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«Είτε γράψε κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνε κάτι  
που αξίζει να γραφτεί.» 

 
Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790, Αμερικανός πολιτικός & συγγραφέας. 
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ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Έχω γεννηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου 

και κατοικώ μόνιμα τα δύο τελευταία χρόνια. Αποφοίτησα 
από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας το 2008, ενώ το 2011 ολοκλήρωσα τις 
μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ίδιο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα. 

Η συνεργασία μου  με το Ινστιτούτο 
Μελισσοκομίας ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που στεγάζεται 
στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, είχε ξεκινήσει από τα 

φοιτητικά μου χρόνια όταν ολοκλήρωσα την πρακτική μου άσκηση και συνεχίζεται από 
το 2012 μέχρι και σήμερα, όπου και συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα. 

Σαν νέος επιστήμονας ο τομέας της Μελισσοκομίας, και ιδιαιτέρως της 
Μελισσοπαθολογίας, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του μελλοντικού μου ερευνητικού 
προσανατολισμού.  

Email: pionhelvet@windowslive.com 
 

 
 
 
ΧΑΤΖΗΝΑ ΦΑΝΗ  
 

Γεννήθηκα στο Δομένικο Λάρισας και είμαι 
απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχω 
κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές στο Cardiff της 
Ουαλίας (Μ. Βρετανία) και είμαι Διδάκτορας 
Μελισσοκομίας με ειδίκευση στη συμπεριφορά των 
μελισσών και στην προσφορά τους στην 
αναπαραγωγή των φυτών. Από το 1996 μέχρι και το 
2001 δίδασκα το μάθημα της Μελισσοκομίας στο 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Από το 2000 κατοικώ μόνιμα 

στα Ν. Μουδανιά και εργάζομαι ως Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας του 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που εδρεύει στον Άγιο Μάμα.  

Η ερευνητική μου δραστηριότητα αφορά κυρίως τη διάκριση των ειδών 
μελισσών, τις ασθένειες, τις επιδράσεις των φυτοφαρμάκων και τη βελτίωση της 
αναπαραγωγικής διαδικασία των μελισσών. Είμαι μέλος 4 επιστημονικών συλλόγων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 3 επιστημονικών 
ευρωπαϊκών περιοδικών. 

Η τωρινή μου εκπαιδευτική δραστηριότητα αφορά τα ενημερωτικά σεμινάρια 
προς τους παραγωγούς μελισσοκόμους τα οποία πραγματοποιούνται στην έδρα τους ή 
στο Ινστιτούτο Μελισσοκομίας.   

Η ενασχόλησή μου και η λατρεία μου για τις μέλισσες με ώθησε να αρχίσω τη 
συγγραφή παραμυθιών με θέμα τη ζωή και τη συμπεριφορά της μέλισσας. Το πρώτο 
παραμύθι «Μελίφτερη η Μέλισσα» εκδόθηκε το 2007.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Η εργασία* αυτή είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης  όλων των δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικές ουσίες στη μελισσοκομία ακόμα και προσωρινά στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η περιγραφή των ουσιών ακολουθείται με όλες τις δυνατές λεπτομέρειες που έχουν 
μελισσοκομική σημασία (MRLs, τοξικότητα, αποδόμηση) και έγινε με στόχο να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, οι κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και όσοι θα 
εμπλέκονται με το θέμα, με την πρόσφατη γνώση στο θέμα αυτό αλλά και για να έχουν 
στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία σε εύκολη πρόσβαση.  

Η περιγραφή των διαφόρων ουσιών δεν προϋποθέτει ότι συνιστώνται για χρήση.  

Πάντα η χρήση τους, όταν είναι εγκεκριμένη, πρέπει να γίνεται πολύ πριν την συλλογή 
μελιού.  

Η χώρα ή οι χώρες που έχουν έγκριση για κάθε ουσία αναφέρονται στις υποσημειώσεις 
κάθε ουσίας. 

Κάποιες από τις ασθένειες δεν αναφέρονται ξεχωριστά, αλλά διευκρινίζονται στις 
ενδείξεις της κάθε ουσίας.   

Για τις ασθένειες που δεν αναφέρεται τίποτα, δεν υπάρχει καμία ουσία η οποία να έχει 
έγκριση σε κάποια χώρα της Ε.Κ.  

Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Πιστεύουμε επίσης ότι 
η επαναξιολόγηση όλων των ουσιών αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους όπως 
επίσης και ως προς την τοξικότητά τους στις μέλισσες θα πρέπει να επαναληφθεί με τη 
χρήση περισσότερο ευαίσθητων πειραματικών μεθόδων.  

 

 

 

 

 

* Η εργασία αυτή θα διανέμεται δωρεάν στις αρμόδιες αρχές και αργότερα θα διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή ελεύθερα από το διαδίκτυο 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
ADI: Accepted daily intake (Αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη). 
 
Bw: Body weight (Σωματικό βάρος). 
 
CVMP: Committee for the Veterinary Medicinal Products (Επιτροπή για τα Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα). 
 
COM: Committee on Mutagenicity of chemicals in food. (Επιτροπή για τη 
Μεταλλαξιμότητα των Χημικών στα Τρόφιμα). 
 
E.E: Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
EEC: European Economic Community (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα). 
 
EFSA: European Food Safety Authority (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων). 
 
EMEA: European Medicines Agency (Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων). 
 
EPA: Environmental Protection Agency (Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας). 
 
GRAS: Generally Recognized as safe (Γενικά Αναγνωρισμένο ως Ασφαλές). 
 
HMF: Hydroxymethylfurfural (Υδροξυ-μεθυλο-φουρφουράλη). 
 
kg: Kilogram (Χιλιογραμμάρια/Κιλό). 
 
LD50: Median Lethal Dose (Μέση Θανατηφόρος Δόση). 
 
lt: Litre (Λίτρο). 
 
mg: Milligram (10-3 Γραμμάρια). 
 
mm: Millimeter (10-3 Μέτρα). 
 
MSDS: Material Safety Data Sheet (Φύλλο με Υλικό Δεδομένων Ασφαλείας). 
 
MRL: Maximum Residue Level (Μέγιστο Όριο/επίπεδο Καταλοίπων). 
 
μgr: Microgram (10-6 Γραμμάρια). 
 
NOEL: No Observed Effect Level (Μη Παρατηρήσιμο Επίπεδο Επιδράσεων). 
 
O.O: Οξαλικό Οξύ. 
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1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 

1.1 ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝΗ(ACRINATHRIN) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Gabon 
PA 921. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R)-cis-2,2-dimethyl-3-[2-
(2,2,2-trifluoro- 1-trifluoromethylethoxycarbonyl)vinyl]cycloprpane  
carboxylate. (http1). 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C26H21F6NO5.  
• Μοριακή μάζα: 541.44 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Χαμηλή στο 

νερό, υψηλή σε οργανικούς 
διαλύτες (αιθανόλη, ακετόνη, 
ξυλένη). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ταινίες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 ταινίες/αποικία (κάθε ταινία περιέχει 1.2-1.7 mg ουσίας) που 
αφήνονται για τις δύο περιόδους σφραγισμένου γόνου, από 24-30 μέρες (http3). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα συνθετικό πυρεθροειδές που επιδρά στο 
νευρικό σύστημα των παρασίτων, επηρεάζοντας τη λειτουργία των νευρώνων μέσω των 
διαύλων νατρίου. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Για τον έλεγχο της Varroa destructor, καθώς και της ψείρας των 
μελισσών (Braula sp). Δεν ενδείκνυται για χρήση στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν από την τελευταία συλλογή 
του μελιού. Να αποθηκεύονται σε μέρος χωρίς υγρασία, ψηλές θερμοκρασίες και έντονο 
φωτισμό. Να αποφεύγεται η απόρριψή του στο περιβάλλον. Να αποφεύγεται η εφαρμογή 
χωρίς προστατευτικό ιματισμό (γάντια νιτριλίου, μάσκα). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:  Είναι ερεθιστικό για τα μάτια του χρήστη, πιθανή καρκινογόνος 
δράση καθώς και ενδεχόμενη πρόκληση διαταραχής στο αναπνευστικό, αναπαραγωγικό 
σύστημα. Έχει αναφερθεί ανάπτυξη αντοχής από τη Varroa (διασταυρούμενη αντοχή σε 
όλα τα πυρεθροειδή)(http4). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν έχουν γίνει μελέτες σε ζωικούς οργανισμούς, οπότε δεν έχουν εξαχθεί 
συμπεράσματα και για το μέλι. 

1 Εγκεκριμένο στη Τσεχία και τη Λιθουανία. 

Εικόνα 1: Συντακτικός τύπος Ακρινανθίνης (http2). 
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• ADI: Δεν έχουν γίνει σχετικές μελέτες για τις μέλισσες. 0.01 mg/kg bw/μέρα 
(κατόπιν πειραμάτων σε ποντίκια) (EFSA 2010).  

• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία. 
• Κατάλοιπα: Θεωρείται ότι εμφανίζονται σε αμελητέες ποσότητες (<0.01 mg/kg 

στο μέλι και < 0.1 mg/kg στο κερί) (Túri and Mátray 2003). 
• Τοξικότητα: Η LD50 (48 h) (oral): 150-200 ng/μέλισσα και LD50 (48 h) (μέσω 

επαφής): 200-500 ng/μέλισσα. Πιθανολογείται νευροτοξική δράση (επιδρά στο 
νευροφυτικό σύστημα, χωρίς όμως ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί). Πολύ τοξικό 
για τους υδρόβιους οργανισμούς (ψάρια, αρθρόποδα). Τοξική δράση στους 
νεφρούς του χρήστη. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Με ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Αποσύρθηκε η έγκριση για κατάταξη της ακρινανθίνης στον πίνακα 1 
της Ευρωπαϊκής οδηγίας 91/414/EEC. 
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1.2 ΑΜΙΤΡΑΖΗ(AMITRAZ) 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Apivar2, Apiwarol3, Biowar3, Varataz4, Varachet forte4, Varietol fum5, Varidol AEP5. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: N,N'-[(methylimino) dimethylidyne]di-2,4-xylidine. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C19H23N3.  
• Μοριακή μάζα: 293.41 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Αδιάλυτο στο νερό. 

Αυξημένη σε κοινούς οργανικούς 
διαλύτες όπως η ακετόνη και η ξυλένη. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σπρέι (Spray), αερολύματα (aerosol), ταινίες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 ταινίες των 500μg/kg/κυψέλη (ανά 10-12 βδομάδες) (Mutinelli and 
Baggio 2004). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Είναι εξωπαρασιτοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των 
Φορμαμιδινών, καθώς και ακαρεοκτόνο. Αναστέλλει την μονοάμινο οξειδάση και είναι 
αγωνιστής των υποδοχέων της οκταπαμίνης. Η μονοάμινο οξειδάση μεταβολίζει τους 
μονοαμινικούς νευροδιαβιβαστές σε έντομα και η οκταπαμίνη μεταβάλλει τις τονικές 
συσπάσεις στους μύες του παρασίτου (Παππάς 2003). 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν έχει μελετηθεί. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν έχει μελετηθεί. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση Varroa destructor. Δεν χρησιμοποιείται στη Βιολογική 
μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Σε κλειστούς χώρους να αποφεύγεται η εφαρμογή χωρίς τη χρήση 
αναπνευστικής συσκευής (http6). Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το δέρμα, τον 
ιματισμό καθώς και εκτεταμένη περίοδος εισπνοής (http7). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η διπλάσια της ενδεδειγμένης δόση δεν φαίνεται να επιδρά αρνητικά 
στη θνησιμότητα των μελισσών,  στη δραστηριότητα ή το βάρος της κυψέλης. Αντίθετα 
πενταπλάσια δόση της ενδεδειγμένης φαίνεται ότι επηρεάζει ελαφρώς αρνητικά τη 
δραστηριότητα της κυψέλης τις πολύ ζεστές ημέρες. Έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη 
αντοχής.  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: 200μgr/kg στο μέλι.  
• ADI: 3 μgr/kg bw. 
• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

2 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 
3 Εγκεκριμένα σκευάσματα στην Πολωνία. 
4 Εγκεκριμένα σκευάσματα στη Ρουμανία. Το Varachet forte εκτός από αμιτράζη περιέχει και tau-
fluvalinate. 
5 Εγκεκριμένα σκευάσματα στη Σλοβακία. 

Εικόνα 2: Συντακτικός τύπος Αμιτράζης (http5). 
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• Κατάλοιπα: Η αναλυτική μέθοδος για τον καθορισμό των καταλοίπων της 
Αμιτράζης και των μεταβολιτών αυτής που περιέχουν το τμήμα 2,4 
διμεθυλανιλίνης στο μέλι επικυρώθηκε σε συμφωνία με τον τόμο 6 των 
κανονισμών διαχείρισης ιατρικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής κοινότητας (EMEA 
1999). Εμφανίζονται στο μέλι. 

• Τοξικότητα: Δεν θεωρείται τοξικό στην Ε.Ε. Υπάρχουν όμως πρόσφατες 
δημοσιεύσεις για επιδράσεις στο κυκλοφορικό σύστημα των μελισσών 
(Papaefthimiou et al. 2013), και στα λεμφοκύτταρα του ανθρώπου (Radakovic et 
al. 2013). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Ενδεχομένως με άλλα ανθελμινθικά, αντιπαρασιτικά. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η Αμιτράζη κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 1 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 1999). 
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1.3 ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΥΛΕΪΤ(BROMOPROPYLATE) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Folbex VA6. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:  isopropyl-4,4'-dibromobenzilate. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος:  C17H16Br2O3.  
• Μοριακή μάζα: 428,115 ± 0,018 g·mol−1. 
• Διαλυτότητα: Χαμηλή στο νερό, πολύ καλή σε 

οργανικούς διαλύτες (ακετόνη, ξυλένη,  βενζόλιο). 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Strips. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 4-6 εφαρμογές 1 ταινία/αποικία με 
μεσοδιαστήματα 7 ημερών (τραχειακή ακαρίαση), 4 εφαρμογές 1 ταινία/αποικία με 
μεσοδιαστήματα 4 ημερών (Βαρρόα) (http9). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα Διφαινυλο ακαρεοκτόνο, που δρα κυρίως 
μέσω επαφής. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Έλεγχος βαρροϊκής (Varroa destructor) και τραχειακής ακαρίασης 
(Acarapis woodi). Δεν ενδείκνυται για χρήση στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η θεραπεία δεν θα πρέπει να γίνεται πριν από την ροή του νέκταρος, 
αλλά ούτε και όταν το βράδυ κάνει παγωνιά ή η θερμοκρασία έξω είναι μικρότερη από 
100C. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν έχει σχηματιστεί η μελισσόσφαιρα το χειμώνα. 
Να αποφεύγεται η  χρήση τις περιόδους που η δραστηριότητα εκτροφής γόνου είναι 
αυξημένη π.χ. το καλοκαίρι ή τον χειμώνα (για τη βαρρόα). Η απόσταση ανάμεσα στο 
αναμμένο strip και οποιοδήποτε μέρος της κυψέλης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 
30 mm (http9). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Δεν φαίνεται να εμφανίζονται ούτε στην βασίλισσα, αλλά ούτε και 
στον υπόλοιπο πληθυσμό της κυψέλης. Μειωμένη αποτελεσματικότητα, εάν δεν γίνει την 
κατάλληλη χρονική στιγμή (το απόγευμα που οι μέλισσες θα έχουν σταματήσει να 
πετάνε). Κατά τη θέρμανση παράγεται υδροβρώμιο. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία.  
• ADI: 0.03 (mg kg-1bw day-1) (http10). 
• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Γενικά όμως δεν θα 

πρέπει να γίνεται χρήση 6 βδομάδες πριν ή και κατά την διάρκεια της 
νεκταροσυλλογής. 

• Κατάλοιπα: Δεν έχουν αναφερθεί τιμές για το μέλι και την πρόπολη. 
• Τοξικότητα:  Η LD50 (48h)  είναι 183 g bee-1 

6 Εγκεκριμένο στην Ελβετία. 

Εικόνα 3: Συντακτικός τύπος 
Bromopropylate (http8 ). 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Η σταθερότητα της φαρμακευτικής ουσίας διαταράσσεται σε 
αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η συγκεκριμένη ουσία δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση στις μέλισσες 
σε χώρες της Ε.Ε. 
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1.4 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ(LACTIC ACID) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Lactic acid. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 2-Hydroxypropanoic acid. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C3H6O3     
• Μοριακή μάζα: 90.08 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Άριστη στο νερό. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ψεκασμός. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Εφαρμόζουμε 5 ml διαλύματος 
γαλακτικού οξέως 15% σε κάθε πλευρά της κηρήθρας και επαναλαμβάνουμε μετά από 2 
ημέρες. Ενδεχομένως να χρειαστούν  περισσότεροι ψεκασμοί. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα οξύ που βρίσκεται φυσιολογικά σε 
διάφορες τροφές και ψηλά φυτά σαν αποτέλεσμα βακτηριακής δράσης π.χ. στο γάλα 
εξαιτίας της επίδρασης της λακτόζης. Θεραπευτικά χρησιμοποιείται σαν αντιμικροβιακός 
παράγοντας, καθώς και ως αντισηπτικό του εντέρου και αντιζυμωτικός παράγοντας. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση ακάρεων και συγκεκριμένα της Varroa(Varroa 
destructor), μόνο όταν αυτά βρίσκονται πάνω σε ενήλικες μέλισσες. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για θεραπεία το χειμώνα. Ενδείκνυται η χρήση αυτού στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν υπάρχει γόνος στην κυψέλη.  
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Υπερδοσολογία ενδεχομένως να προκαλέσει αύξηση της 
θνησιμότητας των μελισσών, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης καταλοίπων στο μέλι 
. Κατά την αποσύνθεσή του παράγει μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και για αυτό 
το λόγο κρίνεται απαραίτητη η χρήση κατάλληλου προστατευτικού ιματισμού (γάντια, 
μάσκα). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• ADI: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• Χρόνος αναμονής: 4 εβδομάδες πριν από την έναρξη της ανθοφορίας ( Όταν 

εφαρμόζεται την άνοιξη). 
• Κατάλοιπα: Γενικά τα ποσοστά καταλοίπων εμφανίζονται εξαιρετικά χαμηλά. 

Ανιχνεύονται μόνο σε περίπτωση υπερδοσολογίας. 
• Τοξικότητα: Επαφή με τα μάτια ή το δέρμα του χρήστη, καθώς και τυχόν 

εισπνοή ή κατάποση προκαλεί ερεθισμό και εγκαύματα. Έχει αναφερθεί 
μεταλλαξιογόνος επίδραση της ουσίας στα βακτήρια (http12). LD50 για τις 
μέλισσες δεν έχει προσδιοριστεί. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Ασύμβατο με ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, μέταλλα, 
ισχυρές βάσεις, νιτρικό οξύ και ιωδιούχα. Να αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές 

Εικόνα 4: Στερεοχημικός τύπος 
Γαλακτικού οξέως (http11). 
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θερμοκρασίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Είναι υγροσκοπική ουσία και γι’ 
αυτό απορροφά τυχόν υγρασία ή νερό από τον αέρα. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το Γαλακτικό οξύ κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA).  
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1.5 ΕΥΚΑΛΥΠΤΕΛΑΙΟ/ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΛΗ(EUCALYPTOL) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Apilife var7. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 1,3,3-trimethyl- 2-
oxabicyclo[2,2,2]octane. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C10H18O.  
• Μοριακή μάζα: 154.249 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Ανύπαρκτη στο νερό, πολύ 

καλή στον αιθέρα και την αιθανόλη.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ταμπλέτες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Δεν χορηγείται μόνο του, αλλά αποτελεί συστατικό μίγματος από 
αιθέρια ελαία (Συγκεκριμένα το Apilife var αποτελείται από: Θυμόλη 76.4%, μενθόλη 
3.8%, καμφορά 3.8% και ευκαλυπτέλαιο 16% ). Μία ταμπλέτα, που διασπάται σε 2 ή 4 
κομμάτια, με εφαρμογή 3 φορές με μεσοδιάστημα μίας εβδομάδας. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για μία φυσική οργανική ουσία που περιέχεται 
στο αιθέριο έλαιο του Eucalyptus globulus. Είναι ένας κυκλικός αιθέρας και ένα 
μονοτερπενοειδές. Θεωρείται πως επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα του παρασίτου, 
προκαλώντας μια φθίνουσα καταστολή. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση Βαρροϊκής (Varroa jacobsoni/Destructor) και Τραχειακής 
ακαρίασης (Acarapis woodi). Χρησιμοποιείται σαν δόλωμα για τη συλλογή διαφόρων 
ειδών αρσενικών μελισσών (Euglossine bees).Η χρήση του ενδείκνυται στη Βιολογική 
μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: : Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με ερεθισμένο δέρμα (χρήση 
γαντιών επιτακτική σε αυτή την περίπτωση). Να αποφεύγεται η έκθεση σε αυτή την 
ουσία σε εγκύους. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Προκαλεί θνησιμότητα στις μέλισσες όταν χορηγείται μόνη της. 
Αλλοίωση οσμής και γεύσης του μελιού σε περίπτωση υπερδοσίας. Ελαφρά 
καρκινογόνος δράση (Roe & Field 1965). Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του 
βλεννογόνου της μύτης καθώς και νευρικά συμπτώματα σε περίπτωση υπερδοσίας ή 
παρατεταμένης έκθεσης. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός του. 
• ADI: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Φυσικά 

τουλάχιστον 30 μέρες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, όπου 

7 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την 
Ευκαλυπτόλη περιέχει μενθόλη, καμφορά και θυμόλη. 

Εικόνα 5: Στερεοχημικός τύπος 
Ευκαλυπτόλης (http13). 
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γίνεται η συλλογή του μελιού, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία θεραπευτική αγωγή 
προληπτικά. 

• Κατάλοιπα: Θεωρείται ότι αφήνει αμελητέα ποσότητα (ακριβώς εξαιτίας του 
γεγονότος ότι είναι σε ποσοστό περίπου 4% στο Apilife var). 

• Τοξικότητα: Πειραματικά βρέθηκε ότι επηρεάζει αρνητικά την επιβίωση των 
μελισσών σε ποσοστό 25%, όταν χρησιμοποιείται μόνη της στην αέρια 
συγκέντρωση των 240 μg/l (Imdorf  et al. 1995). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Δεν έχουν αναφερθεί. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το ευκαλυπτέλαιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 1999), εφόσον γίνεται τοπική 
χρήση. 
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1.6 ΘΥΜΟΛΗ(THYMOL) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Apiguard, 
Thymovar. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: XY8, 
Apilife var9, Mehpatika solution10. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 2-Isopropyl-5-
methylphenol. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος:   C10H14O.  
• Μοριακή μάζα: 150.22 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Αδιάλυτη στο νερό, πολύ 

καλή σε αλκοόλες. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σιρόπι, ζαχαροζύμαρο, 
ταινίες), κρύσταλλοι σε σακουλάκια (εξάχνωση), 
σκόνη και δίσκοι με gel, σε υγρή μορφή  σε απορροφητικά υλικά (vettex). 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 εφαρμογές ενός δίσκου gel 50gr ανά αποικία (κυψέλη) με 
μεσοδιάστημα 15 μέρες, 2 εφαρμογές μίας ταινίας ,κομμένης στη μέση, σε κάθε 
θάλαμο/όροφο γόνου με μεσοδιάστημα 3-4 βδομάδες, 0.5gr  σκόνης θυμόλης σε κάθε 
πλαίσιο αργά το φθινόπωρο, 2 σακουλάκια των 7 gr σε κάθε κυψέλη, γίνεται εφαρμογή 3 
φορές κάθε 8 μέρες. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η θυμόλη είναι μία φαινόλη που υπάρχει στα αιθέρια έλαια 
πολλών ειδών αρωματικών φυτών. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν είναι ακόμη 
πλήρως γνωστός. Εικάζεται ότι δρα απευθείας στο άκαρι μέσω της εισπνοής ή της 
διάχυσης καταστρέφοντας συγκεκριμένες δομές, με πιο πιθανή αυτή του νευρικού ή 
αναπαραγωγικού συστήματος . 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση Βαρροάτωσης (Varroa destructor), της τραχειακής 
ακαρίασης (Acarapis woodi), του γύψινου γόνου (Ascosphaera apis) και της Νοζεμίασης 
( Nosema apis). Η χρήση της προτείνεται στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες (<150 C) 
καθότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξάτμιση/εξάχνωση του υλικού, αλλά και 
εξαιτίας του ότι μειώνεται η  δραστηριότητα των μελισσών και συνεπώς δεν γίνεται 
επαρκής κατανομή του φαρμάκου. Να αποφεύγεται η χρήση και σε θερμοκρασίες >300 C  
που λειτουργούν σαν στρεσσογόνος παράγοντας διότι απελευθερώνεται μεγαλύτερη 
συγκέντρωση θυμόλης που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας των 
ενηλίκων μελισσών και του γόνου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εφαρμογή κατά την 
περίοδο μελιττοσυλλογής (τρύγος). Πριν την εφαρμογή να μην χορηγείται τροφή. Οι 

8 Εγκεκριμένο στην Τσεχία. 
9 Εγκεκριμένο σε Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το σκεύασμα 
περιέχει επίσης Ευκαλυπτόλη, μενθόλη και καμφορά. 
10 Εγκεκριμένο στη Σλοβακία. 

Εικόνα 6: Στερεοχημικός τύπος 
θυμόλης (http14). 
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ταινίες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ταΐστρες ζάχαρης γιατί μπορεί να 
μειωθεί η κατανάλωση τροφής. Να μην υπάρχει γόνος σε απόσταση μικρότερη των 4cm 
από την κάθε ταινία. Να μην υπάρχουν ανοιχτά ή τρυπημένα καπάκια ή πατώματα στις 
κυψέλες. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει διέγερση και τάσεις φυγής 
(http15). Όταν δεν γίνεται εφαρμογή σε όλες τις κυψέλες, συχνά εμφανίζονται φαινόμενα 
λεηλασίας. Υπάρχουν εικασίες ότι επηρεάζει το αναπαραγωγικό σύστημα των 
βασιλισσών (http16). Κατά την εφαρμογή του Thymovar συγκεκριμένα μπορεί να 
παρουσιαστούν αλλοιώσεις στο γόνο (http17). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• ADI: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• Χρόνος αναμονής: Για το μέλι είναι μηδενικός. Ωστόσο πριν αλλά και κατά τη 

διάρκεια του τρύγου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το φάρμακο. Ειδικότερα, 
οι κηρήθρες γόνου που ήταν παρούσες όταν έγινε αγωγή στην αποικία δεν θα 
πρέπει να τρυγιούνται την επόμενη άνοιξη. 

• Κατάλοιπα: Εμφανίζονται μόνο σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας και εφαρμογής 
κατά την περίοδο της μελιττοσυλλογής και του τρύγου. 

• Τοξικότητα: Επιβλαβές για τον χρήστη σε τυχόν κατάποση, εισπνοή ή 
απορρόφηση μέσω του δέρματος. Τυχόν επαφή με τα μάτια ενδεχομένως να 
προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού ιματισμού. LD50 
για τις μέλισσες δεν έχει προσδιοριστεί. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Ασύμβατο με ισχυρούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, ισχυρές 
βάσεις και οργανικά υλικά (http18). 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η Θυμόλη κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 1996). 
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1.7 ΚΑΜΦΟΡΑ(CAMPHORA) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Apilife var11. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C10H16O.  
• Μοριακή μάζα: 152.23 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Μικρή στο νερό, υψηλή σε 

ακετόνη, διαιθυλ-αιθέρα, αιθανόλη. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ταμπλέτα.  
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Χρησιμοποιείται σε διαλύματα 
συγκέντρωσης 3 έως 20%. Δεν χορηγείται μόνο 
του, αλλά αποτελεί συστατικό μίγματος από 
αιθέρια ελαία (Συγκεκριμένα το Apilife var 
αποτελείται από: Θυμόλη 76%, μενθόλη 3.7%, 
καμφορά 3.7% και ευκαλυπτέλαιο 16% ). ). Μία 
ταμπλέτα, που διασπάται σε 2 ή 4 κομμάτια, με 
εφαρμογή 3 φορές με μεσοδιάστημα μίας 
εβδομάδας 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για μια ουσία που ανευρίσκεται στο ξύλο του 
δέντρου  Cinnamomum camphora, καθώς και σε άλλα δέντρα της ίδιας οικογένειας. 
Θεωρείται πως επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα του παρασίτου, προκαλώντας μια 
φθίνουσα καταστολή. Γενικά δεν πιστεύεται ότι έχει μεγάλη ακαρεοκτόνο δράση από 
μόνη της. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Αντιμετώπιση της Βαρροάτωσης (Varroa destructor) και της 
Αμερικανικής σηψιγονίας (Bacillus larvae). Η χρήση του προτείνεται στη Βιολογική 
μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με ερεθισμένο δέρμα (χρήση 
γαντιών επιτακτική σε αυτή την περίπτωση). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Προκαλεί άμεση κατάρρευση όταν εισπνευστεί από πολύ νεαρά 
άτομα (μέχρι 2 ετών). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο υπολογισμός του. 
• ADI: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Φυσικά 

τουλάχιστον 30 μέρες πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας, όπου 

11 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

Εικόνα 7: Στερεοχημικός τύπος Καμφορά 
(http19). 
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γίνεται η συλλογή του μελιού, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία θεραπευτική αγωγή 
προληπτικά. 

• Κατάλοιπα: Θεωρείται ότι αφήνει αμελητέα ποσότητα (ακριβώς εξαιτίας του 
γεγονότος ότι είναι σε ποσοστό περίπου 4% στο Apilife var (Adamczyk  et al. 
2005). 

• Τοξικότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Δεν είναι συμβατό με οξειδωτικούς παράγοντες, μεταλλικά 
άλατα και εκρηκτικά υλικά (http20). 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το καμφορά κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 1999), εφόσον γίνεται τοπική 
χρήση. 
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1.8 ΚΟΥΜΑΦΩΣ(COUMAPHOS) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Perizin, 
Check-Mite. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Asuntol12. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: O,O-Diethyl O-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl 
phosphorothioate (http21). 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C14H16ClO5PS.  
• Μοριακή μάζα: 362.766 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Αδιάλυτο στο νερό, 

ελάχιστα διαλυτό στην αιθανόλη και την 
ακετόνη, διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες 
(http23). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σιρόπι, ψεκασμός, ταινίες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 θεραπευτικές δόσεις των 32 mg/κυψέλη με μεσοδιάστημα 7 ημερών. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Είναι μία οργανοφωσφορική  ένωση που δρα ως 
εντομοκτόνο και αναστέλλει τη δράση της χολινεστεράσης με φωσφορυλίωση της 
εστερικής περιοχής της , προκαλώντας συσσώρευση της ακετυλοχολίνης στη νευρομυική 
σύναψη. Αυτό οδηγεί σε συνεχή διέγερση του παρασίτου το οποίο καταλήγει σε 
σπαστική παράλυση  (Παππάς 2003). 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση μολύνσεων από το άκαρι της βαρρόα (Varroa destructor, 
V.jacobsoni) και Braula sp. Δεν ενδείκνυται για χρήση στη βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να αποφεύγεται η θέρμανση, παράγονται τοξικά αέρια όπως οξείδια 
του θείου και του φωσφόρου, που είναι εύφλεκτα (http24). Να μην γίνεται εφαρμογή με 
γυμνά χέρια, χρήση γαντιών από νιτρίλιο απαραίτητη (όχι από latex). Τα υπολείμματα 
δεν θα πρέπει  να απορρίπτονται  με ακατάλληλο τρόπο (π.χ. υγρή μορφή του φαρμάκου 
πρέπει να απορρίπτεται σε ασφαλισμένους περιέκτες) και οπουδήποτε. Δεν θα πρέπει να 
γίνεται εφαρμογή σε στρεσαρισμένες μέλισσες (π.χ. λόγω υψηλών θερμοκρασιών).  
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καθυστέρηση ανάπτυξης των βασιλισσών (http25). Έχει 
παρατηρηθεί ανάπτυξη αντοχής στο Check Mite. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: 100 μg/kg. 
• ADI: 0.00025 mg/kg bw (EMEA 2001). 
• Χρόνος αναμονής:  42 μέρες (Mutinelli and Baggio 2004). 
• Κατάλοιπα: Υπάρχει μια επικυρωμένη αναλυτική μέθοδος για τον ποσοτικό 

καθορισμό των καταλοίπων στο μέλι μέσω αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 
σύλληψης ηλεκτρονίων που προτάθηκε σε μορφή ISO 78/2 με όριο ανίχνευσης τα 

12 Δεν αποτελεί εγκεκριμένο σκεύασμα σε κάποια χώρα της Ε.Ε. Συγκεκριμένα στην Πορτογαλία 
υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένη παράνομη χρήση. 

Εικόνα 8: Συντακτικός τύπος Coumaphos 
(http22). 
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2 μg/kg και όριο προσδιορισμού της ποσότητας τα 50 μg/kg (EMEA 2001). 
Παρατηρούνται στο κερί. Επίσης το Perizin  είναι μια λιποδιαλυτή ουσία που 
μπορεί να μεταναστεύσει από το κερί στο αποθηκευμένο μέλι. Είναι τόσο 
λιποδιαλυτό που όλα  τα μόρια κεριού και κομμάτια χτενών θα πρέπει να 
αφαιρούνται από το μέλι που θα διατεθεί προς πώληση. 

• Τοξικότητα: Χαμηλή για τις μέλισσες LD50= 14.39μg. Εισπνοή της ουσίας 
(μορφή σκόνης) είναι επικίνδυνη για το χρήστη, μειώνονται τα επίπεδα της 
χολινεστεράσης. Το ίδιο ισχύει και για εκτεταμένη δερματική επαφή. Υψηλά 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς (http26). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:  Είναι ασύμβατο με τα πυρεθροειδή. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το Coumaphos κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 1 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 2001). Η CVMP σημειώνει ότι 
ο κανονισμός για τις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών στο κερί των 
μελισσών είναι θέμα του κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. και γι’αυτό, οι πληροφορίες για 
τη  συγκέντρωση του Coumaphos στο κερί δεν θεωρούνται άμεσα σχετιζόμενες με την 
εκτίμηση των  καταλοίπων στο μέλι (EMEA 2001). 
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1.9 ΜΕΝΘΟΛΗ(MENTHOL) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Apilife var13. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol (http27). 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C10H20O.  
• Μοριακή μάζα: 156.27 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Μικρή στο νερό, πολύ καλή σε 

οργανικούς διαλύτες π.χ. αλκοόλες, αιθέρας. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Κρυσταλλική μορφή, 
στερεοποιημένη σε τρυβλίο. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 50 gr (αφήνεται τουλάχιστον για 25 
μέρες). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για μια ένωση 
που παρασκευάζεται συνθετικά ή λαμβάνεται από τη 
μέντα ή λοιπά έλαια αυτής. Θεωρείται πως είτε επιδρά 
αρνητικά στο νευρικό σύστημα του ακάρεως, είτε στερεί 
το οξυγόνο από αυτό προκαλώντας του ασφυξία. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση βαρροϊκής (Varroa destructor) και τραχειακής ακαρίασης 
(Acarapis woodi). Η χρήση του ενδείκνυται στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή όταν υπάρχει μέλι αποθηκευμένο 
στα πλαίσια της κυψέλης. Να  μην γίνεται εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες (>270C) 
καθότι απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες ατμών μενθόλης (http28). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Μείωση της παραγωγής του γόνου, θεωρείται ερεθιστικό για το 
δέρμα και τα μάτια του ανθρώπου. Τάσεις φυγής των μελισσών λόγω υπερδοσολογίας. 
Επειδή οι ατμοί της μενθόλης είναι βαρύτεροι από τον αέρα συγκεντρώνονται στο βάθος 
της κυψέλης και δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Οσμή μενθόλης στο μέλι (λόγω 
υπερδοσολογίας ή μη τήρησης του χρόνου αναμονής). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• ADI: 0.2 mg/kg. 
• Χρόνος αναμονής: Τουλάχιστον 4 βδομάδες πριν από την έναρξη συλλογής του 

μελιού. 
• Κατάλοιπα: Εμφανίζονται στο μέλι ή ακόμη και το κερί όταν δεν τηρείται το 

χρονικό διάστημα του χρόνου αναμονής. 
• Τοξικότητα: Δεν έχει αναφερθεί. 

13 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την 
Μενθόλη περιέχει ευκαλυπτόλη, καμφορά και θυμόλη. 

Εικόνα 9: Στερεοχημικός τύπος 
μενθόλης (http27). 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Δεν έχουν αναφερθεί. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η Μενθόλη κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 1995). 
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1.10 ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ(FORMIC ACID) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Formidol14. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Μεθανικό οξύ, μεθανοϊκό οξύ. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: CH2O2.   
• Μοριακή μάζα: 46.03 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Πλήρως αναμίξιμο στο νερό και σε 

αλκοόλες π.χ ακετόνη. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Συσκευές ελεγχόμενης εξάτμισης 
(MiteGone διανεμητήρας, Nassenheider evaporator, Apidea 
evaporator, Kramer evaporator, Apicure formic acid gel, 
FAM-dispenser σε υγρή μορφή  σε απορροφητικά υλικά 
(vettex), Illertisser mite plate (http30). 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 30-45 ml από διάλυμα 65% φορμικού οξέως, 3-4 φορές με 
μεσοδιάστημα 4-7 μέρες. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα οργανικό οξύ που προκαλεί βλάβες στο 
αναπνευστικό σύστημα των ακάρεων της βαρρόα και συνεπώς τα σκοτώνει μέσω  
αναστολής της αναπνοής. Καταπολεμά ακόμη και τα ακάρεα που βρίσκονται μέσα στα  
σφραγισμένα κελιά του γόνου. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Αντιμετώπιση προσβολής από ακάρεα βαρρόα (Varroa destructor), 
ακάρεα της τραχείας (Acarapis woodi) και κηρόσκορων (Galleria mellonella, Plodia 
interpunctella και Achroia grisella). Η χρήση της ενδείκνυται στη Βιολογική 
μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η θεραπευτική αγωγή αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εφαρμογή της 
στην περιοχή της Μεσογείου εξαιτίας των υψηλών και μεγάλων διακυμάνσεων της 
θερμοκρασίας. Θεραπευτικές αγωγές την περίοδο της άνοιξης θα πρέπει να αποφεύγονται 
διότι τροποποιούν τη γεύση του μελιού  εξαιτίας της αύξησης του επιπέδου των 
καταλοίπων (Bogdanov et al. 2002).   
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Αυξημένος κίνδυνος απώλειας της βασίλισσας. Ανάλογα με τον 
τύπο της θεραπείας που ακολουθείται (βραχείας ή μακράς διάρκειας) θα πρέπει η 
συγκέντρωση του φορμικού οξέως να είναι η κατάλληλη (υψηλή ή χαμηλότερη 
αντίστοιχα). Αλλοιώσεις στον ανοιχτό γόνο και στις εκκολαπτόμενες μέλισσες. Επειδή η 
πυκνότητα των ατμών του φορμικού οξέως είναι μεγαλύτερη από αυτή του αέρα (1.59 
και 1.0 αντίστοιχα) ενδεχομένως να αναμένεται κάποιου μεγαλύτερου βαθμού 
συγκέντρωση των ατμών στα κατώτερα τμήματα (συνεπώς συστήνεται η χρήση ενός 
συστήματος εξαερισμού για βέλτιστη κατανομή) (Underwood and Currie 2004). 

14 Εγκεκριμένο σκεύασμα στην Τσεχία και τη Σλοβακία. 

Εικόνα 10: Στερεοχημικός 
τύπος μυρμηκικού οξέως 
(http29 ). 
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Εμφανίζονται μεγάλες διακυμάνσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, εξαιτίας των 
πολλών μεθόδων που εφαρμόζονται, καθώς και των πολλών παραμέτρων που θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη (μέγεθος αποικίας, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, τύπος της 
κυψέλης, συγκέντρωση φαρμάκου). Οι βραχείας διάρκειας θεραπείες δεν μειώνουν από 
μόνες τους επαρκώς τον πληθυσμό της βαρρόα και θα πρέπει να ακολουθούνται από 
μακράς διαρκείας ορισμένες φορές. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 
• ADI: Δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του.  
• Χρόνος αναμονής: Τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν από την έναρξη της 

μελιττοσυλλογής. 
• Κατάλοιπα: Φυσιολογικά δεν ανιχνεύονται μη αποδεκτά επίπεδα στο μέλι. Μόνο 

στην περίοδο της άνοιξης οι έκτακτες θεραπευτικές αγωγές μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά το επίπεδο των καταλοίπων (καθώς και όταν ο 
μελιττοθάλαμος τοποθετείται αμέσως μετά το φορμικό οξύ π.χ. Nassenheider)  

• Τοξικότητα: Ορισμένες φορές κάποιες βασίλισσες είναι ευαίσθητες. Έχει 
σημανθεί ως κυτταροτοξικό. Άμεση  επαφή με το δέρμα ή τα μάτια είναι 
διαβρωτική, ενώ ακόμη και οι ατμοί μπορούν να επηρεάσουν το αναπνευστικό 
και τους οφθαλμούς. Η χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ιματισμού 
κρίνεται απαραίτητη. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Να αποφεύγεται η επαφή με ισχυρούς οξειδωτικούς 
παράγοντες, καυστικά, βάσεις και υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία το φορμικό οξύ έχει οριστεί ως GRAS 
(Generally Recognized As Safe) και για αυτό το λόγο δεν θεωρείται αναγκαίος ο 
καθορισμός ενός MRL (EU Regulation 2796, 1995). 
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1.11 ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ(OXALIC ACID) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Beevital hiveclean15, ECOXAL16. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Αιθανοδιικό οξύ. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C2H2O4 (άνυδρο)  
                                       C2H2O4·2Η2Ο (ένυδρο). 

• Μοριακή μάζα: 90.03 g mol−1 (άνυδρο) 
                                       126.07 g mol-1 (διένυδρο). 

• Διαλυτότητα: Πλήρως αναμίξιμο στο νερό. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ενστάλαξη, σιρόπι, ψεκασμός και εξάχνωση (συσκευή 
Varrox). 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 5-6 cm3 δ/τος οξαλικού οξέως/μεσοδιάστημα πλαισίων (ισχύει για κάθε 
τελάρο που έχει μέλισσες), 3,5% Ο.Ο σε πυκνό διάλυμα σιροπιού (απουσία γόνου), 3,2% 
Ο.Ο σε αραιό διάλυμα σιροπιού (παρουσία γόνου), 2gr σκόνης Οξαλικού Οξέως για κάθε 
διώροφη κυψέλη. Γενικά συνιστώμενη δόση είναι 1-3 gr/κυψέλη (EMEA 2003). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα ισχυρό διττανθρακικό οξύ. Ο ακριβής 
μηχανισμός της ακαρεοκτόνου δράσης αυτού δεν έχει ακόμη πλήρως διερευνηθεί, 
μερικώς έχει αποδοθεί στην ευαισθησία αυτού του είδους (Varroa Destructor) στο όξινο 
pH. Πιθανολογείται επίσης ότι δρα καταστρέφοντας τη δυνατότητα αναρρόφησης του 
ακάρεως και έτσι εμποδίζει τη σίτιση αυτού.  
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Έλεγχος της Varroa Destructor.  Ενδείκνυται για εφαρμογή στη 
Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 370 
C καθώς και σε περιόδους της ημέρας π.χ. πρωί, μεσημέρι, όπου οι περισσότερες 
μέλισσες βρίσκονται έξω από την κυψέλη. Δεν χορηγούμε μεγαλύτερες δόσεις και δεν 
κάνουμε πάνω από μία εφαρμογή στη διάρκεια ζωής της εργάτριας εάν υπάρχει ανάγκη 
δεύτερης να χρησιμοποιείται άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα... Το διάλυμα ζάχαρης και 
Ο.Ο. πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα, εάν είναι δυνατόν την ίδια ημέρα. Και αυτό διότι 
το Ο.Ο. αντιδρά με τη ζάχαρη προκαλώντας αύξηση των επιπέδων HMF 
(Υδροξυλομεθυλοφουρφουράλη) που είναι τοξική για τις μέλισσες. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η δεύτερη εφαρμογή με Ο.Ο τον χειμώνα φαίνεται να δημιουργεί 
μια μικρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του μελισσιού. Ενδεχομένως να παρουσιαστεί 
ιδιάζουσα γεύση στο μέλι (κυρίως λόγω υπερδοσολογίας). Διαταράσσουν την ισορροπία 

15 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Ρουμανία. Εκτός από το οξαλικό οξύ περιέχει κιτρικό οξύ, εκχύλισμα 
πρόπολης και διάφορα αιθέρια έλαια. 
16 Εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ισπανία. 

Εικόνα 11: Στερεοχημικός τύπος 
άνυδρου οξαλικού οξέως (http31). 
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των μικροβίων στην κυψέλη και προκαλούν βλάβες στους σωλήνες Malpighi μειώνοντας 
έτσι  το προσδόκιμο ζωής.  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητη η θέσπισή του. 
• ADI: Το ποσό που προέρχεται μόνο από το μέλι θεωρείται ασήμαντο σε σχέση με 

το συνολικό που καταναλώνεται από άλλες πηγές, οπότε δεν θεωρείται 
απαραίτητη η θέσπιση ενός ADI μόνο για το μέλι (EMEA 2003). 

• Χρόνος αναμονής: Για το μέλι είναι μηδενικός (εφαρμόζεται το χειμώνα κυρίως). 
Καλό θα είναι όμως να τηρείται χρόνος 4 εβδομάδες πριν από την έναρξη της 
ανθοφορίας ( Όταν εφαρμόζεται την άνοιξη). 

• Κατάλοιπα: : Φυσιολογικά δεν ανιχνεύονται μη αποδεκτά επίπεδα στο μέλι. 
• Τοξικότητα: Εξαιρετικά διαβρωτικό, οποιαδήποτε επαφή μπορεί να προκαλέσει 

εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρή ζημιά στα μάτια του χρήστη, είναι ερεθιστικό 
ακόμη και κατά την εισπνοή. Επαναλαμβανόμενη έκθεση του χρήστη μπορεί να 
προκαλέσει διαταραχές στο νευρικό σύστημα και βλάβη στα νεφρά. Δεν 
εμφανίζει τοξική δράση στις μέλισσες όταν χρησιμοποιείται στην κατάλληλη 
δοσολογία και συχνότητα. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Είναι ασύμβατο με ισχυρά οξέα (θειικό, νιτρικό), ισχυρές 
βάσεις (υπεροξείδιο του νατρίου), αλκαλικά μέταλλα (λίθιο, μαγνήσιο), χλωριούχα οξέα. 
Αντιδρά με το ασήμι και τις ενώσεις αυτού σχηματίζοντας οξαλικό ασήμι που είναι 
εκρηκτικό, καθώς και με οξειδωτικούς παράγοντες (υπερχλωριώδη, υπεροξείδια, 
υπερμαγγανικά) προκαλώντας φωτιές και εκρήξεις. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το οξαλικό οξύ κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 2003). 
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1.12 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ(ACETIC ACID) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  
 ΤΟΒΕΕ-NATURREIN17. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Αιθανοϊκό οξύ, 
μεθανοκαρβοξυλικό οξύ. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C2H4O2.  
• Μοριακή μάζα: 60.05 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Πολύ καλή στο νερό, την ακετόνη, 

τον αιθέρα και την αιθανόλη. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ψεκασμός, σε υγρή μορφή  σε 
απορροφητικά υλικά (vettex), υποκαπνισμός. διάλυμα σε 
ρηχό δοχείο. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 200 ml 60-80% οξικού οξέως/100 lt/ όγκο κυψέλης (στις καλοκαιρινές 
θεραπείες απαιτείται επανάληψη 1-2 φορές με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων), 150 ml 80% 
οξικού οξέως σε εμποτισμένο βαμβάκι.  
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει κυρίως 
απολυμαντική δράση και καταπολεμά τα σπόρια. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Απολύμανση κυψέλης κατόπιν μόλυνσης από Nosema apis και 
Ευρωπαϊκή σηψιγονία (Streptococcus pluton), αντιμετώπιση βαρρόα (Varroa destructor) 
και κηρόσκορων (Galleria mellonella, Achroia grisella). Η χρήση του επιτρέπεται στη 
Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν έχει επαρκή δράση για τις λάρβες του κηρόσκορου. Δεν 
χρησιμοποιείται σε κυψέλη με ζωντανή αποικία μελισσών (σκοτώνει το γόνο). Οι 
περιέκτες δεν θα πρέπει να είναι μεταλλικοί. Το εμποτισμένο υλικό ή οι περιέκτες δεν θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε χαμηλό σημείο αλλά ψηλά καθότι οι ατμοί του οξαλικού 
οξέως είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Αποφυγή θερμότητας, άμεσης έκθεσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Απώλειες μελισσών, προκαλεί διάβρωση σε μεταλλικά μέρη της 
κυψέλης (http33). Βιοδιασπάται άμεσα και έτσι υπάρχει άμεσος κίνδυνος μείωσης του 
επιπέδου του οξυγόνου στα υδάτινα οικοσυστήματα. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν κρίνεται απαραίτητη η θέσπισή του. 
• ADI: Δεν κρίνεται απαραίτητη η θέσπισή του. 
• Χρόνος αναμονής: Είναι 2 μέρες για τα μέρη της κυψέλης ή τα λοιπά αντικείμενα 

που απολυμάνθηκαν. 
• Κατάλοιπα: Φυσιολογικά δεν ανιχνεύονται μη αποδεκτά επίπεδα 

17 Σκεύασμα που περιέχει Οξικό οξύ και χρησιμοποιείται στην Αυστρία. 

Εικόνα 12: Στερεοχημικός τύπος 
Οξικού οξέως (http32). 
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• Τοξικότητα: Άμεση  επαφή με το δέρμα ή τα μάτια είναι διαβρωτική, ενώ ακόμη 
και οι ατμοί μπορούν να επηρεάσουν το αναπνευστικό και τους οφθαλμούς. Η 
χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ιματισμού κρίνεται απαραίτητη. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες, αλκαλικά υπεροξείδια, 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το οξικό οξύ έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα 1 της οδηγίας 1107/2009 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  

 29/ 48 
 



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ  ΜΕ  ΧΡΗΣΗ  ΣΤΗ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
 

1.13 ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ(OXYTETRACYCLINE) 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Oxypharm plv.sol18,  
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS) -4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-
hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahydrotetracen-2carboxamide. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C22H24N2O9   
• Μοριακή μάζα: 460.434 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Είναι υδατοδιαλυτό. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Μαζί με ζάχαρη άχνη, σε 
σιρόπι, σε ζαχαροζύμαρο, μαζί με κρυσταλλική ζάχαρη. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 200 mg/αποικία (μελίσσι). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η Οξυτετρακυκλίνη είναι ένα ευρέως φάσματος αντιβιοτικό. 
Δεσμεύεται στο βακτηριακό 30S ριβόσωμα και με αυτό τον τρόπο αναστέλλεται η 
σύνθεση των πρωτεϊνών. Παράλληλα παρεμποδίζεται η δέσμευση του αμινοκυκλικού 
DNA στη θέση δέσμευσής του στο σύμπλοκο mRNA-ριβοσώματος (Παππάς 2003).  
Αποτρέπει τη βλάστηση των σπόρων του βακτηρίου ή καθυστερεί τη βλάστηση πέρα από 
το χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι επιβλαβής για το γόνο (3 ημέρες). Καταστρέφει 
μόνο τις βλαστικές μορφές του βακτηρίου και όχι τα σπόρια αυτού. 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν έχει  μελετηθεί. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν έχει μελετηθεί. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Καταπολέμηση Αμερικανικής (Bacillus larvae) και Ευρωπαϊκής 
σηψιγονίας (Streptococcus pluton). Δεν συνιστάται για χρήση στη Βιολογική 
μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Όχι εφαρμογή σκόνης σε ανοιχτά κελιά γόνου, έχει αναφερθεί 
θνησιμότητα (http35). Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζουν 
αρνητικά τη δραστικότητα της φαρμακευτικής ουσίας (http36). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ανορεξία, ανάπτυξη βακτηριδιακής αντίστασης. Συγκεκριμένα 
έχουν αναφερθεί περιστατικά ανάπτυξης αντίστασης από στελέχη του P. l. ssp. Larvae 
στην Πολωνία (Glinski and Rzedzicki 1977a, b) στη Γερμανία (Plagemann, 1991) και 
στην Αργεντινή (Alippi 1996). Θνησιμότητα στο γόνο λόγω υπερδοσίας. 
 Η Οξυτετρακυκλίνη έχει την τάση να διασπάται σε ζαχαρούχο  διάλυμα (Matheson and 
Reid 1992). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Από το CVMP συμφωνήθηκε η έκδοση προσωρινής τιμής 25 μg/kg (EMA 
2008).  

• ADI: 0-3 μg/kg ΒW ανά ημέρα  

18 Εγκεκριμένο στη Σλοβακία. 

Εικόνα 13: Στερεοχημικός τύπος 
Οξυτετρακυκλίνης (http34). 
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• Χρόνος αναμονής: Τουλάχιστον 10 βδομάδες πριν από την έναρξη της 
μελιτοφορίας. 

• Κατάλοιπα: Έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση στο μέλι (Karazafeiris et 
al 2007) 

• Τοξικότητα: Έχει αναφερθεί για τις λάρβες (Peng et al. 1992) και τις ενήλικες 
μέλισσες (Alippi et al. 1996a). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Να μη συνδυάζεται με τετρακυκλίνες, σουλφοναμίδες και 
νιτροφουράνια. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Αποτελεί προσωρινά εγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία στην Ε.Ε. και 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Νο2377/90 κατατάσσεται στο Παράρτημα 3 
(EMEA 2008).  
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1.14 ΣΙΜΙΑΖΟΛΗ(CYMIAZOLE) 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Apitol19. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C12H14N2S  
• Μοριακή μάζα: 218.32 g mol−1. 
• Διαλυτότητα: Χαμηλή στο νερό, πολύ καλή 

στο βενζόλιο και στη μεθανόλη (MSDS 
2011). 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ενστάλαξη, μέσω 
τροφής. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2 δόσεις των 100-350 
mg/kg/κυψέλη με μεσοδιάστημα 7 ημερών (τοπική 
εφαρμογή), 500-700 mg/κυψέλη (μέσω τροφής) 
(EMEA  1996). 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Είναι ένα παράγωγο της ιμινοφαινυλο θειαζολιδίνης 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν έχει μελετηθεί. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν έχει μελετηθεί. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δραστικό έναντι των ακάρεων. Διάγνωση και θεραπεία Varroa destructor 
στις μέλισσες (EMEA 2009). Δεν ενδείκνυται η χρήση της στη Βιολογική 
μελισσοκομία.    
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Να αποφεύγεται η αποθήκευση σε μέρη με ελλιπή αερισμό, υγρασία 
και υψηλές θερμοκρασίες. Να αποφεύγεται η εφαρμογή χωρίς την χρήση προστατευτικού 
εξοπλισμού (π.χ. γάντια, γυαλιά). Απαγορεύεται η κατάποση ή η άμεση επαφή με το 
δέρμα. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Προκαλεί ερεθισμούς σε τυχόν επαφή με το δέρμα και τα μάτια του 
χρήστη. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Το όριο των 1000μg/kg, που είχε θεσπιστεί το 1996 ως προσωρινό, έχει 
λήξει από 01/07/1999 (ΕΜΕΑ 1996). 

• ADI: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα δυνατός ο καθορισμός μιας πλήρους τιμής, 
Παλαιότερα είχε διατυπωθεί μια προσωρινή τιμή των 0.001mg/kg bw. 

• Χρόνος αναμονής: 90 μέρες (Mutinelli and Baggio 2004) 
• Κατάλοιπα: Δεν αναφέρεται κάτι επίσημο, ως σημείο αναφοράς, στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Φυσιολογικά θα εμφανιστεί μόνο εφόσον γίνει εφαρμογή σε 
ακατάλληλη χρονική περίοδο. Στις περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει στο μέλι 

19 Εγκεκριμένο σκεύασμα στην Αυστρία. 

Εικόνα 14: Συντακτικός τύπος 
Σιμιαζόλης (http37). 
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βρέθηκαν μέγιστες συγκεντρώσεις μικρότερες από 1 mg/kg, ενώ στο κερί ήταν 
χαμηλότερες από 0.03 mg/kg (EMEA 1996). 

• Τοξικότητα: Υψηλή για τις μέλισσες. 
 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Δεν έχουν αναφερθεί. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα δεν είναι τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή αδειοδοτημένο, καθότι δεν έχει γίνει ανανέωση της προσωρινής άδειας 
που είχε λήξει  την 01/07/1999 (EMEA 1996). 
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1.15 ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ(FLUVALINATE) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Fluvalinate. 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Gabon PF 9020, Mavrirol21, Varachet-forte22. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-
tolyl)-DL-valinate. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C26H22ClF3N2O3.  
• Μοριακή μάζα: 502.913 g/mol (http37). 
• Διαλυτότητα: Πολύ χαμηλή στο νερό, 

διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες και 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ταινίες, εναιώρημα, λάδι 
σε υδατικό διάλυμα, σιρόπι. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 strip για κάθε 5 ή λιγότερα 
πλαίσια, 2 strips/ 6-10 βδομάδες  
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Είναι ένα συνθετικό πυρεθροειδές και η δράση του 
συνίσταται στις αλλαγές διαπερατότητας των καναλιών νατρίου στις μεμβράνες των 
νεύρων, προκαλώντας παρατεταμένη εκπόλωση. Επηρεάζει το κεντρικό και το 
περιφερικό σύστημα του εντόμου προκαλώντας παράλυση (EPA 2005). 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Θεραπεία της Varroa (Varroa destructor). Η χρήση της δεν συνιστάται 
στη βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Η χρήση του απαγορεύεται κατά τη μελιτοφορία. Να αποφεύγεται η 
δερματική επαφή ή τυχόν εισπνοή (http39). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:  Σπάνια αναφέρθηκαν αρνητικές επιδράσεις στο ενδοκρινικό 
σύστημα του χρήστη (αντι-ανδρογόνος δράση) προκαλώντας γυναικομαστία (http38). 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Εξαιτίας της κατάταξης του ισομερούς του (Tau fluvalinate) στο 
Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 
δεν κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του. 

• ADI: 5 μg/kg bw (http40). 
• Χρόνος αναμονής: Μηδενικός. Ωστόσο πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του 

τρύγου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το φάρμακο.  (Mutinelli and Baggio 
2004). 

• Κατάλοιπα: Η τριχοειδής GC-ECD μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για μετρήσεις 
ρουτίνας του Tau fluvalinate στο μέλι, την πρόπολη και το κερί με αντίστοιχα 

20 Εγκεκριμένο σκεύασμα στην Τσεχία και τη Σλοβακία. 
21 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Ρουμανία. 
22 Εγκεκριμένο σκεύασμα στη Ρουμανία. Εκτός από το tau-fluvalinate περιέχει και Αμιτράζη. 

Εικόνα 15: Συντακτικός τύπος 
Fluvalinate (http38). 
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όρια ανίχνευσης 10 μg/kg, 1 mg/kg και 0.1 mg/kg (EMEA 1995). Παρατηρείται 
αυξημένη συγκέντρωση στο κερί, εξαιτίας του λιποφιλικού χαρακτήρα της 
ένωσης. Παρότι η μεταφορά σωματιδίων από το κερί στο μέλι θεωρείται 
αμελητέα, η υψηλή συγκέντρωση που εμφανίζεται στο κερί θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνεται υπόψη καθώς πάντα αναμένεται μόλυνση του μελιού από σωματίδια 
κεριού (0.5% αδιάλυτων στο νερό σωματιδίων είναι αποδεκτά στο μέλι).  

• Τοξικότητα: Η LD50 μετά από άμεση επαφή στις Η.Π.Α. είναι 0.2 μg/μέλισσα 
(EPA 2005). Αυξημένη στα ψάρια. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:   Δεν είναι συμβατό με αλκαλικά υλικά. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το Tau fluvalinate, ένα ισομερές του Fluvalinate,  κατόπιν προτάσεως 
της Επιτροπής για Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο 
Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 
1995)..  
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1.16 ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝΗ (FLUMETHRIN) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Bayvarol 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Bayer flumethrin bee-hive strips23. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ:(R,S)-·-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl3-  (ß,4-
dichlorostyryl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C28H22Cl2FNO3.  
• Μοριακή μάζα: 510 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Καλή στο νερό και σε 

οργανικούς διαλύτες (http41). 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ταινίες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 4 ταινίες/κυψέλη σε ώριμες 
αποικίες και 2 ταινίες/κυψέλη σε ανώριμες 
αποικίες. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η Φλουμεθρίνη είναι ένα τύπου 2 συνθετικό πυρεθροειδές 
και προκαλεί μια παρατεταμένη επέκταση της φυσιολογικής παροδικής αύξησης της 
διαπερατότητας του νατρίου της μεμβράνης του νεύρου κατά τη διέγερση. Τα τύπου 2 
πυρεθροειδή παράγουν ένα ευδιάκριτο σύνδρομο δηλητηρίασης που χαρακτηρίζεται από 
χοροαθέτωση (κυματοειδής συστροφή όλου του σώματος) και σιελόρροια (http43).  
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα:  Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Διάγνωση και θεραπεία Βαρροάτωσης (Varroa destructor). Ιδανική 
περίοδος εφαρμογής αργά το καλοκαίρι μετά τη  συλλογή του μελιού. Η χρήση της δεν 
ενδείκνυται στη Βιολογική μελισσοκομία. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες <250 C, να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με μέλι που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
απαγορεύεται το κάπνισμα ή η κατανάλωση τροφής κατά τη χρήση, οι ταινίες δεν θα 
πρέπει να ανοίγονται νωρίτερα από τον χρόνο άμεσης τοποθέτησής τους, απαγορεύεται η 
χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της μελιτοφορίας. Να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
επαφή με το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα μάτια. 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ενδεχόμενη ανάπτυξη αντοχής.  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν μπορούσε να καθοριστεί ελλείψει απαραίτητων επικυρωμένων 
δεδομένων για την αναλυτική μέθοδο (EMEA 2000). 

• ADI: 1.8 μg/kg bw. 
• Χρόνος αναμονής: Είναι μηδενικός. 
• Κατάλοιπα: Έχει αναφερθεί αυξημένη συγκέντρωση στο κερί (Milani 1995). 
• Τοξικότητα: Ιδιαίτερα τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, οπότε χρειάζεται 

ειδική μέριμνα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων, ώστε να αποτραπεί 
τυχόν μόλυνση υδάτινων πηγών. 

23 Εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ιρλανδία. 

Εικόνα 16: Συντακτικός τύπος 
Φλουμεθρίνης (http 42). 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Δεν έχουν αναφερθεί. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείται 
ταυτόχρονα με άλλα φάρμακα για την καταπολέμηση της Βαρροάτωσης και της 
Νοζεμίασης. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η Φλουμεθρίνη κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής για Κτηνιατρικά 
Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) συγκαταλέχθηκε στο Παράρτημα 2 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Κανονισμών (EEC) με No. 2377/90 (EMEA 2000). 
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1.17 ΦΟΥΜΑΤΖΙΛΙΝΗ (FUMAGILLIN) 
 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Δεν 
υπάρχουν 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  
Fumidil B24. 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: (2E,4E,6E,8E)-10-{[(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy- 4-[(2R)-2-
methyl-3-(3-methylbut-2-enyl)oxiran-2-yl]-1- oxaspiro[2.5]octan-6-yl]oxy}-10 -oxodeca-
2,4,6,8-tetraenoic acid (http44). 
 
ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

• Χημικός τύπος: C26H34O7
 .  

• Μοριακή μάζα: 458,54 g/mol. 
• Διαλυτότητα: Χαμηλή στο νερό, πολύ καλή 

σε οργανικούς διαλύτες (μεθανόλη) και 
υδατικά διαλύματα διττανθρακικών και 
αλκαλικών υπεροξειδίων (MSDS 2010).  

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Σιρόπι, ψεκασμός. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 25 mg/lit σιροπιού (το σιρόπι σε αναλογία 2:1 ζάχαρη και νερό 
αντίστοιχα). 2 gr Fumagilin B/lt σιροπιού (το σιρόπι σε αναλογία 1:1 ζάχαρη και νερό 
αντίστοιχα) (http45). Η χορήγηση πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες. 
ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Πρόκειται για ένα πολύπλοκο βιομόριο και χρησιμοποιείται 
σαν αντιμικροβιακός παράγοντας. Απομονώθηκε το 1949 από τον μύκητα Aspergillus 
fumigatus. Εμφανίζει ειδική δράση καθότι επηρεάζει την αντιγραφή των μικροσποριδίων 
και αποτρέπει τα αναπαραγωγικά στάδια του παρασίτου από το να επιτεθούν στα 
επιθηλιακά κύτταρα του στομάχου της μέλισσας (http45). 
 
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: 
Βιοδιαθεσιμότητα: Δεν έχει μελετηθεί. 
Χρόνος ημίσειας ζωής(t ½ ): Δεν έχει μελετηθεί. 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Κατά των μικροσποριδίων Nosema apis και Nosema ceranae. Δεν 
ενδείκνυται για χρήση στη βιολογική μελισσοκομία.  
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Fumagilin B δεν θα πρέπει να προστίθεται σε σιρόπι 
θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 300C. Το φαρμακούχο σιρόπι δεν θα πρέπει να 
χορηγείται αμέσως πριν ή κατά τη διάρκεια της παραγωγής του μελιού. Δεν δρα κατά 
των σπόρων. Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μειώνει δραστικά την αρχική 
συγκέντρωση του φαρμάκου σε λίγες ώρες, ενώ η θερμοκρασία επηρεάζει την 
αποδόμησή της (Higes et al 2011). 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Υποτροπές εξαιτίας ανεπαρκούς κατανάλωσης από τις μέλισσες. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• MRL: Δεν έχει μελετηθεί. 
• ADI: Δεν έχει οριστεί διότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί συνολικό NOEL 

(No Observable Effect Level) για επαναλαμβανόμενη τοξική δόση, καθώς και 

24 Εγκεκριμένο σκεύασμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εικόνα 17: Συντακτικός τύπος 
Φουματζιλίνης (http44 ). 
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λόγω ένδειας στοιχείων σχετικά με την γενοτοξικότητα ή πιθανή καρκινογόνο 
δράση  (COM 2009) 

• Χρόνος αναμονής: Δεν αναφέρεται κάτι στη διεθνή βιβλιογραφία. 
• Κατάλοιπα: Δεν αναφέρεται κάτι στη διεθνή βιβλιογραφία. 
• Τοξικότητα: Δεν αναφέρεται κάτι στη διεθνή βιβλιογραφία. 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αποφυγή επαφής με οξειδωτικούς παράγοντες π.χ. νιτρικά , 
λευκαντικά χλωρίου. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η φουματζιλίνη δεν έχει MRL status επειδή η  επιτροπή για τα 
κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (CVMP) αδυνατούσε να κάνει κάποια πρόταση 
όταν η ουσία είχε εκτιμηθεί το 1999. 
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2. ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Πίνακας 1: Πληροφορίες για τις φαρμακευτικές ουσίες, τα εμπορικά σκευάσματα, την 
εφαρμογή ή όχι στη βιολογική μελισσοκομία, καθώς και αναφορά για το ποια 
φαρμακευτικά σκευάσματα είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα και  σε  άλλες χώρες της Ε.Ε. 

ΟΥΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΟ 
ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙ -ΜΕΝΟ 
ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟ-

ΜΙΑ 

ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝΗ Gabon PA 92 - Τσεχία 
Λιθουανία. 

 

- 

ΑΜΙΤΡΑΖΗ Apivar, 
Apiwarol, 
Biowar, 
Varataz, 

Varachet forte, 
Varietol fum, 
Varidol AEP. 

- Γαλλία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, 

Ισπανία, 
Πολωνία, 
Ρουμανία, 
Σλοβακία. 

 

- 

ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΥ -
ΛΕΪΤ 

Folbex - Ελβετία - 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ Lactic acid - - √ 
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΛΗ Apilife var - Γαλλία, Πολωνία, 

Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

√ 

ΘΥΜΟΛΗ Apiguard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thymovar 
 
 
 
 
 
 
 

XY 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Αυστρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, 

Εσθονία, 
Ηνωμένο 

Βασίλειο Ισπανία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λετονία, 
Λιθουανία, 
Ολλανδία, 

Πορτογαλία, 
Ρουμανία, 
Σλοβενία 

 
 
 

Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερμανία, 
Ισπανία, 

Ουγγαρία, 
Ολλανδία, 

Πορτογαλία, 
Ρουμανία. 

 
Τσεχία 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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Apilife var 
 
 

 
Mehpatika 

solution 

 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

Γαλλία, Πολωνία, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

 
Σλοβακία 

 
 

√ 
 

 
 

√ 

ΚΑΜΦΟΡΑ Apilife var - Γερμανία, 
Ουγγαρία, 

Πολωνία, Ιταλία, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

√ 

ΚΟΥΜΑΦΩΣ Check-mite 
 
 

Perizin 

√ 
 
 

√ 

Κύπρος, 
Ρουμανία. 

 
Αυστρία, Βέλγιο, 

Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, 
Ρουμανία, 
Σλοβακία. 

- 
 
 
- 

ΜΕΝΘΟΛΗ Apilife var - Γαλλία, Πολωνία, 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

√ 

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ Formidol - Τσεχία, 
Σλοβακία. 

√ 

ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ Beevital 
hiveclean 

 
ECOXAL 

- 
 
 
- 

Ρουμανία 
 
 

Ισπανία 

√ 
 
 

√ 
ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Tobee-

Naturein 
- Αυστρία √ 

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥ- 
ΚΛΙΝΗ 

Oxypharm plv. 
sol 

- Σλοβακία √ 

ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ Gabon PF 90 
 
 

Mavrirol 
 

Varachet-forte 

- 
 
 
- 
 
- 

Τσεχία, 
Σλοβακία. 

 
Ρουμανία 

 
Ρουμανία 

- 
 
 
- 
 
- 

ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝΗ Bayer 
flumethrin 

bee-hives strips 

- Ιρλανδία - 

ΦΟΥΜΑΤΖΙΛΙΝΗ Fumidil B - Ηνωμένο 
Βασίλειο 

- 
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Πίνακας 2: Κατάταξη φαρμακευτικών ουσιών  σε πίνακες/παραρτήματα σύμφωνα με 
τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝΗ - - 

ΑΜΙΤΡΑΖΗ 2377/9025 1 
ΒΡΩΜΟΠΡΟΠΥΛΕΪΤ - - 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 2377/90 2 
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΛΗ 2377/90 2 

ΘΥΜΟΛΗ 2377/90 2 
ΚΑΜΦΟΡΑ 2377/90 2 

ΚΟΥΜΑΦΩΣ 2377/90 1 
ΜΕΝΘΟΛΗ 2377/90 2 

ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΟΞΥ - - 
ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ 2377/90 2 

ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1107/200926 1 
ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ 2377/90 3 

ΣΙΜΙΑΖΟΛΗ - - 
ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ 2377/90 2 
ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝΗ 2377/90 2 
ΦΟΥΜΑΤΖΙΛΙΝΗ - - 

  
 
 
 
 
 
 

25   Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2377/90 προβλέπει ότι όλα τα ενεργά συστατικά των Κτηνιατρικών 
φαρμάκων πρέπει να έχουν καθορισμένα MRLs (Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Καταλοίπων) για τα τρόφιμα 
ζωικής προέλευσης (στα οποία περιλαμβάνεται και το μέλι) σε κοινοτικό επίπεδο και κατατάσσει τις ουσίες 
αυτές σε 4 παραρτήματα/πίνακες, όπου: 

 Παράρτημα 1: Λίστα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών στα Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα 
με καθορισμένες τιμές MRL. 

 Παράρτημα 2: Λίστα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών στα Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα 
για τις οποίες δεν είναι αναγκαίος ο καθορισμός τιμών MRL για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. 

 Παράρτημα 3: Λίστα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών στα Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα 
με προσωρινές τιμές MRL. Τα προσωρινά MRL είναι έγκυρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και η ημερομηνία λήξης αυτών αναφέρεται στο αντίστοιχο παράρτημα. 

 Παράρτημα 4: Λίστα φαρμακολογικά ενεργών ουσιών για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 
καθοριστούν τιμές MRL, επειδή τα κατάλοιπα αυτών σε οποιοδήποτε όριο αποτελούν κίνδυνο για 
την υγεία του καταναλωτή π.χ.  χλωραμφαινικόλη. 

26     Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός  1107/2009αναφέρει όλα τα σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά καθώς και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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