


 
 
 

     «H εμπειρία της Ιταλίας  
        και των άλλων χωρών»  

 
       Φανή Χατζήνα- Τμήμα Μελισσοκομίας – 
                                     ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’  
 
       Κατερίνα Καρατάσου- Ομοσπονδία     
                     Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας  
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Αφρική 
Το σκαθάρι στην Αφρική δεν αποτελεί μεγάλο  πρόβλημα 
και θεωρείται ενδημικό είδος-= είδος συμβίωσης  
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Αφρική 
 

---Το σκαθάρι στην Αφρική δεν αποτελεί μεγάλο   
πρόβλημα και θεωρείται ενδημικό είδος= είδος 
συμβίωσης 
---Η αφρικάνικη μέλισσα στην ουσία το αντιμετωπίζει 
 με 2 κύριους τρόπους που διαφέρουν από την 
ευρωπαϊκή : 
 1. λιποταξία 
 2. ‘φυλάκιση’ με πρόπολη    
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 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
 

• Το πρόβλημα είναι μεγάλο στα ζεστά και υγρά μέρη 
με υγρασία στο χώμα 
• Η πρώτη επιδρομή είναι και η ποιό καταστρεπτική. 
Κάποια μελίσσια όμως δείχνουν πάντα μεγαλύτερη 
ανεκτικότητα. 
• Δεν είναι δυνατή η καθυστέρηση του ρυθμού 
διασποράς. Όταν εγκατασταθεί ίσως και να ανιχνευτεί 
μετά από μήνες.  
• Μπαίνουν στην κυψέλη την ώρα που πέφτει το 
σκοτάδι. Δεν αρέσουν το φως και κρύβονται στις 
σχισμές.  
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  Αυστραλία 
•  Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν το επιτρέπουν να έχει 
πολλές γενιές το χρόνο   
• Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι αυτή στο έδαφος και η 
χρήση συγχρόνως παγίδων  
•  Μελίσσια με μεγάλη προσβολή όπως αυτή της εικόνας 
φυσικά καταστρέφονται  
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Καναδάς 
• Βρέθηκε σε δύο εστίες  
• Πιστεύεται ότι μπήκε στη χώρα 2 χρόνια πριν 
εμφανιστούν οι μεγάλες ζημιές (1998)!!! 
•Η πρώτη καταστράφηκε αμέσως,  η δεύτερη 
συνεχίζεται με μέτρα απαγόρευσης της μεταφοράς 
μελισσών από τις ΗΠΑ  
• Όταν καίγονται τα μελίσσια, δεν καταστρέφονται οι 
κυψέλες  
• Η διασπορά είναι μικρή 
• Τα  μελίσσια που βρίσκονται με προσβολή 
μεταφέρονται όλα στην ‘προσβεβλημένη’ περιοχή   
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 Τα 2 ποιό σημαντικά σημεία 
 
  Οι μέλισσες προσπαθούν και απομονώνουν  τα σκαθάρια , 
σε κοπάδια , σε σκιερά μέρη στην κυψέλη , δημιουργώντας 
‘φυλακές’ , επόμενα 
•   αυτά δεν ωοτοκούν 
•   εκεί πρέπει να βρίσκονται οι δικές μας παγίδες,     
•   να μην ενοχλούνται τα μελίσσια πολύ 

 
  Η εξυγιαντική συμπεριφορά που δείχνουν οι μέλισσες είναι 
‘δυνατό’ χαρτί για την αντιμετώπισή του.  Αλλάζουμε τη 
βασίλισσα εάν χρειαστεί από γενετικό υλικό που δείχνει 
μεγαλύτερη ανεκτικότητα 
 
 



 
 
 

ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ :    
τα  σκιερά μέρη/   μεγάλοι είσοδοι κυψέλης / αποθήκευση κηρηθρών με μέλι  

ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ:   μεγάλοι πληθυσμοί/  ανθεκτικά μελίσσια/ καθαροί χώροι/ 
εσωτερικές παγίδες   



      Πολλά       Λεπτομερή       Ενημερωτικά     Φυλλάδια   
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