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Μικρό σκαθάρι της κυψέλης (ΜΣΚ) 

Αίτιο 
Aethina tumida (Murrey 1867) 
 Coleoptera  
 Nitidulidae 
 
 
    Παρασιτικό νόσημα 
υποχρεωτικής δήλωσης 
         

 
 

www.apita 

www.apitalia  



Γεωγραφική εξάπλωση 
 Ενδημεί στην Αφρική στην υποσαχάρια περιοχή όπου 

ζει σε αρμονία με τις αφρικανικές μέλισσες  
 Πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν διαπιστώθηκε στην 

ευρωπαϊκή μέλισσα. 
 

Προσαρμοσμένο από Lounsberry et al.,2010 



Βιολογικός κύκλος 
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 Ικανότητα πτήσης των σκαθαριών για αρκετά 
χιλιόμετρα και διατροφής τους και εκτός κυψέλης 

 Τα σκαθάρια προσελκύονται από πτητικές ουσίες 
(γύρης, μελιού, εργατριών, φερορμόνες κ.α.) στις 
αποικίες μελισσών 

 Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου σχετίζεται με την 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

 Η εκκολαψημότητα των αυγών συνδέεται με τη σχετική 
υγρασία της κυψέλης  

 Για την ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου απαιτείται 
χώμα 

 Η υγρασία του χώματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
εξέλιξης του παρασίτου   

 
 

 

Μερικά σημεία κλειδιά της Βιολογίας του ΜΣΚ 



Παθογένεια- 
Κλινικά συμπτώματα  

 
 Οφείλεται κυρίως στη δράση 

της προνύμφης 
 Η προνύμφη τρέφεται με γόνο 

και σκάβοντας στοές, 
καταστρέφει το γόνο και την 
κηρήθρα 

 Διατρέφεται ακόμα με γύρη 
και μέλι. Το μέλι λόγω των 
απεκκρίσεων της προνύμφης, 
ζυμώνεται, αλλάζει χρώμα 
και γίνεται ακατάλληλο για τις 
μέλισσες και τον άνθρωπο. Σε 
εκτεταμένο παρασιτισμό ρέει 
άφθονο μέλι από τα πλαίσια 

http://www.ipmimages.org  



 Πέρα από τις 
προνύμφες μπορεί να 
δούμε και μικρά 
σκαθάρια που 
κινούνται γρήγορα 
στην κυψέλη  

 Όταν η προσβολή 
γίνει ανεξέλεγκτη, το 
μελίσσι καταρρέει 
 
 

http://www.ipmimages.org  



Αμυντικοί μηχανισμοί μελισσιού 
 Επιθετικότητα απέναντι στο σκαθάρι 
 Φυλάκιση των σκαθαριών σε χώρους της κυψέλης           

με τη χρήση πρόπολης, τροφάλαξη 
 Απομάκρυνση αυγών και προνυμφών σκαθαριού         

από το γόνο 
 Εγκατάλειψη κυψέλης  
 Μηχανισμοί, αναπτυγμένοι περισσότερο στην αφρικανική 

μέλισσα και λιγότερο στην ευρωπαϊκή 
 

W.Μ. Hood 

 



 Εντοπισμός παρασίτου στην κυψέλη 
 

 Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης 

  1. Διαχειριστικά μέτρα (μελισσοκομικοί 
   χειρισμοί) 
 
  2. Μηχανικά μέσα παγίδευσης 
 
  3. Βιολογικά μέτρα 
 
  4. Χημικά μέσα 
 
 

Αντιμετώπιση 



 Δύσκολος όταν ο παρασιτισμός δεν είναι 
εκτεταμένος 

 Τακτική επιθεώρηση αποικιών 

 

Εντοπισμός παρασίτου στην κυψέλη 

C. Bryan 

 
C. Bryan 
 



 Χρήση παγίδων διαγνωστικά 
 Βασική αρχή: χωράει να κρυφτεί στην 

παγίδα το σκαθάρι και όχι η μέλισσα 
που το κυνηγάει 

 Τοποθέτηση στον πυθμένα της κυψέλης 
λωρίδας από αυλακωτό χαρτόνι ή 
πλαστικό  

Εντοπισμός παρασίτου στην κυψέλη 

W.Μ. Hood 

 
W.Μ. Hood 

 



1.  Διαχειριστικά μέτρα (μελισσοκομικοί χειρισμοί) 
 
 Διατήρηση υγειών (περιορισμό άλλων ασθενειών) και 

δυνατών μελισσιών (συνένωση αδυνάτων), με νεαρές 
παραγωγικές βασίλισσες  

 Περιορισμός των χειρισμών στο μελίσσι (αποφεύγεται 
το συχνό άνοιγμα της κυψέλης), δε στρεσάρουμε το 
μελίσσι (οξικός ισοαμυλεστέρας)  

 Διατήρηση σφιχτών μελισσιών (υψηλό πηλίκο σχέσης 
μελισσών/πλαίσιο κηρήθρας) 

 Μέτρα υγιεινής μελισσοκομείου (δεν εγκαταλείπουμε 
τις άχρηστες κηρήθρες), χώρων εξαγωγής μελιών- 
αποθήκευσης κηρηθρών  

 
 

 



1. Διαχειριστικά μέτρα (μελισσοκομικοί χειρισμοί) 
 
 Μέτρα υγιεινής αποικιών (πυθμένας κυψέλης ελεύθερος 

από απορρίμματα, καλός εξαερισμός,  υγρασία <50%) 
 Τοποθεσία μελισσοκομείου (περιοχές με σκληρό ξηρό 

έδαφος, περιοχές ηλιόλουστες) 
 Προσοχή στο τάϊσμα των μελισσών με γυρεόπιτες ή 

άλλα πρωτεϊνούχα σκευάσματα (μικρές ποσότητες), 
καθώς και σιροπιού (να μην ξινίσει) 

 Εξαγωγή μελιού από τις κηρήθρες το συντομότερο 
δυνατό, διατήρηση απολεπισμάτων σε σφραγισμένους 
περιέκτες   

 Επιλογή βασιλισσών από μελίσσια με αναπτυγμένη  
εξυγιαντική συμπεριφορά (hygienic behavior) 

 
 



2.  Μηχανικά μέσα παγίδευσης 
 

 Βασική αρχή: επιτρέπουν την είσοδο των σκαθαριών 
και όχι την είσοδο μελισσών 

 Με ή χωρίς τη χρήση δολωμάτων (π.χ. μηλόξιδο),  
 Με ή χωρίς τη χρήση φαρμάκων (coumaphos, fipronil 

tau-fluvalinate, κ.α.), ελαίων (ορυκτέλαιων ή φυτικών 
ελαίων) για την  καθήλωση και θανάτωση των 
σκαθαριών στο εσωτερικό της παγίδας 

 Διάφορες συσκευές παγίδευσης υπάρχουν στο εμπόριο 
 Τοποθέτηση στον πυθμένα της κυψέλης  ή στην είσοδο(εύκολη 

πρόσβαση) π.χ. Beetletra ®, West Beetle Trap ®, Beetle Barn®,     
 Τοποθέτηση  στα πλαίσια ή ανάμεσά τους 
 π.χ. Beetle Jail ®, Beetle Blaster ®, Beetle Eater®, Hood Beetle 

Trap ®,  

 Εκτός κυψέλης με δόλωμα (λιγότερο αποτελεσματικές) 
 π.χ. Bucket trap   

 
 



Μηχανικά μέσα παγίδευσης 

Beetle Barn ® 

Beetle Barn ® 

M. Bernier 

M. Bernier West Beetle Trap ®   Dadand & Sons, Inc. 

Beeteltra ® http://beetltra.com.au  



Μηχανικά μέσα παγίδευσης 

Beetle Jail ® 

Beetle Jail  ® 

http://beetlejail.com/ 

http://beetlejail.com/ 

Beetle Jail ® http://www.swarbeesupplies.com 



Μηχανικά μέσα παγίδευσης 

Beetle  Eater® 

Beetle  Eater® 

M. Bernier 

Beetle Blaster ® 

Beetle Blaster ® 

http://newhawaiianfarmer.com 

Hood Trap® M. Bernier 



Μηχανικά μέσα παγίδευσης 

http://beehivejournal.blogspot.gr Πηγή: primefacts 

https://suburbanrancher. 

Αυτοσχέδιες παγίδες 

Αυτοσχέδιες παγίδες 



3.  Βιολογικά μέτρα 
 Εντομοπαθογόνα νηματώδη (Steinernema carpocapsae,  S. 

kraussei) εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα, χρήση με διαβροχή 
εδάφους, σκοτώνει τα εξελικτικά στάδια του παρασίτου στο 
έδαφος 

 Οργανικά οξέα 
 Οξικό οξύ (αυξάνει θνησιμότητα ενηλίκων), μυρμηκικό οξύ 

(μειώνει την προσβολή από προνύμφες) 
 Περιορίζουν την ανάπτυξη ζυμών στη γύρη (Kodamaea ohmer) 
 Εντομοπαθογόνοι μύκητες (Aspergilus, Metarhizium, Beauveria)  
 Θηρευτές όπως μυρμήγκια (Solenopsis invicta, Pheidole 

megacephala)  
 Διάφορα άλλα όπως: σκόνη ασβέστη, οικιακά λευκαντικά, 

διαλύματα αλατιού, κ.τ.λ. 
 
 
 
 

 W.Μ. Hood 

 
Steinernema carpocapsae 

 
Crown 

 
Crown 

 
Διαβροχή εδάφους με νηματώδη 

 



4.  Χημικά μέσα  
Εντός κυψέλης 
 Check Mite+ ® ταινίες (10% Coumaphos)  

 Το μόνο εγκεκριμένο φάρμακο στην Ελλάδα για το ΜΣΚ 
 Χρησιμοποιείται θεραπευτικά και διαγνωστικά  
 Χρήση εντός κυψέλης κυρίως σε συσκευές παγίδευσης. Μια ταινία 

κόβεται στη μέση και στερεώνεται κάτω από αυλακωτό χαρτόνι 
(10X10cm)  το οποίο τοποθετείται στον πυθμένα της κυψέλης.   

 Αναποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες όπου μειώνεται η 
δραστηριότητα του σκαθαριού. 

 Αυλακωτό χαρτόνι εμποτισμένο με fipronil εντός 
πλαστικής παγίδας (Apithor ®) εγκεκριμένο στην 
Αυστραλία  
 

 
 

  

http://www.provet.gr G. Levot Apithor Χρήση Check Mite 



4.  Χημικά μέσα  
Εκτός κυψέλης 
 Πότισμα εδάφους κάτω και μπροστά από 

την κυψέλη με Permethrin. GardStar® 
(40% permethrin)(500gr/L)    
 Εγκεκριμένο: στις ΗΠΑ GardStar ®, στην 

Αυστραλία Farmoz Permex EC 
 Προσοχή στη χρήση!                                       

Τοξικό για μέλισσες και άνθρωπο 
 Δοσολογία 1ml (500gr/L) σε 1L νερό. 4 L διάλυμα 

για κάθε m2 
 Να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση στους 

θερινούς μήνες  όταν και αυξάνεται ο αριθμός των 
περιπλανώμενων προνυμφών 

 Πειραματικά έχουν δοκιμαστεί  με επιτυχία και 
άλλες  χημικές ενώσεις  όπως π.χ. Chlordazole  
 

 
 

  http://www.valleyvet.com 



Ευχαριστώ …  
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