaciaL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια FABACEAE. Είναι δζντρο φυλλοβόλο ωσ 25 m., θ περίοδοσ 

άνκιςθσ του είναι τον Απρίλιο και το χρϊμα των ανκζων είναι λευκό με κίτρινθ 

βάςθ. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. Είναι το τρίτο 

κοινότερο δζντρο ςτον κόςμο , θ ανκοφορία του κρατάει κατά μζςο όρο 5-6 θμζρεσ, 

προςελκφει πάρα πολλζσ μζλιςςεσ και ζχει υψθλι ςυγκζντρωςθ ςακχάρων 33-67%. 

Σο μζλι τθσ ακακίασ είναι ανοιχτόχρωμο , απαλισ γεφςθσ και πολφ καλισ ποιότθτασ 

και κρυςταλλϊνει αργά. Είναι πάρα πολφ γλυκό και με το πζραςμα του χρόνου 

ςκουραίνει. Η παραγωγι του είναι καλφτερθ ςε ξθρζσ εποχζσ. 

 

Εικόνα 10.Ακακία. 
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3.2 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 

(P.communis, AmygdaluscommunisL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια ROSACEAE. Είναι φυλλοβόλο δζντρο 4-12 m., θ περίοδοσ 

άνκιςθσ είναι από τον Ιανουάριο μζχρι τον Μάρτιο και το χρϊμα των ανκζων είναι 

λευκό ι ρόδινο. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Μια καλι ανκοφορία τθσ αμυγδαλιάσ δυναμϊνει πάρα πολφ το μελίςςι  γιατί 

προςφζρει ςε αφκονία γφρθ και νζκταρ με υψθλι κρεπτικι αξία. Σο νζκταρ 

εκκρίνεται όλθ τθν θμζρα ενϊ θ γφρθ τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ. Προςελκφει πολλζσ 

μζλιςςεσ γιατί ζχει υψθλι ςυγκζντρωςθ ςε ςάκχαρο (20-40%) ςε ςχζςθ με άλλα 

οπωροφόρα. Σζλοσ το νζκταρ τθσ αμυγδαλιάσ φκορίηει με ακτινοβολία υπεριϊδεσ 

ακτίνεσ και αυτό βοθκάει τισ μζλιςςεσ για να εντοπίηουν τθν τροφι τουσ όταν το 

άνκοσ χάςει τα πζταλα του. 

 

Εικόνα 11.Αμυγδαλία. 
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3.3 ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ 

(AsphodelusaestivusBrot.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια LILIACEAE. Είναι πολυετζσ ποϊδεσ 50- 120cm., θ περίοδοσ 

ανκοφορία είναι Μάρτιο μζχρι  Μάιο και  το χρϊμα των ανκζων είναι χρυςοκίτρινο, 

λευκορόδινο. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Είναι αυτοφυζσ και είναι χριςιμο κυρίωσ για το νζκταρ του. Η επιτυχθμζνθ 

ανκοφορία του χρθςιμεφει ςαν εγγφθςθ για πλοφςια ςυγκομιδι για τουσ 

ςιτοπαραγωγοφσ οριςμζνων περιοχϊν. 

 

 

 

 

Εικόνα 12.Μζλιςςα ζτοιμη να ςυλλζξει νζκταρ από τον αςφόδελο.  
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3.4 ΒΑΜΒΑΚΙ 

(GossypiumhirsutumL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια MALVACEAE. Είναι ετιςιο 60-180 cm., θ περίοδοσ 

ανκοφορία του είναι από τον Ιοφλιο μζχρι τον επτζμβριο και το χρϊμα των ανκζων 

είναι κίτρινο και μετά ροη. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςτθν Θεςςαλία, 

ςτθν Θράκθ, ςτθν Μακεδονία και ςτθν τερεά Ελλάδα. 

Σο μζλι είναι ανοιχτόχρωμο, ζχει ευχάριςτθ γεφςθ και κρυςταλλϊνει ςχετικά 

γριγορα. Όταν το βαμβάκι αναπτφςςετε ςε αμμϊδθ εδάφθ, τότε το μζλι ζχει 

δυνατι γεφςθ. 

 

 

 

Εικόνα 13.Άνθοσ βαμβακιοφ. 
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3.5 ΒΕΥΚΟΚΚΙΑ 

(Prunus armeniaca L.(Armeniaca vulcaris Lam)) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια ROSACEAE. Είναι φυλλοβόλο δζντρο, θ περίοδοσ 

ανκοφορίασ είναι νωρίσ τθν άνοιξθ και το χρϊμα των ανκζων είναι λευκό ι πολφ 

ανοιχτό ροη. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

ε  περιοχζσ που καλλιεργείται θ βερυκοκκία αποτελεί  ςθμαντικι πθγι γφρθσ και 

νζκταροσ  κακϊσ τα ζχει και τα δφο ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. 

 

 

 

 

Εικόνα 14.Βερυκοκκιά. 
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3.6 ΒΙΚΟΣ 

(ViciavillosaRoth) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια FABACEAE. Είναιετιςιο ι διετζσ 30-80 cm., θ περίοδοσ 

ανκοφορίασ είναι από τθν  Άνοιξθ μζχρι το Καλοκαίρι και το χρϊμα των ανκζων 

είναι ιϊδθ. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςχεδόν ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Μπορεί να είναι αυτοφυι ι και παραγόμενα. Σο μζλι του βίκου είναι χρϊματοσ 

ανοιχτό κεχριμπαρζνιο και ζχει καλι απαλι γεφςθ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15.Λιβάδι με βίκουσ. 
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3.7 ΔΕΝΔΟΛΙΒΑΝΟ 

(RosmarinusofficinalisL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια LAMIACEAE. Είναι αεικαλισ κάμνοσ 0,5-1 m., θ ανκοφορία 

του διαρκεί ςχεδόν όλο το χρόνο και το χρϊμα των ανκζων είναι λευκό ι ιϊδεσ. 

Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςχεδόν ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Η ζνταςθ τθσ ανκοφορίασ του είναι ςχεδόν ςτακερι όλο το χρόνο με εξαίρεςθ τον 

Νοζμβριο και τον Απρίλιο όπου θ ζνταςθ είναι ςτο μζγιςτο. Οι μζλιςςεσ 

επιςκζπτονται τα άνκθ του όλεσ τισ ϊρεσ τισ θμζρασ τόςο για το νζκταρ όςο και για 

τθν γφρθ. Είναι ςθμαντικόσ λόγο τθσ γφρθσ του , όχι τόςο για τθν ποςότθτα άλλα για 

τθν εποχι που τθν  προςφζρει(φκινόπωρο – χειμϊνα). 

 

Εικόνα 16.Δενδρολίβανο. 
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3.8 ΕΛΑΤΟ 

(AbiescephallonicaLoudon) 

ΑνικειςτθνοικογζνειαPINACEAE. Είναι κωνοφόρο δζντρο 15-25 m., παράγει 

μελιτϊματα και βρίςκεται ςε πολλά ελλθνικά βουνά. 

Αποτελεί ςθμαντικι πθγι μελιοφ για τθ χϊρα μασ. Τπολογίηεται ότι το 5% από τθ 

ςυνολικι παράγωγθ μελιοφ ςτθ χϊρα μασ προζρχεται από τα ζλατα. 

 

Εικόνα 17.Ζλατο,απο τα κυριότερα φυτά ςτη χώρα μασ για την παραγωγή μελιοφ. 
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3.9 ΡΟΤΟΚΑΛΙΑ 

(Cirtus sinensis (L.) Osbeck) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια RUTACEAE. Είναι αεικαλζσ δζντρο και φτάνει μζχρι τα 8 m., 

θ περίοδοσ ανκοφορίασ είναι από τον Μάρτθ μζχρι τον Απρίλιο και το χρϊμα των 

ανκζων είναι λευκό. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςτισ νότιεσ περιοχζσ τισ 

Ελλάδοσ. 

Η ανκοφορία διαρκεί περίπου τρείσ εβδομάδεσ και το χρϊμα του μελιοφ ποικίλει 

από ανοιχτό κεχριμπαρζνιο ωσ λευκό. Ζχει ξεχωριςτι γεφςθ και άρωμα και 

κρυςταλλϊνει  γριγορα. 

 

Εικόνα 18.Πορτοκαλιά. 
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3.10 ΘΟΥΜΡΘ 

(SaturejathymbraL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια LAMIACEAE. Είναι κάμνοσ, θ περίοδοσ τθσ ανκοφορίασ είναι 

από τα μζςα του Μαΐουζωσ τα μζςα του Ιουνίου και το χρϊμα των ανκζων είναι 

μωβ. Παράγει νζκταρ και μζλι και βρίςκεται ςτθν Κριτθ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19.Η μζλιςςα ςυλλζγει νζκταρ από τη θροφμπη. 
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3.11 ΘΥΜΑΙ 

(Coridothymuscapitatus (L.) Reichenb) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια LAMIACEAE. Είναι πολυετζσ αεικαλισ κάμνοσ 20-40 cm., θ 

περίοδοσ ανκοφορίασ είναι το καλοκαίρι και το χρϊμα των ανκζων είναι ιϊδθ, 

ρόδινα, πορφυρά ι λευκά. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν 

Ελλάδα. 

Σο κυμαρίςιο μζλι καταλαμβάνει, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό, το 10% τθσ ςυνολικισ 

παραγωγισ   μελιοφ τθσ χϊρασ μασ. Η ανκοφορία διαρκεί 30-40 θμζρεσ και το μζλι 

το κυμαρίςιο είναι χρϊματοσ ανοιχτοφ κεχριμπαρί. 

 

Εικόνα 20.Θυμάρι από τα ςημαντικότερα φυτά τησ Ελλάδοσ για την παραγωγή μελιοφ. 
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3.12 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

(CastaneasativaMiller) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια FAGACEAE. Είναι δζντρο 20-25 m., θ περίοδοσ τθσ 

ανκοφορίασ είναι τον Ιοφνιο και το χρϊμα των ανκζων είναι για τα αρςενικά άνκθ 

ίουλοι. Παράγει  νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςτα ορεινά όλθσ τθσ Ελλάδοσ. 

Η καςτανιά δίνει εξαιρετικι ποιότθτα γφρθσ και υπό κάποιεσ ςυνκικεσ  μπορεί να 

δϊςει ςθμαντικζσ ποςότθτεσ μελιοφ. Επίςθσ το μζλι που παίρνουμε είναι χρϊματοσ 

ςκοφρου και ςυχνά κοκκινωποφ, ζχει πικρι γεφςθ, χαρακτθριςτικό άρωμα και 

κρυςταλλϊνει πολφ αργά. 

 

 

 

 

Εικόνα 21.Καςτανιά. 
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3.13 ΚΟΥΜΑΙΑ 

(ArbutusunedoL.) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια ERICACEAE. Είναι αεικαλισ κάμνοσ 1.5 – 4 m., θ περίοδοσ 

τθσ ανκοφορίασ είναι από τον Οκτϊβρθ μζχρι και τον Νοζμβρθ και το χρϊμα των 

ανκζων είναι λευκό με ελαφριά χροιά πραςίνου ι ροη. Παράγει νζκταρ και γφρθ και 

βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Σο μζλι τθσ κουμαριάσ είναι τονωτικό και για ανκρϊπουσ και για μζλιςςεσ   αλλά 

λόγο τθσ υπόπικρθσ γεφςθσ του αφινεται ςτθν κυψζλθ για το ξεχειμϊνιαςμα του 

μελιςςιοφ. Επίςθσ θ μεγάλθ κρεπτικι αξία τθσ γφρθσ και του νζκταροσ βοθκάνε τισ 

μζλιςςεσ για το ξεχειμϊνιαςμα. Σζλοσ κεωρείται από τα πιο ςθμαντικά 

μελιςςοκομικά φυτά τθσ κεντρικισ και νοτίου Ελλάδοσ. 

 

Εικόνα 22.Κουμαριά 
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3.14 ΡΕΥΚΘ Θ ΧΑΛΕΡΕΙΟΣ 

(PinushalepensisMiller) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια PINACEAE. Είναι κωνοφόρο δζντρο 12-15 m., παράγει 

μελιτϊματα και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Σο πευκόμελο αποτελεί περίπου το 60% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ μελιοφ ςτθν 

Ελλάδα και προζρχεται από τισ μελιτϊδεισ εκκρίςεισ ενόσ εντόμουγνωςτοφ και ωσ 

βαμβακαδα  ι εργάτθσ. Αυτό βρίςκεται ςτθ Θάςο ςτθν Χαλκιδικι ςτθν Εφβοια και 

ςε άλλεσ πολλζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Οι περίοδοι των εκκρίςεων από τον Αφγουςτο 

μζχρι και τον Οκτϊβριο είναι που αξιοποιοφνται για τθν παραγωγι του 

πευκόμελου. Σζλοσ ςτο πεφκο παραςιτοφν και αφίδεσ και άλλα ζντομα τα οποία 

παράγουν μελιτϊματα και τα οποία τα ςυλλζγουν οι μζλιςςεσ Μάιο – Ιοφνιο και 

Ιοφλιο – Αφγουςτο. 

 

Εικόνα 23.Πεφκο.Σο κυριότερο δζνδρο τησ Ελλάδασ για την παραγωγή μελιοφ. 
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3.15 ΕΙΚΙ (ΦΘΙΝΟΡΩΙΝΟ) 

(EricamanipulifloraSalisb) 

Ανικει ςτθν οικογζνεια ERICACEAE. Είναι αεικαλισ κάμνοσ 30-80 cm., θ περίοδοσ 

τθσ ανκοφορίασ του είναι από τον Αφγουςτο μζχρι τον Δεκζμβριο και το χρϊμα των 

ανκζων του είναι ροη. Παράγει νζκταρ και γφρθ και βρίςκεται ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Θεωρείται από τα πιο ςθμαντικά μελιςςοκομικά φυτά ςτθν Ελλάδα και παράγει 

άφκονθ γφρθ και νζκταρ, κάτι το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό, ειδικότερα ςτθν 

περίοδο που δίδεται. Σο μζλι τθσ είναι ςκουρόχρωμο, κρυςταλλϊνει γριγορα και 

κεωρείται προϊόν υψθλισ κρεπτικισ αξίασ. 

 

Εικόνα 24.Ρε'ι'κη. 
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3.16 ΣΟΥΣΟΥΑ( Ερείκη η Ρορφυρή) 

Είναι αεικαλισ κάμνοσ, φψουσ 60-70 εκ., ζχει μακρόςτενα φφλλα και τα άνκθ τθσ 

είναι μικρά χρϊματοσ ροη, μωβ ι λευκά. 

Εξαςφαλίηει νζκταρ και γφρθ ςτισ μζλιςςεσ όπου είναι απαραίτθτα για τθν επζκταςθ 

του γόνου. Πζρα του ότι βοθκάει ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ, βοθκάει και ςτο 

καλό ξεχειμϊνιαςμα των  μελιςςοςμθνϊν. 

Σο ςουςουρόμελο είναι χρϊματοσ ςκοφρο κόκκινο πολφ κρεπτικό με πικρι γεφςθ 

και ζνα ευδιάκριτο βαρφ άρωμα. Λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε φυςικι 

γλυκόηθ κρυςταλλϊνει (ςχετικά γριγορα) ςε 1-2 μινεσ από τθν ςυγκομιδι του. 

ε ςχζςθ με τον άνκρωπο , βοθκάει ςτθν τόνωςθ του οργανιςμοφ του γιατί είναι 

πλοφςιο ςε πυρίτιο, βάριο και βόριο. Επίςθσ ζχει αντιςθπτικζσ και 

αντιφλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ με ζμφαςθ ςτο πεπτικό ςφςτθμα. Ακόμα χαμθλϊνει τα 

επίπεδα τθσ χολθςτερίνθσ. 

Σζλοσ ςυλλζγεται από το επτζμβριο μζχρι και τον Νοζμβριο και υπάρχουν χρονιζσ 

όπου δεν βγαίνει παραγωγι. 

 

Εικόνα 25.ουςοφρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΘΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

4.Αριθμόσ μελιςςοςμηνϊν και εξζλιξη παραγωγήσ μελιοφ-κεριοφ ςτην Ελλάδα και 

παγκοςμίωσ:  

 

Η Ελλάδα ιταν και  είναι μια χϊρα που είναι δυνατι  ςτθν παραγωγι  μελιοφ , κεριοφ και 

με μεγάλο αρικμό μελιςςοςμθνϊν, με βάςθ το μζγεκοσ τθσ. Ακόμα, ςτθν Ελλάδα, 

παρατθρείτε μια άνοδοσ-ανάπτυξθ μζςα ςτισ δεκαετίεσ  από το 1960 ζωσ το 2013.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, το ζτοσ 1960 ςτθν ελλθνικι επικράτεια υπιρχαν 680 000 μελιςςοςμινοι. 

Αρικμόσ (των μελιςςοςμθνϊν) ο οποίοσ, μια δεκαετία αργότερα το ζτοσ 1970 αυξικθκε ςε 

988 799 μελιςςοςμινοι και το 1980 ςε 1 128 000 μελιςςοςμινοι. Αυξθτικι τάςθ υπιρξε και 

το 1990 όπου τα μελιςςοςμινοι, ςτθν Ελλάδα ιταν 1 216 000 και το 2000 1 289 572 . Ακόμα 

τελευταία αφξθςθ των μελιςςοςμθνϊν ςτθν Ελλάδα υπιρξε το ζτοσ 2010 που ανιρκαν ςτα 

1 340 000 και ζτςι και παρζμειναν το ζτοσ 2013. Σζλοσ παρατθροφνται από το ζτοσ 2000 

ζωσ το ζτοσ 2013 υπιρξε κετικι μεταβολι των μελιςςοςμθνϊν τθσ τάξθσ του 3.91%.
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Πίνακας 1. Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ θπςειώλ (κειηζζνζκελώλ) θαηά ηελ πεξίνδν 1961-2013. 

Έηε 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2013 Μεηαβνιή 

2000-2013 

Αξηζκόο 

Κπςειώλ 

680 000 988 799 1 128 000 1 216 000 1 289 572 1 340 000 1 340 000 3,91% 
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Γπάθημα 1. Εξέλιξη ηος απιθμού ηων κςψελών (μελιζζοζμηνών) καηά ηην πεπίοδο 1961-2013. 
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Η ςυνολικι παραγωγι μελιοφ ςτθν Ελλάδα το 1960 ανερχόταν ςτουσ 5 998 τόνοι. Σο 

ζτοσ 1970 υπιρξε άνοδοσ ςτθν παραγωγι ςτουσ 6 932 τόνουσ. Σο ίδιο ςυνζβθ και 

ςτισ υπόλοιπεσ δεκαετίεσ. Για τθν ακρίβεια, το 1980 θ παραγωγι εκτοξεφκθκε ςτουσ 

11 541 τόνουσ, το 1990 δζχτθκε μια μικρι μείωςθ θ παραγωγι (ςε ςχζςθ με το 

1980) φτάνοντασ τουσ 11 496 τόνουσ παραγόμενου μελιοφ. Σο 2000 θ παραγόμενθ 

ποςότθτα μελιοφ ςτθν Ελλάδα ζφτανε τουσ 14 356 τόνουσ και το 2010 τουσ 14 300 

τόνουσ. Επίςθσ το 2013 καταγράφθκε, θ μζχρι τϊρα, μεγαλφτερθ παραγωγι μελιοφ 

τθσ χϊρασ 15 000 τόνοι. Σζλοσ το ποςοςτό μεταβολισ από το ζτοσ 2000 ζωσ το 2013 

ιταν αφξθςθ τθσ παραγωγισ κατά 4.48%.
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Πίνακας 2. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ κειηνύ θαηά ηελ πεξίνδν 1961-2013 

Έηε 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2013 Μεηαβνιή 

2000-

2013 

Μέιη 

(ηόλνη) 

5998 6932 11541 11496 14356 14300 15000 4,48% 
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Γπάθημα 2. Εξέλιξη ηηρ παπαγωγήρ ηος μελιού καηά ηην πεπίοδο 1961-2013. 
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Σο ςυνολικό παραγόμενο κερί ςτθν Ελλάδα το ζτοσ 1960 ιταν 250 τόνοι. Σο 1970 θ 

παραγωγι ζπεςε ςτουσ 226 τόνουσ. Σο 1980 ιταν 286 τόνοι κεριοφ, το 1990 θ 

παραγωγι ανζβθκε ςτουσ 314 τόνουσ και το 2000 ςτουσ 440 τόνουσ. Σο 2010 και το 

2013 θ παραγωγι κεριοφ παρζμεινε ςτα ίδια επίπεδα με του 2000, δθλαδι 440 

τόνοι και ςτθν κάκε χρονιά.    
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Πίνακας 3. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπ θεξηνύ θαηά ηελ πεξίνδν 1961-2013 

Έηε 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2013 Μεηαβνιή 

2000-

2013 

Κεξί 

(ηόλνη) 

250 226 287 314 440 440 440 0% 
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Γπάθημα 3. Εξέλιξη ηηρ παπαγωγήρ ηος κεπιού καηά ηην πεπίοδο 1961-2013. 
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Ο ςυνολικόσ αρικμόσ μελιςςοςμθνϊν ςτον κόςμο, κατά το ζτοσ 2013, ανερχόταν 

ςτα 81 055 586 μελιςςοςμινοι. 

Παρατθρικθκε από το 2000 ζωσ το 2013 μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 14.63% 

παγκοςμίωσ, με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ να υφίςταται ςτθν Αςία κατά 28.13%. 

Επίςθσ μεγάλθ αφξθςθ αλλά ςε μικρότερθ κλίμακα είχαν θ Ευρϊπθ 9.49%, θ Αφρικι 

5.28% και θ Αμερικι (Βόρεια Αμερικι , Νότια Αμερικι) 2.74%. Πτϊςθ με ςθμαντικό 

ποςοςτό υπιρξε ςτθν Ωκεανία -11.10%. 

Η Αςία είναι θ ιπειροσ που κατζχει το μεγαλφτερο μερίδιο των μελιςςοςμθνϊν 

,παγκοςμίωσ, με ποςοςτό 44.09% . Ενϊ ακολουκοφν , ςχεδόν ιςόποςα , θ Ευρϊπθ 

με 20.74% και θ Αφρικι με 20.67%. Εν ςυνεχεία , είναι θ Αμερικι (Β. Αμερικι , Ν. 

Αμερικι) με 13.63% και τζλοσ είναι θ Ωκεανία με 0.87%. 

Σζλοσ, υπολογίηεται ότι για το ζτοσ 2013 παγκοςμίωσ θ πυκνότθτα των 

μελιςςοςμθνϊν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο αντιςτοιχεί ςε 0.54/km
2. Με τθν 

Ευρϊπθ να ζχει τθν μεγαλφτερθ πυκνότθτα 1.65/km
2
 , ακολοςθεί η Αζία 0.80/km

2
, η 

Απθική 0.55/km
2
, η Αμεπική 0.26/km

2
  και η Ωκεανία 0.08/km

2. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


49 
 

 

Πίνακας 4. Ο πιεζπζκόο ησλ κειηζζνζκελώλ παγθνζκίσο θαηά ηα έηε 1990, 2000 θαη 2013 (Faostat, 

2013). 

Ήπεηξνο Έηνο Διαφορά(%) 
2000-2013 

υμμετοχι(%) 
2013 

Κπςέιεο/km
2
 

 1990 2000 2013    

Αθξηθή 13 185 854 15 915 601 16 755 558 5.28 20.67 0.55 

Ακεξηθή 9 713 442 10 754 511 11 049 162 2.74 13.63 0.26 

Αζία 23 130 582 27 890 380 35 735 006 28.13 44.09 0.80 

Δπξώπε 22 466 656 15 351 113 16 807 422 9.49 20.74 1.65 

Δ.Δ.(28) 11 420 759 11 188 657 11 930 083 6.63 14.72 2.76 

Ωθεαλία 741 379 796 878 708 438 -11.10 0.87 0.08 

Παγθνζκίσο 69 237 913 70 708 483 81 055 586 14.63 100 0.54 



50 
 

 

Γπάθημα 4. Ο πληθςζμόρ ηων μελιζζών παγκοζμίωρ καηά ηα έηη 1990, 2000 και 2013. 
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Σα ζηνηρεία, γηα ηελ παξαγσγή κειηνύ , παγθνζκίσο , γηα ην έηνο 2013  δείρλνπλ όηη ε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ππνινγίδεηαη ζε 1 663 798 ηόλνη. Όπνπ ζε ζρέζε κε ην έηνο 

2000 παξαηεξείηαη αύμεζε θαηά 32.59% . Με ηελ Αζία λα έρεη ηελ κεγαιύηεξε  

αύμεζε 69.61% , ηελ Δπξώπε λα έξρεηαη δεύηεξε κε αύμεζε 28.41% θαη έπεηηα ηελ 

Αθξηθή κε αύμεζε 17.57% . Μείσζε ππήξμε ζηελ Ωθεαλία κε -7.69% θαη ζηελ 

Ακεξηθή (Β. Ακεξηθή , Ν. Ακεξηθή) -2.49% . 

Ζ Αζία θαηέρεη ηελ πξσηηά ζηελ παξαγσγή κειηνύ κε πνζνζηό 45.72% , ζηελ 

ζπλέρεηα είλαη ε Δπξώπε κε 22.37% ε Ακεξηθή (Β. Ακεξηθή , Ν. Ακεξηθή) κε 

19.97% , ε Αθξηθή κε 10.18% θαη ηέινο ε Ωθεαλία κε 1.76% . 

Ο κέζνο όξνο  , αλά ηνλ θόζκν , παξαγσγήο κειηνύ θάηνηθν αλά έηνο είλαη 0.23kg . Ζ 

Ωθεαλία είλαη πξώηε κε 0.77kg , ε Δπξώπε  κε 0.50kg, ε Ακεξηθή κε 0.34kg , ε Αζία 

κε 0.18kg θαη ηέινο ε Αθξηθή κε 0.15kg
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Πίνακας 5. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο κειηνύ (ηόλνη) παγθνζκίσο θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2013 (Faostat, 

2013). 

Ήπεηξνο Έηνο  

Γηαθνξά(%) 

2000-2013 

 

πκκεηνρή(%)

2013 

Μζλι/  
κάτοικο 
(kg/ζτοσ), 
2013 

 1990 2000 2013  

Αφρικι 116 738 144 006 169 306 17.57 10.18 0.15 
Αμερικι 284 990 340 787 332 310 -2.49 19.97 0.34 
Αςία 335 642 448 552 760 797 69.61 45.72 0.18 
Ευρϊπθ 412 626 289 785 372 123 28.41 22.37 0.50 
Ε.Ε. (28) 155 208 168 899 203 840 20.69 12.25 0.40 
Ωκεανία 30 601 31 701 29 263 -7.69 1.76 0.77 

Παγκοςμίωσ 1 180 597 1 254 830 1 663 798 32.59 100 0.23 
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Γπάθημα 5. Εξέλιξη ηηρ παπαγωγήρ μελιού (ηόνοι) παγκοζμίωρ καηά ηην πεπίοδο 1990-2013. 
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Όιεο νη ήπεηξνη ζπλνιηθά, γηα ην έηνο  2013, παξήγαγαλ 69 054 (ηόλνη) θεξηνύ. 

εκεηώλνληαο έηζη κηα αύμεζε, παγθνζκίσο, ζηελ παξαγσγή θεξηνύ 9% ζε ζρέζε κε 

ην έηνο 2000. 

Πην αλαιπηηθά, ε Αθξηθή θαη ε Αζία είραλ ηελ κεγαιύηεξε  αύμεζε από όιεο ηηο 

επείξνπο 15.82% θαη 15.53%. Με ηελ Αζία λα θαηέρεη, όκσο, ηελ κεγαιύηεξε 

παξαγσγή θεξηνύ 31 168 (ηόλνη) ζρεδόλ δηπιάζηα από εθείλε ηεο Αθξηθήο 16.030 

(ηόλνη). Αθόκα αύμεζε θαη 1.33% από ην έηνο 2.000 έσο ην έηνο 2.013 είρε θαη ε 

Ακεξηθή (Β. Ακεξηθή, Ν. Ακεξηθή) κε παξαγσγή, πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ Σξίηε 

ζέζε παγθνζκίσο γηα ηηο επείξνπο, 13 500 (ηόλνη). Αληηζέησο πησηηθή πνξεία 

αθνινύζεζαλ ε Δπξώπε θαηά -1.41% κε ηελ παξαγσγή ηεο λα θηάλεη ηνπο 7 796 

(ηόλνη) θαη ηελ Ωθεαλία θαηά -8.05% θαη παξαγσγή 560 (ηόλνη). 

Σέινο, γηα ην 2013, ην κεγαιύηεξν θαη κε δηαθνξά πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξαγσγή κειηνύ ην είρε ε Κίλα 47.12% (ζρεδόλ ηελ κηζή παξαγσγή παγθνζκίσο). 

Έπεηηα ζηελ δεύηεξε ζέζε είλαη ε Αθξηθή ζε 22.21% θαη κε ιίγε δηαθνξά ζηελ Σξίηε 

ζέζε είλαη ε Ακεξηθή κε 19.55%. Ζ Δπξώπε έρεη ζπκκεηνρή 11.26% θαη ε Ωθεαλία 

5.16%.
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Πίνακας 6. Δμέιημε ηεο παξαγσγήο θεξηνύ (ηόλνη) παγθνζκίσο θαηά ηελ πεξίνδν 

1990 – 2013 (Faostat, 2013). 

Ήπεηξνο Έηνο Γηαθνξά(%) 

2000 - 2013 

πκκεηνρή(%) 

2013 

 1990 2000 2013   

Αθξηθή 11 048 13 840 16 030 15.82 22.21 

Ακεξηθή 11 078 13 316 13 500 1.33 19.55 

Αζία 23 210 26 979 31 168 15.53 47.12 

Δπξώπε 5 038 8 606 7 796 -9.41 11.26 

Δ.Δ.(28) 2 280 4 079 3561 -12.70 5.16 

Ωθεαλία 592 609 560 -8.05 0.86 

Παγθνζκίσο 48 168 63 350 69 054 9.00 100 
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Γπάθημα 6. Εξέλιξη ηηρ παπαγωγήρ κεπιού (ηόνοι) παγκοζμίωρ καηά ηην πεπίοδο 1990 – 2013. 
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Οη 10 κεγαιύηεξεο ρώξεο παξαγσγήο ζηνλ θόζκν είλαη πξώηε θαη κε κεγάιε δηαθνξά 

από ηηο ππόινηπεο, ε Κίλα κε ηελ παξαγσγή γηα ην έηνο 2013 λα θηάλεη ηνπο 450.300 

(ηόλνη) κειηνύ. Γεύηεξε, γηα ην ίδην έηνο, ήηαλ ε Σνπξθία κε 94.694 (ηόλνη) κειηνύ, 

Σξίηε ήηαλ ε Αξγεληηλή κε 80.000 (ηόλνη) κειηνύ, ηέηαξηε ε Οπθξαλία κε 73.713 

(ηόλνη) κειηνύ. Έπεηηα ηελ Πέκπηε θαη έθηε ζέζε ηελ έρεη ε Ρσζία κε παξαγσγή 

68.446 (ηόλνη) κειηνύ θαη νη Ζ.Π.Α. κε παξαγσγή 67.812 (ηόλνη) κειηνύ, όγδνν ην 

Μεμηθό κε 56.970 (ηόλνη) κειηνύ, ε Αηζηνπία έρεη ηελ έλαηε ζέζε κε παξαγσγή 

45.000 (ηόλνη) κειηνύ θαη ηέινο ην Ηξάλ, πνπ γηα ην 2013, είρε παξαγσγή 44.000 ζηελ 

δέθαηε ζέζε παγθνζκίσο, θιείλνληαο έηζη ηελ δεθάδα. 

ηηο 10 πην παξαγσγηθέο ρώξεο, γηα ην έηνο 2013 κε βάζε ηα ζηνηρεία, από ην έηνο 

2000 έσο ην έηνο 2013, αλνδηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή κειηνύ έρεη ε Κίλα θαηά 

78.80%. Μεγάιε αύμεζε ζηελ παξαγσγή επίζεο είρε: ην Ηξάλ 74.19%, ε Αηζηνπία 

55.17%, ε Σνπξθία 55%, ε Οπθξαλία 40.57%. Αθόκα αύμεζε ζε κηθξόηεξε θιίκαθα 

αιιά ζεκαληηθή έγηλε ζηε Ρσζηθή πλνκνζπνλδία 26.93% θαη ζηελ Ηλδία 17.31%. 

Αληίζεηα κείσζε ηεο παξαγσγήο κειηνύ ππέζηε νη Ζ.Π.Α. θαηά -32.15%, Αξγεληηλή 

θαηά -13.98% θαη Μεμηθό θαηά -3.33%. 

Έρεη ππνινγηζηεί  γηα απηέο ηηο ρώξεο, ην πόζεο θπςέιεο αληηζηνηρνύλ αλά 

ηεηξαγσληθό ρηιηόκεηξν. Σηο  πεξηζζόηεξεο θπςέιεο αλά km
2
  ηηρ  έσει η Τοςπκία με 8.48 

κςτέλερ . Δεύηεπηήηαν η Οςκπανία με 4.86 κςτέλερ/km
2
, Τπίηη η Αιθιοπία με 4.75 κςτέλερ/, 

ηέηαπηη η Ινδία με 3.53 κςτέλερ/km
2
, πέμπηο ηο Ιπάν με 1.94 κςτέλερ/ km

2
, έκηη η Απγενηινή με 

1.07 κςτέλερ/km
2
, Έπειηα είναι ηο Μεξικό με 0.98 κςτέλερ/km

2
, η Κίνα με 0.94 κςτέλερ/km

2
. Οι 

Η.Π.Α. με 0.27 κςτέλερkm
2
/. Τέλορ η Ρυζική ομοζπονδία με 0.29 κςτέλερ/km

2
. 

Αθόκα, βξέζεθε γηα απηήλ ηελ δεθάδα, ησλ πην παξαγσγηθώλ ρσξώλ παγθνζκίσο, 

πόζν κέιη αλά θάηνηθν αληηζηνηρνύζε γηα ην έηνο 2013, ζηελ θάζε ρώξα. ηελ 

Αξγεληηλή αληηζηνηρνύζε 1.88, ζηελ Οπθξαλία 1.63, ζηελ Σνπξθία 1.24 θαη ζην Ηξάλ 

0.57. ηελ Ρσζηθή νκνζπνλδία θαη ζηελ Αηζηνπία ήηαλ 0.48, ζην Μεμηθό 0.46, ζηελ 

Κίλα 0.32, ζηηο Ζ.Π.Α. 0.21 θαη ηέινο ζηελ Ηλδία 0.05.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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Πίνακας 7. Γέθα θνξπθαίεο ρώξεο κε ηελ κεγαιύηεξε παξαγσγή κειηνύ παγθνζκίσο (Faostat, 2013). 

Χώξα Έηνο Γηαθνξά(%) 

2000 - 2013 

Κπςέιεο/km
2
 Μέιη/ θάηνηθν 

(kg/έηνο) 2013 
1990 2000 2013 

Κίλα 197 497 251 839 450 300 78.80 0.94 0.32 

Σνπξθία 51 286 61 091 94 694 55.00 8.48 1.24 

Αξγεληηλή 47 000 93 000 80 000 -13.98 1.07 1.88 

Οπθξαλία - 52 439 73 713 40.57 4.86 1.63 

Ρσζηθή 

πλνκνζπνλδία 

50 000 53 922 68446 26.93 0.19 0.48 

Ζ.Π.Α. 90 130 99 945 67 812 -32.15 0.27 0.21 

Ηλδία 50 500 52 000 61 000 17.31 3.53 0.05 

Μεμηθό 66 493 58 935 56 970 -3.33 0.98 0.46 

Αηζηνπία - 29 000 45 000 55.17 4.75 0.48 

Ηξάλ 10 000 25 260 44 000 74.19 1.94 0.57 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Ζ Διιάδα ζηνλ θιάδν ηεο κειηζζνθνκίαο, είλαη κηα δπλαηή θαη ζπλερώο 

αλαπηπζζόκελε επξσπατθή ρώξα. Με ηα κειηζζνζκήλνη ηεο λα θηάλνπλ ηα 1 340 

000 ην έηνο 2013 ζε ζρέζε κεηά 1 216 000 ην έηνο 2000, αύμεζε θαηά 3.91%. Δπίζεο 

ππήξμε αύμεζε ζην κέιη από 14 356ηόλνη ην 2000 ζε 15 000 ηόλνη ην 2013, αύμεζε 

θαηά 4.48%. Δλαληηζέζε, κε ηελ παξαγσγή θεξηνύ όπνπ έκεηλε ζε ζηαζεξά επίπεδα 

παξαγσγήο από ην 2000 έσο ην 2013, κε εηήζηα παξαγσγή 440 ηόλνη. Ζ 

κειηζζνθνκία παγθνζκίσο αλαπηύρζεθε πεξηζζόηεξν θαη απηό θαίλεηαη ζηελ αύμεζε 

ησλ κειηζζνζκελώλ  πνπ ππήξμε, από ην 2000 έσο ην 2013, θαηά 14.63%. Αύμεζε 

έγηλε ζην κέιη θαη ζην θεξί, από ην 2000 έσο ην 2013, θαηά 32.59% θαη 9% 

αληίζηνηρα. Σέινο, νη δέθα πην θνξπθαίεο ρώξεο ζηνλ θόζκν ζε παξαγσγή κειηνύ, γηα 

ην έηνο 2013, είλαη ε Κίλα κε 450 300 ηόλνπο, ε Σνπξθία κε 94 694 ηόλνπο, ε 

Αξγεληηλή κε 80 000 ηόλνπο, ε Οπθξαλία κε 73 713 ηόλνπο, ε Ρώζηθε 

πλνκνζπνλδία κε 68 446 ηόλνπο, ε ΖΠΑ κε 67 812 ηόλνπο, ε Ηλδία κε 61 000 

ηόλνπο, ην Μεμηθό κε 56 970 ηόλνπο, ε Αηζηνπία κε 45 000 ηόλνπο θαη ην Ηξάλ κε 44 

000 ηόλνπο. 
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