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ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Εκτροφή μελιςςϊν
Α. Προέλευςη των μελιςςϊν
1. Καταγωγι των μελιςςϊν βιολογικισ εκτροφισ: Πρζπει να προτιμάται θ χρθςιμοποίθςθ του είδουσ Apis
mellifera και των τοπικϊν οικοτφπων τουσ. Σα μελίςςια πρζπει να αυξάνονται από τθ διαίρεςθ των ίδιων των
ςμθνϊν που διακζτει ο παραγωγόσ (ωσ βιολογικά) ι να ειςάγει μελιςςοςμινθ και βαςίλιςςεσ από άλλεσ
βιολογικζσ μονάδεσ.
2. Μετατροπι των υφιςταμζνων κυψελϊν: Οι υπάρχουςεσ κυψζλεσ μιασ μονάδασ μποροφν να μετατραποφν ςε
βιολογικζσ και τα προϊόντα τουσ να πωλθκοφν ωσ βιολογικά, εφόςον εφαρμοςκοφν οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ
για τθν παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων για 12 μινεσ.
3. Καταγωγι των μελιςςϊν μθ βιολογικισ εκτροφισ: Για τθν αναςφςταςθ των μελιςςϊν, επιτρζπεται θ
αντικατάςταςθ του 10% των βαςιλιςςϊν και των ςμθνϊν ανά ζτοσ. με βαςίλιςςεσ και ςμινθ μθ βιολογικισ
εκτροφισ υπό τον όρο ότι οι βαςίλιςςεσ και τα ςμινθ τοποκετοφνται ςε κυψζλεσ με κθρικρεσ ι φφλλα
κθρθκρϊν που προζρχονται από μονάδεσ βιολογικισ εκτροφισ. (Σα μελίςςια αυτά δεν χρειάηεται να διανφςουν
τθν περίοδο μετατροπισ).
4. Η αναςφςταςθ των μελιςςϊν μπορεί να γίνει με μελίςςια μθ βιολογικισ προζλευςθσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο
του 10% με άδεια τθσ αρμόδιασ αρχισ (Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων) υπό τισ εξισ
προχποκζςεισ:
 ςε περίπτωςθ υψθλισ κνθςιμότθτασ από λόγουσ υγείασ ι λόγω καταςτροφικϊν ςυνκθκϊν
 εφόςον δεν υπάρχουν βιολογικά μελίςςια
4.1 τθν περίπτωςθ αυτι τα μελίςςια πρζπει να εκτραφοφν για περίοδο μετατροπισ 12 μθνϊν ςφμφωνα με τον
Κανονιςμό.
Β. Εγκαταςτάςεισ
1. Μελιςςοκομεία: Σα μελιςςοκομεία πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνα κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε ςε ακτίνα 3 χλμ.
από τθ κζςθ τουσ οι πθγζσ νζκταροσ και γφρθσ να αποτελοφνται κυρίωσ από βιολογικζσ καλλιζργειεσ ι/και
αυτοφυι βλάςτθςθ. Επιπλζον, μπορεί να τοποκετοφνται ςε ςθμεία όπου ςε ακτίνα 3 χλμ. υπάρχουν καλλιζργειεσ
ςτισ οποίεσ όπου εφαρμόηονται μζκοδοι παραγωγισ περιοριςμζνων περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων οι οποίεσ δεν
μποροφν να επθρεάςουν τον χαρακτιρα τθσ μελιςςοκομικισ παραγωγισ ωσ βιολογικισ (Κατ’ ελάχιςτο δεν
εφαρμόηονται ψεκαςμοί με προϊόντα που απαγορεφονται από τον Κανονιςμό 889/2008). Οι απαιτιςεισ αυτζσ
δεν υφίςτανται όπου δεν υπάρχει ανκοφορία ι για τθν περίοδο διαχείμανςθσ των μελιςςϊν.
1.1 Οι κυψζλεσ πρζπει να τοποκετοφνται μακριά από πικανζσ πθγζσ ρφπανςθσ όπωσ αςτικά κζντρα,
αυτοκινθτόδρομοι, βιομθχανικζσ περιοχζσ, ςκουπιδότοποι κλπ.
1.2 Ο παραγωγόσ πρζπει να παρζχει τεκμθρίωςθ για τισ περιοχζσ των μελιςςοκομείων. Επιπλζον, πρζπει να
παρζχει ςτον φορζα χάρτθ ςε κατάλλθλθ κλίμακα όπου φαίνεται θ τοποκεςία των μελιςςοκομείων και οι
περιοχζσ βόςκθςθσ. Εάν δεν προςδιορίηονται οι τοποκεςίεσ, τότε ο παραγωγόσ οφείλει να παρζχει ςτθν αρχι ι
τον φορζα επαρκι ζγγραφα και αποδεικτικά ςτοιχεία, μαηί με τισ κατάλλθλεσ αναλφςεισ, εάν είναι απαραίτθτο,
ότι οι τοποκεςίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ τα μελίςςια πλθροφν τουσ όρουσ του Κανονιςμοφ για τθν
παραγωγι βιολογικϊν προϊόντων.
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φμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ 834/2007, 889/2008 και τθ ςχετικι ελλθνικι νομοκεςία
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2. Οι κυψζλεσ πρζπει να καταςκευάηονται βαςικά από φυςικά υλικά που δεν παρουςιάηουν κίνδυνο μόλυνςθσ
του περιβάλλοντοσ ι των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ.
3. Σο κερί για τισ νζεσ κθρικρεσ πρζπει να προζρχεται από μονάδεσ βιολογικισ μελιςςοκομίασ. Κατά τθν περίοδο
μετατροπισ το κερί πρζπει να αντικακίςταται από κθρικρεσ βιολογικισ μελιςςοκομίασ. Τπάρχει δυνατότθτα
χριςθσ μθ βιολογικοφ κεριοφ μελιςςϊν για νζεσ εγκαταςτάςεισ ι κατά τθν περίοδο μετατροπισ εφόςον
ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
 δεν υπάρχει κερί μελιςςϊν βιολογικισ εκτροφισ διακζςιμο ςτθν αγορά
 να αποδεικνφεται πωσ το κερί δεν ζχει μολυνκεί με ουςίεσ που δεν επιτρζπονται ςτον Κανονιςμό 889/2007
 το κερί να προζρχεται από απολεπίςματα κθρθκρϊν,

Γ. Σαυτόχρονη παραγωγή (βιολογικϊν και μη βιολογικϊν μελιςςιϊν)
1. Επιτρζπεται υπό προχποκζςεισ (Καν. 834/2007, άρκρο 22, παρ. 2, ςτοιχείο α) θ διατιρθςθ μθ βιολογικϊν
μελιςςοκομικϊν μονάδων ςτθν ίδια εκμετάλλευςθ, για τισ εργαςίεσ επικονίαςθσ. Η διαχείριςθ των μθ βιολογικϊν
μελιςςιϊν πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ, εκτόσ από τθν απαίτθςθ για τθ κζςθ
των μελιςςιϊν (Β1). τθν περίπτωςθ αυτι τα προϊόντα των μθ βιολογικϊν μελιςςιϊν δεν επιτρζπεται να
πωλοφνται ωσ βιολογικά. Πρζπει να τθροφνται αποδείξεισ από τον παραγωγό για τον ςκοπό αυτι τθσ διάταξθσ.
Δ. Διαχείριςη μελιςςιϊν-Πρακτικέσ
1. Κατά τθ ςυλλογι μελιοφ απαγορεφεται θ χριςθ ςυνκετικϊν χθμικϊν απωκθτικϊν.
2. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ κθρθκρϊν που περιζχουν γόνο που για εξαγωγι μελιοφ.
3. Απαγορεφεται θ κορυφοτομι των φτερϊν των βαςιλιςςϊν μελιςςϊν,
Ε. Διατροφή
1. το τζλοσ τθσ περιόδου παραγωγισ πρζπει να διατθροφνται επαρκι αποκζματα μελιοφ και γφρθσ για τθν
επιβίωςθ των μελιςςιϊν τον χειμϊνα.
2. Επιτρζπεται θ τεχνθτι διατροφι των μελιςςιϊν μόνο αν απειλείται θ επιβίωςθ τουσ λόγω κλιματικϊν
ςυνκθκϊν. Η τεχνθτι διατροφι μπορεί να πραγματοποιθκεί μεταξφ τθσ τελευταίασ εςοδείασ μελιοφ και 15
θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ περιόδου ζκκριςθσ νζκταροσ ι μελιτϊματοσ. Για τθν τεχνθτι διατροφι
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί βιολογικό μζλι, βιολογικό ςιρόπι ηάχαρθσ ι/και βιολογικι ηάχαρθ.
3. Η τεχνθτι διατροφι μπορεί να επιτραπεί από τθν αρμόδια αρχι και ςε περιπτϊςεισ παρατεταμζνων ζκτακτων
καιρικϊν ςυνκθκϊν ι καταςτροφικϊν ςυνκθκϊν που εμποδίηουν τθν παραγωγι νζκταρ ι μελιτϊματοσ.
Ζ. Πρόληψη αςθενειϊν/Κτηνιατρική αγωγή
1. Εντόσ των κυψελϊν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο φυςικά προϊόντα όπωσ πρόπολθ, κερί και φυτικά ζλαια.
1.1 Για τθν πρόλθψθ των νόςων προτείνεται θ εφαρμογι πρακτικϊν όπωσ θ τακτικι ανανζωςθ των βαςιλιςςϊν, ο
ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ των κυψελϊν, ο ζλεγχοσ των κθφινων ςτισ κυψζλεσ, θ τακτικι απολφμανςθ του
εξοπλιςμοφ, θ καταςτροφι του μολυςμζνου υλικοφ, θ τακτικι ανανζωςθ του κεριοφ.
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2. Για τθν προςταςία των πλαιςίων, των κυψελϊν και κθρθκρϊν, ιδίωσ ζναντι επιβλαβϊν οργανιςμϊν,
επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται μόνον τρωκτικοκτόνα (μζςα ςε παγίδεσ) και ενδεδειγμζνα προϊόντα που
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Καν. 889/2008.
3. Επιτρζπεται θ φυςικι επεξεργαςία με ατμό ι γυμνι φλόγα για τθν απολφμανςθ των μελιςςιϊν.
4. Ο αρςενικόσ γόνοσ επιτρζπεται να κανατωκεί μόνο ςτο πλαίςιο περιςτολισ τθσ βαρροϊκισ ακαρίαςθσ (Varroa
destructor).
5. Εάν τα μελίςςια αςκενιςουν ι μολυνκοφν, παρόλα τα προλθπτικά μζτρα, πρζπει να υποβάλλονται άμεςα ςε
κεραπευτικι αγωγι και επιτρζπεται να τοποκετοφνται, εάν είναι απαραίτθτο, ςε μελιςςοκομικζσ εγκαταςτάςεισ
απομόνωςθσ. Σο κερί να αντικακίςταται.
6. Η χριςθ κτθνιατρικϊν φαρμάκων επιτρζπεται όταν θ αντίςτοιχθ χριςθ επιτρζπεται ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ
ςχετικζσ κοινοτικζσ διατάξεισ ι με εκνικζσ διατάξεισ ςφμφωνεσ με τθν κοινοτικι νομοκεςία.
7. Επιτρζπεται θ χριςθ του μυρμθκικοφ οξζοσ, γαλακτικοφ οξζοσ, οξικοφ οξζοσ και οξαλικοφ οξζοσ, κακϊσ επίςθσ
και θ χριςθ μενκόλθσ, κυμόλθσ, ευκαλυπτόλθσ ι καμφοράσ ςε περιπτϊςεισ βαρροϊκισ ακαρίαςθσ.
8. Σα μελίςςια τα οποία υποβάλλονται ςε κτθνιατρικι φαρμακευτικι αγωγι πρζπει να διανφουν εκ νζου τθν
περίοδο 12μθνθσ μετατροπισ, με ζναρξθ τθν θμερομθνία χοριγθςθσ των φαρμάκων, πριν τα προϊόντα τουσ
διατεκοφν ωσ βιολογικά ςτθν αγορά.
Η. Σήρηςη αρχείων
1. ε περίπτωςθ τεχνθτισ διατροφισ πρζπει να καταγράφονται ςτο μελιςςοκομικό μθτρϊο ο τφποσ του
προϊόντοσ, θ θμερομθνία χοριγθςθσ, οι ποςότθτεσ και οι κυψζλεσ ςτισ οποίεσ χορθγείται θ τροφι.
2. Κάκε φορά που χρθςιμοποιοφνται κτθνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, πρζπει να καταχωροφνται ςτο μθτρϊο
του παραγωγοφ, ο τφποσ του προϊόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζνδειξθσ τθσ δραςτικισ φαρμακολογικισ
ουςίασ, κακϊσ και λεπτομερισ διάγνωςθ, θ ποςολογία, ο τρόποσ χοριγθςθσ, θ διάρκεια τθσ αγωγισ και θ
προβλεπόμενθ από το νόμο περίοδοσ απόςυρςθσ. Σα ςτοιχεία αυτά πρζπει να δθλϊνονται ςτον φορζα πριν από
τθ διάκεςθ των προϊόντων ςτθν αγορά ωσ βιολογικά.
3. Πρζπει να διατθροφνται αρχεία όπου κα καταγράφεται για τθν παραγωγι, θ ποςότθτα των ςυλλεγόμενων
προϊόντων, οι θμερομθνίεσ ςυλλογισ, εργαςίεσ όπου πραγματοποιεί ο παραγωγόσ, οι μεταφορζσ ςε τοποκεςίεσ
βόςκθςθσ.
4. Εάν αποκθκεφονται βιολογικά προϊόντα, τότε πρζπει να διατθροφνται αρχεία που να ενθμερϊνουν για τισ
ποςότθτεσ βιολογικϊν προϊόντων που είναι αποκθκευμζνεσ κάκε ςτιγμι.
5. Όταν παραλαμβάνονται βιολογικά προϊόντα, ο παραγωγόσ πρζπει να προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ ακεραιότθτασ
του κλειςίματοσ των ςυςκευαςιϊν και επαλικευςθ των ςτοιχείων που αναγράφονται ςτο ςυνοδευτικό ζντυπο
ι/και τθν ετικζτα. Σο αποτζλεςμα τθσ επαλικευςθσ πρζπει να καταγράφεται.

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ και λεπτομέρειεσ για τισ απαιτήςεισ τησ νομοθεςίασ περί τησ παραγωγήσ και επιςήμανςησ
βιολογικών προϊόντων μπορείτε να επικοινωνείτε με την QMSCERT.
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