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ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας μελισσών και τοποθέτησης των κυψελών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων υπενθυμίζει στους χρήστες γεωργικών 
φαρμάκων, οι οποίοι αυτή την περίοδο εφαρμόζουν ψεκασμούς για την αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών 
στο φυτικό τους κεφάλαιο, ότι οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα γεωργικά φάρμακα και να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μελισσών, όπως προβλέπεται στο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) για τις 
Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Συγκεκριμένα:

Τα  γεωργικά  φάρμακα  που  είναι  επικίνδυνα  για  τις  μέλισσες  φέρουν  σχετικές  ενδείξεις  επί  της  
ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα.  

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου  
ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε  
αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν  
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω  
μέτρα προστασίας των μελισσών:

Πρέπει  να  ελέγχεται  η  παρουσία  και  δραστηριότητα  μελισσών  στο  χωράφι.  Τονίζεται  ότι  το  
μελίτωμα ου παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις  μέλισσες.

Πρέπει  να  εφαρμόζονται  πιστά  τα  οριζόμενα  επί  της  συσκευασίας  του  γεωργικού  φαρμάκου, 
όσον αφορά τις μέλισσες.

Απαγορεύεται  η  εφαρμογή  γεωργικών  φαρμάκων  που  αναφέρουν  επί  της  συσκευασίας  τους  
επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως  
αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
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Συνιστάται  ψεκασμός  τις  βραδινές ώρες,  όταν  οι  μέλισσες  έχουν  σταματήσει  να  πετάνε,  καθώς  
αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το  
πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες.

 Αποφεύγεται τη δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

Οι επαγγελματίες  χρήστες  των  γεωργικών φαρμάκων  πρέπει  να  τηρούν, επί  τουλάχιστον  τρία έτη, 
αρχεία  των  γεωργικών  φαρμάκων  που  χρησιμοποιούν,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  το  όνομα  του  
γεωργικού φαρμάκου, το χρόνο και τη δόση της εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια όπου  
χρησιμοποιήθηκε. Σε  περίπτωση  μη  καταγραφής  προβλέπονται  διοικητικές  κυρώσεις,  σύμφωνα  με  
το  άρθρο  9, παράγραφος  13  του  ν.4036/2012 (ΦΕΚ  Α΄8)  και  συγκεκριμένα  πρόστιμο  από  χίλια  
(1.000)  έως  πέντε  χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Β. Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους μελισσοκόμους ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθ. 1/2008 
αγρονομικής διάταξης «ασφάλεια και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και της πρόληψης των 
αγροτικών ατυχημάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «απαγορεύεται να τοποθετούνται κυψέλες 
σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών. 
Υποχρεούνται οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν σε ικανό αριθμό κυψελών το ονοματεπώνυμο, τη 
διεύθυνση και το τηλέφωνο τους. Επίσης υποχρεούνται κατά την τοποθέτηση κυψελών στην ύπαιθρο 
να ενημερώνεται ο αρμόδιος αγροφύλακας της περιοχής».

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

       Δρ Νικόλαος Λιάνος
               Γεωπόνος
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1. Γραφείο τύπου Αντιπεριφέρειας Π.Ε Μαγνησίας                     Ενταύθα
2. Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς                                              Ζαγορά 
3. Αγροτικό Συνεταιρισμό Πηλίου- Β. Σποράδων                        Άνω Λεχώνια 
4. Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Πτελεού                         Πτελεός                                                                                                         
5. Δήμο  Αλμυρού                                                                          Αλμυρός                               
6. Δήμο  Βόλου                                                                              Βόλος
7. Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου                                                         Ζαγορά                                             
8. Δήμο Ν. Πηλίου                                                                         Αργαλαστή
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10. Δήμο Σκιάθου                                                                             Σκιάθος
11. Δήμο Αλοννήσου                                                                       Αλόννησος                                
12. Δήμο Σκοπέλου                                                                          Σκόπελος
13. Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Μαγνησίας                               Ανθίμου Γαζή 142 Βόλος

Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας                                          Ανθίμου Γαζή 142 Βόλος
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