64 Smart Crops

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μια ζωή μέλι
Συμβουλές

μέσα
από τον διαλόγο ενός
έμπειρου με ένα
νέο μελισσοκόμο για
το πώς συλλέγονται η
γύρη, ο βασιλικός
πολτός και η
πρόπολη, πώς να
μεταφέρονται τα
μελίσσια, με ποιον
τρόπο πολεμούνται
οι φυσικοί εχθροί
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Παραπλάνηση

Για το ξεκίνημα είναι απαραίτητες οι εξής ενέργειες: αντιαλλεργική εξέταση, εγγραφή στο
μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων
και έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου.
●

Οι μέλισσες μπορεί να εισέλθουν σε κυψέλη διαφορετική από τη δική τους αν οι
κυψέλες δεν απέχουν 2 μ. μεταξύ τους.

Οι κυψέλες πρέπει να προφυλάσσονται από
τους ανέμους και να έχουν νότιο ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό για όσο το δυνατό μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο.
●

Η μία κυψέλη από την άλλη πρέπει να απέχει
πάνω από 2 μ. για να αποφεύγονται φαινόμενα παραπλάνησης.
●

Τα μελίσσια πρέπει να είναι: 30 μ. από δημόσιο δρόμο, 100 μ. από σπίτια και100 μ. από
άλλα μελισσοκομεία.
●

Οι «Εμπειρίες ενός μελισσοκόμου» παρέχουν χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με την κοινωνία των μελισσών, τα
μελισσοκομικά εργαλεία, τη βιολογική μελισσοκομία, τον
εντοπισμό και την αντιμετώπιση μίας σειράς ασθενειών.

64_66_Melis.indd 65

10/15/13 9:28 PM

‘‘

66 Smart Crops

αγορα,
εγκατασταση
μελισσιων και
μελισσοκομικεσ
εργασιες

Η τέχνη της μελισσοκομίας
«Μόνο τέσσερα χρόνια ζωής θα απομείνουν στον άνθρωπο, σε περίπτωση που αφανιστούν οι μέλισσες», είχε υποστηρίξει ο Αϊνστάιν εξαίροντας τη σημαντικότητα αυτού του εντόμου για την ανθρώπινη ύπαρξη. Ποια είναι, όμως, η φυσιολογία της μέλισσας, ποια τα
προϊόντα της, ποιοι οι εχθροί της και πώς μπορεί να προστατευτεί;
Σε αυτά -και όχι μόνο- τα ερωτήματα έρχεται να δώσει απάντηση το
βιβλίο του Δημήτριου Καρακούση «Εμπειρίες ενός μελισσοκόμου»
από τις εκδόσεις «Αθ. Σταμούλης».
Καταρχάς, πληροφορούμαστε για το ρόλο της βασίλισσας, των κηφήνων και των εργατριών, για τις ανατομικές διαφορές τους, τα μέρη του σώματός τους και τη λειτουργία του καθενός χωριστά, όπως
επίσης, και για τις θετικές ιδιότητες των μελισσοκομικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, μέσω διαλόγων του αφηγητή με έμπειρους ως επί
το πλείστον μελισσοκόμους, μαθαίνουμε για την κατάλληλη φυσική κατάσταση που χρειάζεται να έχει οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τα μελίσσια, την κατάλληλη εποχή αγοράς μελισσιών και τα
σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την αγορά, όπως για παράδειγμα να αναζητηθεί σε κάθε μελίσσι η βασίλισσα, η οποία πρέπει
να είναι μικρή ηλικιακά.

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα στάδια ετοιμασίας των κυψελών
(βαφή, στέγνωμα κτλ), τα κατάλληλα ρούχα για έναν μελισσοκόμο,
καθώς «τα μάλλινα, τα συνθετικά και τα σκουρόχρωμα ρούχα διεγείρουν επιθετικά τις μέλισσες», όπως, επίσης, ο θόρυβος, τα έντονα αρώματα, τα γυαλιστερά αντικείμενα και η κίνηση των βλεφάρων.
Παρά τα μέτρα προστασίας, οι μέλισσες θα κεντρίσουν το μελισσοκόμο σε κάποια σημεία. Τότε, αυτός, όπως αναφέρεται στο βιβλίο,
θα πρέπει να αφαιρέσει το κεντρί «χωρίς να σπάει την κύστη και
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να του ρίξει καπνό για να αλλοιωθούν οι φερομόνες επιθετικότητας
που έχουν μείνει και θα προσέλκυαν και άλλες μέλισσες».
Μετά την αγορά των κυψελών, ακολουθεί το μαρκάρισμα των βασιλισσών, η τοποθέτηση πλαισίων μέσα στις κυψέλες και η μεταφορά
στην τοποθεσία εγκατάστασης, η οποία πρέπει να είναι κοντά σε νερό (που να διατηρείται σε θερμοκρασία 18 έως 25ο C). Όσον αφορά
τις κυψέλες, πρέπει να «να προφυλάσσονται από τους ανέμους, ειδικά το βοριά, το χειμώνα» και να έχουν μία κλίση προς τα κάτω ώστε να μην μπαίνουν μέσα νερά από τη βροχή.
Πριν τη μεταφορά μελισσιών σε έναν τόπο, καλό είναι ο μελισσοκόμος
να τοποθετήσει «μία παλιά κυψέλη ή μία πινακίδα με τον αριθμό τηλεφώνου του σημειωμένο επάνω της για ένα διάστημα έτσι ώστε αν δεν
επικοινωνήσει κανείς μαζί του, να μεταφέρει τα μελίσσια του εκεί».
Εργασίες κατά τη μελισσοκομική χρονιά
Εν συνεχεία παρακολουθούμε τις μελισσοκομικές εργασίες, από το
φθινόπωρο, την αρχή της μελισσοκομικής χρονιάς έως το καλοκαίρι, την εποχή του τρύγου.
Το χειμώνα, όπως επισημαίνεται στο βιβλίο, δεν πρέπει να αφήνουμε στα μελίσσια μέλι από μελιτώματα γιατί προκαλούν πολλά κόπρανα στις μέλισσες ούτε να τροφοδοτούμε με σιρόπι. Η τροφοδοσία είναι ο μόνος λόγος που ανοίγουμε την κυψέλη το χειμώνα, μόνο μία φορά το μήνα, και αυτό αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, αν έχει δηλαδή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία πάνω από 12 0 C,
αφού η συννεφιά, η αναμονή βροχής ή ο δυνατός αέρας κάνουν τις
μέλισσες επιθετικές. Ο Γενάρης είναι μήνας συντήρησης και εργασιών στην αποθήκη, ενώ «ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι ιδανικοί
για τον καθαρισμό των κυψελών».
Επιθεώρηση μπορεί να γίνει το Φλεβάρη ή και νωρίτερα αν ο μελισσοκόμος είναι στα νότια της χώρας. Κατά τη διάρκειά της εξακριβώνεται η κατάσταση κάθε μελισσιού: τα πλαίσια που καλύπτουν οι μέλισσες, τα αποθέματα μελιού, η ύπαρξη συμπτωμάτων κάποιας ασθένειας, η έλλειψη τροφής κ. ά.
Κατά την άνοιξη, μέλημα του μελισσοκόμου είναι η σωστή ανάπτυξη των μελισσιών και το καλοκαίρι έρχεται ο τρύγος, ο οποίος «δεν
πρέπει να είναι ληστρικός αλλά να τρυγάται μέλι με υγρασία 14 –
17% και να μένει μία ποσότητα στα μελίσσια για να ξεχειμωνιάσουν
και να αναπτυχθούν καλά την άνοιξη». ■
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