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Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ) 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Κατάλληλες καιρικές και μελισσοκομικές συνθήκες 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Κλασικά μελισσοκομικά εργαλεία και εξοπλισμός 
 Κάρτα καταγραφής δεδομένων του μελισσιού (παρακαλώ κοιτάξτε  την  

κάρτα του ελεγκτή επιδόσεων) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

1 to 3 πλαίσια με μέλισσες 4 to 5  πλαίσια με μέλισσες 
  

 
 
 
 
 

   

 6 to 7  πλαίσια με μέλισσες 8 to 10  πλαίσια με μέλισσες 

  Πλαίσια καλυμμένα με τουλάχιστον 70% με μέλισσες αξιολογούνται με 
μονάδα. 

 Ενδιάμεση τιμή (0.5 η μία πλευρά του πλαισίου) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη πληρέστερη περιγραφή διαφορών μεταξύ των 
μελισσιών. 

 Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εκτίμηση. 
Όταν επικρατεί κρύος καιρός οι μέλισσες δημιουργούν σφαίρα ενώ στη 
ζέστη είναι διασκορπισμένες. Να σημειώνεται τις παρατηρήσεις σας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Ανοίξτε το μελίσσι από επάνω χωρίς (ή με τον ελάχιστο καπνό) και 
υπολογίστε τον αριθμό πλαισίων που καλύπτεται από μέλισσες (δείτε τα 
παραπάνω κριτήρια) . 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

3.Επαναλάβετε το ίδιο, αυτή τη φορά από το κάτω μέρος μια υπολογίστε τη μέση 
τιμή.  Παράδειγμα: 

 
 
 

 
 

4.Για μελίσσια με πολλούς ορόφους εκτιμήστε ξεχωριστά τον κάθε όροφο 
όπωε περιγράφεται παραπάνω και υπολογίστε την μέση τιμή. 

 
 
 

5.Καταγράψτε τις τιμές των μελισσιών στην κάρτα τήρησης αρχείων 
στη στήλη (αριθμός πλαισίων με μέλισσες) 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.

 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

- Σε περίπτωση εκτίμησης μελισσιού το οποίο είναι επιθετικό η εκτίμηση γίνεται 
μόνο από επάνω.  (Πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια προσέγγιση σε όλα τα 
μελίσσια όπου γίνεται εκτίμηση) 

- Συζητήστε το μέγεθος του μελισσιού με τον συνεργάτη σας.     
- Στα μελίσσια που γίνεται εκτίμηση και βρίσκονται στην ίδια περιοχή θα 

πρέπει να πραγματοποιείται την ίδια ημέρα. 
- Συνδιάστε την εκτίμηση πληθυσμού και με άλλα χαρακτηριστικά. 
- Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες 

καταστάσεις για τα μελίσσια. 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

           - Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens  
              (Büchleret al., 2013) 
 
                 Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 

(Αριθμός πλαισίων με μέλισσες από επάνω +  Αριθμός πλαισίων με μέλισσες 
από κάτω / 2 = Μέση τιμή πλαισίων καλυμμένων με μέλισσες  

(μ.ο ορόφου 1) + (μ.ο ορόφου 2) + (μ.ο ορόφου 3) = Συνολικός 
αριθμός πλαισίων με μέλισσες στην κυψέλη. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΟΝΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ) 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΓΟΝΟ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Κατάλληλες καιρικές και μελισσοκομικές συνθήκες 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Κλασικά μελισσοκομικά εργαλεία και εξοπλισμός 
 Κάρτα καταγραφής δεδομένων του μελισσιού (παρακαλώ κοιτάξτε  την  

κάρτα του ελεγκτή επιδόσεων) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Επιθεωρήστε όλα τα πλαίσια του μελισσιού (γονοφωλιά και όροφος) και 
μετρήστε τον αριθμό των πλαισίων με γόνο (ανοιχτός και κλειστός γόνος) 

 
 

2. Καταγράψτε την τιμή για τον αριθμό των πλαισίων με γόνο στην κάρτα 
του ελεγκτή επιδόσεων στη στήλη όπως φαίνεται παρακάτω. 

  

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

      -Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 4 επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του 
έργου:  

πριν από το χειμώνα του 2019, στις αρχές της άνοιξης 2020 και 6 εβδομάδες 
μετά την  πρώιμη επιθεώρηση της «άνοιξης» και στο τέλος της μελέτης 
(καλοκαίρι 2020) 
-Ακόμη και η επιφάνεια γόνου μεγέθους μιας μπάλας του τένις με ανοιχτό ή 
/ και σφραγισμένο γόνο εκτιμάται ως ολόκληρο πλαίσιο. 
- Η περιοχή του γόνου που βρίσκεται μόνο στη μία πλευρά του πλαισίου, 
εκτιμάται ως 0,5 (μισό) πλαίσιο. 
- Όλα τα μελίσσια εντός του μελισσοκομείου πρέπει να επιθεωρούνται την 
ίδια ημέρα. 
- Συνδυάστε την επιθεώρηση για τον γόνο με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά / 
παράμετροι (για παράδειγμα "πληθυσμός μελισσών" κ.λπ.) 
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- Λάβετε προληπτικά μέτρα για να αποτρέψετε την πιθανότητα λεηλασίας 
μεταξύ των μελισσιών. 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

        -Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens  
            (Büchleret al., 2013) 
 
        Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,  
Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΛΙΟΥ) 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΥΨΕΛΗ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου  
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Κλασικά μελισσοκομικά ργαλεία και εξοπλισμός 
 Ζυγαριά με ακρίβεια  0.1 kg για ζύγισμα (Εικ. 1) 
 Κάρτα τήρησης αρχείων (Βλέπε το αρχείο SB12M) 

 

 
Εικ. 1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Οι όροφοι με τα πλαίσια ζυγίζονται πριν (Εικ. 2) και μετά την εξαγωγή 
(Εικ. 3) και η διαφορά που προκύπτει καταγράφεται ως η συγκομιδή 
μελιού για κάθε μελίσσι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 2                                                             Εικ. 3 

 
 Το μέλι που είναι αποθηκευμένο στη γονοφωλιά δεν θεωρείται μέρος της 

παραγωγής. 
 

 Όλο το μέλι που συλλέγεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
σεζόν(συγκομιδές) καταγράφεται ως συνολική ποσότητα του 
συγκεκριμένου μελισσιού. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα από άλλο 
σμήνος (λόγω σμηνουργίας) που πρόέρχεται από την ίδια κυψέλη. 

 
 Η κλασική μέθοδος ζύγισης μπορεί ωα χρησιμοποιηθεί μόνο αν όλοι οι  

 
 όροφοι έχουν το ίδιο σχήμα και φρεσκο-χτισμένες κηρήθρες  
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2. Σημειώστε το βάρος στην κάρτα τήρησης αρχείων του μελισσιού κάτω  
από την στήλη συγκομιδή μελιού.   
                                                                                                      

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  
 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

- H συγκομιδή μελιού σε διαφορετικές περιόδους πρέπει να καταγράφεται 
χωριστά, τεκμηριώνοντας έτσι την ανάπτυξη και την προσαρμοστικότητα 
του μελισσιού. 

- Για τον ακριβή υπολογισμό της παραγωγής μελιού, σημειώστε τυχόν 
συμπληρωματική  
τροφοδοσία καθώς επίσης  και την αφαίρεση ή τοποθέτηση πλαισίων με μέλι. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

              - Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens  
                (Büchleret al., 2013) 
              -  Miscellaneous standard methods for Apismellifera research  
                 (Human et al., 2013) 
 

-  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                  interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                           
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 
 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑΣ 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1 - 4 ) 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Κατά τη διάρκεια εμφάνισης της σμηνουργίας 

 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Κλασικά μελισσοκομικά ργαλεία και εξοπλισμός 
 Κάρτα τήρησης αρχείων (Βλέπε το αρχείο SB12M) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ Βαθμός 1 
Το μελίσσι που σμηνούργησε. Θα 
μπορούσε να αποφευχθεί μόνο με  τη 
δημιουργία παραφυάδων. 
 

Βαθμός 2 
Το μελίσσι που φτιάχνει  επανειλημμένα 
πολλά κελιά αν και τα καταστρέφουμε. 
( μείωση του γόνου και αδυναμία να 
χτίσει νέα κηρήθρες). 

  

 Βαθμός 3 
Το μελίσσι που έφτιαξε κελιά, τα 
καταστρέψαμε και δεν ξαναέφτιαξε. 

Βαθμός 4 
Το μελίσσι που δεν έφτιαξε καθόλου 
κελιά. 
 

  
 Στο τέλος της περιόδου χρησιμοποιείται μόνο η χαμηλότερη τιμή για την 

τελική αξιολόγιση του κάθε μελισσιού 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1α. Διαρκή διαδικασία: Επιθεωρήστε για κελιά σμηνουργίας κάθε 
φορά που ελέγχετε άλλα χαρακτηριστικά 

1b.Γρήγορη διαδικασία: Επιθεωρείτε συχνά τα μελίσσια την περίοδο 
σμηνουργίας και συγκεκριμένα όταν εμφανιστούν κελιά όπως στην (Εικ. 
1) 
2.Μετρήστε το συνολικό αριθμό κελιών σε κάθε μελίσσι. (Εικ. 2) 
 

 
Εικ. 1 

 
Εικ.. 2 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3.Καταγράψτε το βαθμό σμηνουργίας για κάθε μελίσσι ξεχωριστά σύμφωνα με 
τα παραπάνω και τον αριθμό των κελιών αν έχουν σμηνουργίσει. (1-4) 
 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  

 
 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

- Συχνός έλεγχος των μελισσιών  (κάθε 7-9 ημέρες) όπου παρατηρήθηκε σμηνουργία 
- Για την καλύτερη παρατήρηση των βασιλικών κελιών (κατά τη διάρκεια της γρήγορης 

διαδικασίας) χρησιμοποιείστε καπνό για να σπρώξει τις μέλισσες προς τα πάνω. 
- Μετά από κάθε επιθεώρηση  σημειώστε την βαθμολογία (από 1-4) στην κάρτα 

τήρησης αρχείων.  
- Τα βασιλικά κελιά αντικατάστασης δεν θεωρούντα κελιά σμηνουργίας. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

            - Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
               (Büchleret al., 2013) 
 

-  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: 
Experimental                           
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 
 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΗΡΕΜΙΑ 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ( ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1 - 4) 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Κατάλληλες καιρικές και μελισσοκομικές συνθήκες 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Κλασικά μελισσοκομικά εργαλεία και εξοπλισμός 
 Κάρτα καταγραφής δεδομένων του μελισσιού (παρακαλώ κοιτάξτε  την  

κάρτα του ελεγκτή επιδόσεων) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Βαθμός 1 
Παρά τη χρήση καπνού το μελίσσι 
δείχνει έντονη αμυντική αντίδραση 
στη διάρκεια των χειρισμών, όπως 
και αρκετά τσιμπήματα. 

 
Βαθμός 2 
Μεμονωμένες μέλισσες τσιμπάνε 
κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης 
ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε 
αρκετό καπνό. 

  

 
Βαθμός 3 
Το μελίσσι μπορεί εύκολα να 
επιθεωρηθεί, χωρίς τσιμπήματα με 
τη χρήση λίγου καπνού.  

 
Βαθμός 4 
Δεν απαιτείται καπνός και 
προστατευτικά ρούχα στην διάρκεια 
της επιθεώρησης. 

  
 Ενδιάμεση βαθμολογία (0,5) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη 

περιγραφή μικρών διαφορών μεταξύ των μελισσιών. 
 Στο τέλος της περιόδου χρησιμοποιείται η μέση τιμή για κάθε χαρακτηριστικό 

ξεχωριστά ώστε να γίνει η τελική αξιολόγηση για κάθε μελίσσι. (Βλέπε το αρχείο 
SB12M) 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Επιθεωρήστε κανονικά το μελίσσι και, αν είναι εφικτό μειώστε όσο 
περισσότερο τη χρήση καπνού. 

2. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των μελισσιών κατά την 
επιθεώρηση. 

3. Συζητήστε τη συμπεριφορά τους με τον συνεργάρη σας.    
4. Καταγράψτε το βαθμό ηρεμίας για κάθε μελίσσι ξεχωριστά 

σύμφωνα με τα παραπάνω στην κάρτα τήρησης αρχείων. 
 

 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

- Όλα τα μελίσσια  πρέπει να επιθεωρούνται την ίδια ημέρα. 
- Πραγματιοποιήστε τις επιθεωρήσεις των μελισσιών κάτω από συνθήκες  που 

επιθεωρείτε υπό κανινικές συνθήκες. 
- Εάν είναι εφικτό ξεκινήστε την επιθεώρηση χωρίς καπνό εάν όχι τότε περιορισμένο 

στην είσοδο της κυψέλης πριν την επιθεώρηση. Είναι ζωτικής σημασίας να 
διατηρηθούν τα ίδια κριτήρια  για όλα τα μελίσσια στο μελισσοκομείο. 

- Λόγω επιρροής γειτονικών μελισσιών κρίνεται αναγκαίο η σειρά επιθεώρησης για 
κάθε ημέρα να είναι διαφορετική. 

- Αλλάξτε τη σειρά επιθεώρησης των μελισσιών εάν τα γειτονικά μελίσσια ενοχλούνται 
ως συνέπεια αυτού. 

- Συνδιάστε τον έλεγχο για την ηρεμία των μελισσιών με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
απόδοσης. 

- Η έλλειψη νέκταρ μπορεί να επηρεάσει την επιθεώρηση λόγω λεηλασίας και 
αμυντικής συμπεριφοράς. 

- Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πρόκλησης λεηλασίας των μελισσιών. 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

                   - Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens (Büchler et al., 
                         2013) 
 

                 -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: 
Experimental design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 
 

 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΒΑΡΡΟΑ 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΙΜΕΝΙ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Ήπιες καιρικές συνθήκες 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Καθαρίστε το πλαστικό νάϋλον διαστάσεων 40 x 40 cm (Εικ. 1) 
 Ουροσυλλέκτη χωρητικότητας   120 ml (Εικ. 2). 
 Βάζο για ανακίνηση (ελάχιστο μέγεθος 750 ml, (για παράδειγμα 1 πλαστικό βάζο 

γιαοθρτιού του ενός κιλού) με σταθερό μεταλλικό πλέγμα (διάσταση 2.8 mm) 
κομμένο στον πυθμένα με θέρμανση (Εικ. 3). 

 Άχνη ζάχαρη. Χρησιμοποιήστε ένα σακουλάκι άχνη ζάχαρη 250 g για κάθε  7 
μελίσσια. 

 Κουτάλι της σούπας 
 Πολύ λεπτό κόσκινο (Εικ. 4)  
 Πλαστικό κάδο ανοιχτού χρώματος, για παράδειγμα κάδο μελιού  
 Ζυγαριά κουζίνας 
 Φύλλο καταγραφής για τη μέθοδο της άχνης ζάχαρης 
 Κάρτα καταγραφής αρχείων για τα δεδομένα του τεστ με την άχνη ζάχαρη  

(ανατρέξτε στο αρχείο SB12M) 
 

 
 Εικ. 1                              Εικ. 2                                Εικ. 3                               Εικ. 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Ανοίξτε το καπάκι της 
κυψέλης και το 
εξωτερικό πλαίσιο του 
ορόφου το τινάζετε 
επάνω στο νάϋλον.  
 

 

2. Στη συνέχεια 
διπλώστε το νάϋλον 
και  γεμίστε τον 
ουροσυλλέκτη(50 γρ. 
=500 μέλισσες). 

 
 

3. Αδειάστε τις μέλισσες 
στο μεγάλο δοχείο με τη 
σίτα και γυρίστε το 
ανάποδα. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Προσθέστε 5 
κουταλιές της σούπας 
άχνη ζάχαρη και 
ανακινήστε 
προσεκτικά το βάζο 
ώστε να κατανεμηθεί 
ομοιόμορφα στις 
μέλισσες. 

 
 

5. Αφήστε το βάζο για 
3 λεπτά με τη σήτα 
στο πάνω μέρος και 
ανακινήστε το κατά 
διαστήματα 

 
 

6. Αναστρέψτε  το βάζο και 
ανακινήστε για 1 λεπτό 
έτσι ώστε  η άχνη και τα 
ακάρεα να περνούν μέσα 
από τη σήτα. 

 

 
 

7. Αδειάστε τις μέλισσες 
μέσα στην κυψέλη. 

 
 

8. Ανακινήστε την άχνη 
μέσα στο λεπτό 
κόσκινο ώστε να 
μείνουν μέσα μόνο 
τα ακάρεα. 

 
 

9. Μετρήστε τα ακάρεα και 
καταγράψτε τον αριθμό. 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Για τον υπολογισμό του επιπέδου προσβολής εκφράζεται  ο αριθμός των 

ακάρεων σε 10 γρ. μέλισσες (περίπου 100) ή μπορεί να εκφραστεί ως % της 
προσβολής. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο. 
 

(Συνομικός αριθμός ακκάρεων x 10) 
----------------------------------------     =  ακκάρεα σε 10 g μέλισσες 

Βάρος μελισσών (g) 
- Υπολογίστε και καταγράψτε την τιμή στην κάρτα τήρησης των αρχείων. 
-  (Πίνακας I)  

- Μολις ολοκληρωθει να καταγραφει στη στηλη ΄για βαρροα΄. 
- (βλέπε αρχείο SB12M) 
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Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Αξιολογήστε το ποσοστό προσβολής από βαρρόα τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια της 
μελισσοκομικής περιόδου. 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

               www.youtube.com/watch?v=-ZQmm78nMnE - Varroa Befallskontrolle mit Puderzucker 
 

- Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens (Büchleret al., 2013) 
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemannet al., 2013) 
 
 
 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΝΗ ΖΑΧΑΡΗ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: 
 
 

No.  
Αριθμός 
κυψέλης 

Καθαρό βάρος 
μελισσών (g) 

(A) 

Συνολικός αριθμός 
βαρρόα 

(B) 

Βαρρόα/10 γρ. 
μελισσών 

(≈ % προσβολής) 
(B x 10) / A 

Σημειώσεις 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΒΑΡΡΟΑ 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ) 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΙΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Ήπιες καιρικές συνθήκες 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Καθαρίστε το πλαστικό νάϋλον διαστάσεων 40 x 40 cm (Εικ. 1) 
 Ουροσυλλέκτη χωρητικότητας   120 ml (Εικ. 2). 
 Βάζο για ανακίνηση ελάχιστο μέγεθος 750 ml (Εικ. 3). 
 60 ml απορρυπαντικού πιάτων για 1 λίτρο νερό. 
 Παροχή με μεγάλη πίεση νερό(Εικ. 4). 
 Ένα λεπτό κόσκινο για την κράτηση των μελισσών και ένα ακόμη πιο λεπτό 

για την κράτηση των βαρρόα λεπτό (Εικ. 4). 
 Ζυγαριά κουζίνας. 
 Φύλλο καταγραφής για τη μέθοδο πλυσίματος. 
 Κάρτα καταγραφής αρχείων για τα δεδομένα του τεστ με απορρυπαντικό ή 

αλκοόλη.  
 

 

                     
 Εικ. 1                              Εικ. 2                                Εικ. 3                               Εικ. 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

1. Ανοίξτε το καπάκι 
της κυψέλης και 
το εξωτερικό 
πλαίσιο του 
ορόφου το 
τινάζετε επάνω 
στο νάϋλον.  

 

 

2. Στη συνέχεια 
διπλώστε το νάϋλον 
και  γεμίστε τον 
ουροσυλλέκτη(50 γρ. 
=500 μέλισσες). 

 
 

3. Αδειάστε τις μέλισσες 
στα δοχεία με 
προσθήκη νερού και 
απορρυπαντικού 
πιάτων 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 

4. Αφήστε το βάζο για 
30 λεπτά και 
ανακίνηση σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

 

5. Αδειάστε τις 
μέλισσες μέσα στο 
κόσκινο και 
ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό. 

 
 

6. Μετρήστε τα ακάρεα  
και υπολογίστε το 
ποσοστό 

 
  

 

 

 
 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Για τον υπολογισμό του επιπέδου προσβολής εκφράζεται  ο αριθμός των 

ακάρεων σε 10 γρ. μέλισσες (περίπου 100) ή μπορεί να εκφραστεί ως % της 
προσβολής. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο. 
 

(Συνομικός αριθμός ακκάρεων x 10) 
----------------------------------------     =  ακκάρεα σε 10 g μέλισσες 

Βάρος μελισσών (g) 
 

- Υπολογίστε και καταγράψτε την τιμή στην κάρτα τήρησης των αρχείων. 
(Πίνακας I)  

- Μολις ολοκληρωθει να καταγραφει στη στηλη ΄για βαρροα΄.(βλέπε αρχείο 
SB12M) 
 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  
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Αξιολογήστε το ποσοστό προσβολής από βαρρόα τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια της 
μελισσοκομικής περιόδου 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

www.youtube.com/watch?v=-ZQmm78nMnE - Varroa Befallskontrolle mit Puderzucker 
 

- Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens (Büchleret al., 2013) 
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemannet al., 2013) 
 
 
 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: 
 
 

No.  
Αριθμός 
κυψέλης 

Καθαρό βάρος 
μελισσών (g) 

(A) 

Συνολικός αριθμός 
βαρρόα 

(B) 

Βαρρόα/10 γρ. 
μελισσών 

(≈ % προσβολής) 
(B x 10) / A 

Σημειώσεις 

1      

2      

3      
4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΡΟΑ 

  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Νωρίς την Άνοιξη κατά τη διάρκεια συλλογής γύρης 

- Να πραγματοποιείται σε περίοδο μη χρήσης φαρμάκων 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Βάση μέτρησης βαρρόα (Εικ. 1) 
 Φύλλα χαρτιού με κολλώδη υφή (Εικ. 2) ή χρήση λαδιού(Εικ. 3) 
 Καταγραφή φυσικής θνησιμότητας του βαρρόα(Πίνακας 1) 
 Κάρτα τήρησης αρχείων  
 

 
Εικ. 1                                          Εικ. 2                                         Εικ. 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Τοποθετήστε το 
κολλώδες φύλλο 
χαρτιού ή το 
συρταράκι 
μέτρηση βαρρόα 

 

2. Μετά από 7 
ημέρες μετρήστε 
τα νεκρά 
βαρρόα καθώς 
επίσης και πάνω 
στις νεκρές 
μέλισσες 

 
 

Καθαρίστε το φύλλο και 
τοποθετήστε καθαρό για 
την επόμενη μέτρηση 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - Συλέξτε τα δεδομένα (μία φορά την εβδομάδα) και καταγράψτε τα στο φύλλο 
τήρησης αρχείων για το βαρρόα. (Πίνακας1) 

- Επαναλάβετε τη μέθοδο για τρεις εβδομάδες 
- Προσθέστε τις τιμές ολόκληρης της περιόδου και διαιρέστε το με το σύνολο των 

ημερών που διήρκησαν οι μετρήσεις (περίπου 21 ημέρες) 
- Αναφέρτε την τιμή ως ημερήσια θνησιμότητα του βαρρόα 
 
Παράδειγμα: 
 
1stΕβδομάδα = 8 νεκρά βαρρόα 
2ndΕβδομάδα= 3νεκρά βαρρόα           
3rdΕβδομάδα = 11νεκρά βαρρόα     Σύνολο 22 βαρρόα / 21 ημέρες (3 εβδομάδες) = 1,05 
βαρρόα/ημέρα 
 
 
 
- Μετά από 3 εβδομάδες καταγράψτε την ημερομηνία και την μέση τιμή πτώσης 

του βαρρόα ανά ημέρα στο φύλλο τήρησης αρχείων 
 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  
 
Αυτή η παράμετρος είναι προαιρετική 
- Αποτρέψτε την παρουσία μυρμηγκιών. 
- Σε περίοδο θυελωδών ανέμων χρησιμοποιήστε καταφύγιο. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens  
                 (Büchleret al., 2013) 
                 -  Standard methods for varroa research (Dietemann et al., 2013) 
 

                           -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                           interactions on the vitality and performance of honey bee colonies: Experimental                          
                           design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 

Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,                            
  Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 
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ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 
 

No.  Αριθμός κυψέλης 
Αριθμός νεκρών 

βαρρόα μετά από μία 
εβδομάδα (A) 

Αριθμός νεκρών βαρρόα 
μετά από δύο εβδομάδες 

(B) 

Αριθμός νεκρών βαρρόα 
μετά από τρεις 
εβδομάδες (Γ) 

Συνολικός αριθμός 
νεκρών βαρρόα 
Σύνολο = A+B+Γ 

Ημερήσια 
πτώση βαρρόα 

Σύνολο/ 21 

Σημειώσεις 
(Καταγραφή 

Ημερομηνία για  A / B / Γ)  
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΣΤ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Ήπιες καιρικές συνθήκες. 

- Αποφύγετε περιόδους μεγάλης νεκταροέκκρισης και συλλογής γύρης. 
- Επιπλέον άνθρωποι για βοήθεια. 

  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Απαιτούμενα υλικά:  
o Ένα ρόμβο (μεταλλικό ή ξύλινο), διαστάσεων 10 x 10 πλάτος(Εικ. 1) 
o Εντομολογική καρφίτσα  No.2 (Εικ. 2) 

 Κάρτα τήρησης αρχείων για τη συγκεκριμένη μέθοδο (Πίνακας 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Εικ. 1                                                                                Εικ. 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 

1. Βρείτε ένα πλαίσιο με 
κλειστό γόνο στο 
στάδιο των νεαρών 
νυμφών με κόκκινα 
μάτια  

 
 

2. Τοποθετήστε το 
ρόμβο (καλύπτοντας 
100 κελιά) και 
μαρκάρετε το επάνω 
αριστερό και κάτω 
δεξιό στις γωνίες με 
έγχρωμο μαρκαδόρο 

 
 

 
 

3. Τρυπήστε 50 
σφραγισμένα κελιά του 
γόνου, ξεκινώντας από 
το πρώτο κελί μετά το 
μαρκαρισμένο από 
αριστερά προς τα δεξιά. 
Τρυπήστε το κάλυμμα 
του κελιού μέχρι τη 
βάση του. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

4. Σημειώστε το κελί 51 
με μαρκαδόρο για να 
προσδιορίστε την 
περιοχή της 
επέμβασης. 

 
 

5. Μαρκάρετε το πλαίσιο 
στο επάνω μέρος 
καθώς και την πλευρά 
που έχετε 
επεξεργαστεί. 

 
 

6. Ελέγξτε το μελίσσι μετά 
από 6-16 ώρες για την 
πρόοδό του. Μετράτε μόνο 
τα κλειστά κελιά και αυτά 
τα οποία δεν έχουν 
καθαριστεί πλήρως. 
Καταγράψτε την τιμή. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

- Κατά τον έλεγχο παραλείψτε όλα τα κενά κελιά και αγνοήστε τα σε 
οποιοδήποτε υπολογισμό! 

 
 

- Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο:  
[50 - (κλειστά κελιά + κελιά με υπολείμματα)] x 2 = αριθμός  αφαίρεσης ( επί %) 
Παράδειγμα: [50 - (17 + 9)] x 2 = 48% 
 

- Μόλις καταγραφεί η ημερομηνία αλλά και η τελική τιμή, μπορείτε να τα 
μεταφέρετε  στο αρχείο τήρησης αρχείων στην στήλη για την εξυγιαντική 
συμπεριφορά(ανατρέξτε στο αρχείο SB12M). 

 

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.  
- Το τέστ  πρέπει να γίνει 2-3 φορές το χρόνο. 
- Η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται όχι νωρίτερα των 40 ημερών από τη 

δημιουργία των μελισσιών. 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Standard methods for rearing and selection of Apis mellifera queens (Büchleret al., 2013)     
 

             -  A Europe-wide experiment for assessing the impact of genotype-environment  
                              interactions on the vitality and performance of honey bee colonies:         
                             Experimental   design and trait evaluation (Costa et al., 2012) 

 - AGT methodenhandbuch 2012 
 
              - Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)   
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ΓΟΝΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΡΡΟΑ (SMR) 
  
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιαν Φεβ Μα

ρρρ
Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε

μ 
Δεκ 

 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - Ενεργή περίοδος (Συμβουλευτείτε τον Εθνικό συντονιστή EURBEST). 

- Να πραγματοποιείται σε περίοδο μη χρήσης φαρμάκων 
  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αιχμηρό νυστέρι (Απολύμανση μετά από κάθε δειγματοληψία) 
 Πλαστικά σακούλα για αποθήκευση και αποστολή του γόνου 
 Μολύβι και χαρτί 
 Κάρτα τήρησης αρχείων του μελισσιού (Ανατρέξτε στο αρχείο κάρτα τήρησης 

αρχείων). 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 

1. Ανοίξτε το μελίσσι και βρείτε το πλαίσιο γόνο που απαιτείται. 
2. Κόψτε κομμάτι σφραγισμένου γόνου διαστάσεων 20Χ20 εκ. 

(νύμφες με κόκκινα μάτια που αντιστοιχούν σε ηλικία 7-12 ημερών) 
3. Καταγράψτε τη θέση του μελισσοκομείου, τον αριθμό της κυψέλης 

και την ημερομηνία χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι. 
Τοποθετήστε το χαρτί στην πλαστική σακούλα με το δείγμα. 

4. Τα δείγματα του γόνου θα πρέπει να αξιολογούνται αμέσως ή να 
τοποθετούνται στην κατάψυξη (-18) μέχρι να γίνει ο έλεγχος. 

5. Σε περίπτωση που τα δείγματα θα αποσταλούν σε εργαστήριο 
πρέπει να αποσταλούν με ξηρό πάγο και courier. 

6. Καταγράψτε την ημερομηνία δειγματοληψίας στην κάρτα τήρησης 
αρχείων στη στήλη Παρατηρήσεις και σχόλια 

  

Αριθμός κυψέλης
Συγκομιδή 
μελιού (kg)

Βαρρόα        50 
γρ / μελισσών

Τέστ υγ. συμπερ.   
6 ώρες (%)

Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Περιοχή μελισσοκομείου Καταγωγή βασίλισσας Ημερομηνία

Επιθεωρήσεις
Αρ. πλαισίων 
με μέλισσες

Αρ. πλαισίων 
με γόνο

Μη επιθετικότητα          
(1 έως 4)

Σμηνουργία       
(1 έως 4)

Παρατηρήσεις και σχόλια

Στήλη "Παρατήρηση και σχόλια": εδώ θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εμφάνιση ασθενειών, εφαρμοσμένες θεραπείες, αναπαραγωγή από 
σμηνουργία η παραφυάδες, αριθμός προστιθέμενων ή ληφθέντων πλαισίων, κλπ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Τα μελίσσια θα πρέπει να έχουν μία σταθερή ανάπτυξη του γόνου τουλάχιστον 
30 ημέρες πριν γίνει η δειγματοληψία (χωρίς διακοπή γόνου ή αλλαγή 
βασίλισσας). Καθώς η αποτελεσματικότητα ελέγχου του γόνου εξαρτάται από 
τα υψηλά επίπεδα προσβολής, η δειγματοληψία μπορεί να καθυστερήσει έως 
ότου ξεκινήσει η θεραπεία για βαρρόα. Σύμφωνα με την εμπειρία η προσβολή 
από βαρρόα όταν πάρετε τα δείγματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2%. 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

        -Standard methods for rearing and selection of Apismellifera queens  
            (Büchleret al., 2013) 
 
        Virtual apiary (www.smartbees-fp7.eu/extension)  
 
 

Selektion der Honigbiene (IWF Wissen und Medien gGmbH,  
Nonnenstieg 72 D-37075 Göttingen) Video material 


