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Η βιολογική μελισσοκομία είναι ένα σύστημα 
εκτροφής των μελισσών το οποίο στοχεύει στην 
μέγιστη εκμετάλλευση της αυτοφυούς μελισσο-
κομικής χλωρίδας, συμβάλει στην διατήρηση του 
περιβάλλοντος μέσω της επικονίασης, εφαρ-
μόζει πρακτικές που προάγουν την ευζωϊα των 
εκτρεφόμενων μελισσοσμηνών και οδηγεί στην 
παραγωγή μελισσοκομικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας απαλλαγμένων από χημικές ουσίες.

Προϊόντα που μπορούν να διατεθούν ως 
βιολογικά
Τα μελισσοκομικά προϊόντα που μπορούν να 
πιστοποιηθούν με αναφορά στο βιολογικό τρόπο 
παραγωγής, σύμφωνα με τον Καν.848/2018 είναι 
τα εξής:
 
Μέλι  |  Γύρη  |  Πρόπολη  |  Βασιλικός πολτός  |  Κερί

Ειδικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 
βιολογικής γεωργίας για τη μελισσοκομία 
1. Προέλευση των μελισσών
Πρέπει να προτιμάται η χρησιμοποίηση του είδους 
Apis melifera και των τοπικών οικοτύπων του.
Για την ανασύσταση των μελισσιών επιτρέπεται η 
αντικατάσταση των βασιλισσών και των μελισσο-
σμηνών με βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής 
εκτροφής σε ποσοστό 10% ετησίως, υπό τον όρο 
ότι αυτά θα τοποθετηθούν σε κυψέλες με κηρή-
θρες που προέρχονται από μονάδες βιολογικής 
παραγωγής.

2. Χώροι άσκησης της μελισσοκομίας
Η θέση του μελισσοκομείου πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε: 
●    να εξασφαλίζει αρκετές πηγές νέκταρος, 

μελιτώματος και γύρης, καθώς και πρόσβαση 
σε νερό.

●   σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από το σημείο 
εγκατάστασης οι πηγές νέκταρος και γύρης να 
αποτελούνται κυρίως από αυτοφυή βλάστηση 
ή/και βιολογικές καλλιέργειες.

 ●   να απέχει αρκετή απόσταση από πηγές μη 
γεωργικής παραγωγής που μπορούν να προ-
καλέσουν μόλυνση ή/και ρύπανση.

●   Οι παραπάνω απαιτήσεις δεν ισχύουν για 
περιοχές που δεν υπάρχει ανθοφορία ή για 
περιοχές όπου ξεχειμωνιάζουν τα μελίσσια.

3. Διατροφή των μελισσών
Η διατροφή των μελισσών επιτρέπεται μόνο σε 
περίπτωση που απειλείται η επιβίωση τους λόγω 
κλιματικών συνθηκών. Για τη διατροφή πρέπει 
να χρησιμοποιείται βιολογικό μέλι, βιολογική 
ζάχαρη και βιολογικό σιρόπι ζάχαρης.
Στο τέλος της παραγωγικής περιόδου πρέπει να 
διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα 
μελιού και γύρης για την επιβίωση των μελισ-
σιών το χειμώνα.

4. Κυψέλες
Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από 
φυσικά υλικά. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία 
για την απολύμανση των κυψελών, με μεθόδους 
όπως με νερό ή γυμνή φλόγα.

5.  Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρικές 
αγωγές

Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών συν-
θετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή 
αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή. Επιτρέπεται 
η χρήση μυρμηγκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, 
οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και 
μενθόλης, θυμόλης, ευκαλυπτόλης ή καμφοράς 
σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa 
destructor)

6. Μελισσοκομικές πρακτικές
 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρηθρών που 
περιέχουν γόνο για εξαγωγή μελιού, η εξόντωση 
των μελισσών στις κηρήθρες κατά τη συγκομιδή 
μελισσοκομικών προϊόντων, η χρησιμοποίηση 
συνθετικών χημικών απωθητικών κατά τη διάρ-
κεια των ενεργειών συλλογής του μελιού και η 
κορυφοτομή των φτερών της βασίλισσας.

7. Πιστοποίηση
Για να χαρακτηριστεί ένα μελισσοκομικό προ-
ϊόν ως ‘’Βιολογικό’’ θα πρέπει να τηρηθεί μία 
ελάχιστη χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα εφαρμόζονται στο μελισσοκομείο οι 
κανόνες βιολογικής παραγωγής. Αυτή η περίοδος 
ονομάζεται περίοδος μετατροπής και για τα μελισ-
σοσμήνη διαρκεί 1 έτος.

Kάθε Μελισσοκομική επιχείρηση - εκμετάλευση 
προκειμένου να μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα 
της στην αγορά με αναφορά στο Βιολογικό τρόπο 
Παραγωγής τους, πρέπει να είναι ενταγμένη στο 
Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικής 
Γεωργίας αναγνωρισμένου φορέα, όπως η TÜV 
AUSTRIA και να διαθέτει Πιστοποιητικό Προϊόντος. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί τον πρώτο δια-
πιστευμένο Φορέα στην Ελλάδα,  σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, που ελέγχει και 
πιστοποιεί ήδη, περίπου το 20% των ελληνικών 
πιστοποιημένων μελισσοκομικών επιχειρήσεων, 
περί βιολογικής παραγωγής. Οι εξειδικευμένοι 
συνεργάτες του Τμήματος Πιστοποίησης Βιολο-
γικών Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas είναι 
στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και 
εξυπηρέτηση επί των απαιτήσεων της νομοθεσίας 
περί βιολογικής παραγωγής.
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