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Η εταιρεία «BeeNectar» - Μελισσοκομικό Κτηνιατρικό Κέ-
ντρο, εδρεύει στο Άργος, στο 3ο χλμ εθνικής οδού Άργους 
- Κορίνθου, και ιδρύθηκε από τον κ. Κατσαμπή Ιωάννη, 
κτηνίατρο, πτυχιούχου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη μελισσοκομία - μελισσο-
παθολογία.
Από το 2012 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις στο Άργος, και διαθέτει πιστοποίηση HACCP και 
ISO.

Η εταιρεία παρέχει τα εξής αποκλειστικά προϊόντα:
• Την ευρεσιτεχνία «Το έξυπνο καπάκι» 
• Υγρές Πολυβιταμίνες «Ultra Vita-Bee» 
• Τροφές μελισσών
1. Στερεές τροφές που ενδυναμώνουν τα μελισσοσμήνη 
σας και τα βοηθούν να απαλαγούν από ασθένειες χωρίς τη 
χρήση φαρμάκων
2. Στερεές τροφές (πίτα - ζυμάρι) για συντήρηση - ανάπτυξη
3. Υγρή τροφή (σιρόπι) για συντήρηση - ανάπτυξη - διέγερ-
ση
Όλες οι τροφές μας διαθέτουν πιστοποίηση ISO 22000:2005

• Ειδική μονωτική, στεγανωτική βαφή «Beehive Paint» για 
κυψέλες
• Αρωματική φερομόνη «Αroma»

Επίσης παρέχει:
• Μελισσοκομικά εφόδια
• Μελισσοκομικά φάρμακα και βιταμίνες
• Κλινική - Εργαστηριακή εξέταση μελισσών και γόνου 
• Χημικές αναλύσεις μελιού 
• Τυποποίηση μελιού 

Όλα τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα, με 
όποιο τρόπο επιθυμείτε.

Μπορούμε να σας προτείνουμε ένα πλήρες ετήσιο 
πρόγραμμα συντήρησης και ανάπτυξης του μελισσο-
κομείου σας καθώς επίσης εξειδικευμένα προγράμμα-
τα πρόληψης - διάγνωσης - θεραπείας ασθενειών με 
βιολογικά ή συμβατικά φάρμακα.

Με τη βοήθεια του επιστημονικού μας προσωπικού, 
των εξειδικευμένων μας γνώσεων, της πολύχρονης 
εμπειρίας μας και των άριστης ποιότητας προϊόντων 
μας, είμαστε στη διάθεσή σας να σας συμβουλεύσουμε 
και να σας βοηθήσουμε να έχετε πάντα υγιή και οποιου-
δήποτε μεγέθους θέλετε μελισσοσμήνη, σε οποιαδήπο-
τε εποχή. 
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Η ευρεσιτεχνία αυτή διακρίθηκε ανάμεσα σε ένα πλή-
θος άλλων ευρεσιτεχνιών παγκοσμίως, για την πρω-
τοτυπία και τη χρηστικότητά της. 

Αγοράζοντας αυτό το πρωτοποριακό καπάκι 
πρέπει να ξεχάσετε το καπνιστήρι, το οποίο δε 
σας χρειάζεται πλέον, παρά μόνο όταν πρέπει να 
βγάλετε έξω τα τελάρα από την κυψέλη. Όλες οι 
εργασίες μπορούν να γίνουν ακόμα και σε αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες και οποιαδήποτε ώρα 
(ακόμα και νύχτα) χωρίς κάπνισμα.

Οφέλη - Προτερήματα

α) καλύτερη μόνωση στην κυψέλη 
β) σωστότερος και καλύτερος αερισμός 
γ) εύκολο και οικονομικό χτίσιμο κερηθρών

εκτός εποχής νεκταροέκκρισης, το οποίο 
δίνει τη δυνατότητα στο μελισσοκόμο να 
έχει κάθε χρόνο καθαρά κεριά με ελάχιστο 
κόστος 

δ) άμεσος και γρήγορος έλεγχος του 
 εσωτερικού της κυψέλης. 
ε) πολύ γρήγορη διάγνωση ασθενειών,

άρα και πρόληψη μετάδοσής τους 

στ)  μείωση της χρήσης φαρμάκων 
ζ)  αποφυγή των άσκοπων ανοιγμάτων της

κυψέλης 
η)  μείωση της εργασίας του μελισσοκόμου

στο μελισσοκομείο κατά 90% 
θ)  αύξηση της παραγωγής από 30-130%

(λόγω μείωσης της κατανάλωσης μελιού 
κατά την ωρίμανση, του μη καπνίσματος και 
της καλύτερης οργάνωσης του μελισσιού)

ι)  παραγωγή υγιεινότερων προϊόντων, αφού
μειώνεται σημαντικά το κάπνισμα και η χρή-
ση φαρμάκων 

ια)  γρήγορη ανάπτυξη του πληθυσμού του
μελισσοσμήνους τουλάχιστον κατά 40% επι-
πλέον

ιβ) αποφυγή των λεηλασιών (δεν αφαιρείται το
καπάκι για τις εργασίες)

ιγ) εύκολη και γρήγορη παράθεση στερεής και
υγρής τροφής ή νερού με ταυτόχρονο άμεσο 
και γρήγορο έλεγχο του μελισσιού (επιθεώ-
ρηση)

Πρόκειται για ένα από τα καταπληκτικότερα εργαλεία 
της σύγχρονης μελισσοκομίας.
(Ιδιαίτερα χρήσιμο και αποδοτικό)

Η ευρεσιτεχνία αυτή, κατεβάζοντας το κόστος πα-
ραγωγής (μείωση των εργατοωρών), αυξάνοντας 
την παραγωγή και παράγοντας υγιεινότερα προ-
ϊόντα προσφέρει τα μέγιστα στην Μελισσοκομία 
και καθιστά τον μελισσοκόμο ανταγωνιστικότερο 
και βιωσιμότερο στη Διεθνή αγορά.
Η ευρεσιτεχνία αυτή βραβεύτηκε με το «ΧΡΥΣΟ ΔΙ-
ΠΛΩΜΑ» στη Διεθνή Έκθεση Ευρεσιτεχνιών που 
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας.
Η διάκρισή της αυτή κρίθηκε από δύο επιτροπές:
1. από «το Παγκόσμιο γραφείο ευρεσιτεχνιών» 
(P.C.T) και
2. από «το ευρωπαϊκό γραφείο ευρεσιτεχνιών» 
(E.P.O).

ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΨΕΛΗΣ
«Το έξυπνο καπάκι»
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ με Νο PCT/GR2006/000006
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ιδ)  σεβασμός στους κανόνες ευζωίας των
μελισσών και βελτίωση του μικροκλίματος 
της κυψέλης

ιε) οικονομική ωφέλεια τουλάχιστον...
(το αφήνουμε να το βρείτε εσείς).

Περιγραφή

*Αναλυτικό σχέδιο για «Το έξυπνο καπάκι» υπάρ-
χει στη σελίδα 7.

Η εφεύρεση «Το έξυπνο καπάκι» αφορά το καπάκι 
της κυψέλης των μελισσών, το οποίο πλέον φέρει 
οροφή που ανοιγοκλείνει (1). Κάτω από την οροφή 
υπάρχουν σκάφες (3) και άνοιγμα με προσθαφαιρού-
μενο κάλυμμα (5).

Στις υπάρχουσες κυψέλες, το καπάκι το μόνο που 
προσφέρει είναι να καλύπτει το σώμα της κυψέλης 
και να δίνει τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου αέρα 
από τις θυρίδες αερισμού. Για να γίνει οποιαδήποτε 
εργασία στις μέλισσες, το καπάκι πρέπει να αφαιρε-
θεί από το σώμα της κυψέλης με βίαιο τρόπο γιατί 
έχει συγκολληθεί από τις μέλισσες με πρόπολη, με 
αποτέλεσμα να διεγείρονται και να στρεσάρονται οι 
μέλισσες, να χρειάζεται πολύς χρόνος και εργασία 
από το μελισσοκόμο και να καθιστά υποχρεωτικό το 
κάπνισμα των μελισσών. Το κάπνισμα όμως έχει ως 
συνέπεια τη μεταφορά τοξικών ουσιών στα παράγω-
γα της μέλισσας. Η διέγερση, η οποία προκαλείται, 
έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση μελιού και γύ-
ρης από τις μέλισσες, μερικούς θανάτους μελισσών, 
όπως επίσης και λεηλασίες από τα διπλανά μελίσσια.

Το καπάκι κυψέλης μελισσών, σύμφωνα με την πα-
ρούσα εφεύρεση, δεν καλύπτει μόνο το σώμα της 
κυψέλης αλλά δίνει τη δυνατότητα να γίνονται όλες 
οι εργασίες στο εσωτερικό της κυψέλης, σε οποιεσ-
δήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς να χρειάζεται να 
αφαιρεθεί το καπάκι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
μην είναι υποχρεωτικό το κάπνισμα του μελισσιού, να 
χρειάζεται λιγότερο χρόνο και εργασία ο μελισσοκό-
μος, να μη διεγείρεται το μελίσσι και να αποφεύγεται 
η κατανάλωση μελιού και γύρης καθώς και οι λεηλα-
σίες από τα διπλανά μελίσσια. Ακόμα με το καπάκι 
αυτό ο μελισσοκόμος προλαμβάνει ασθένειες του με-
λισσιού καθώς του δίνεται η δυνατότητα να ελέγχει 
οπτικά τις μέλισσες που βρίσκονται μέσα στην κυψέ-
λη όση ώρα απαιτείται, χωρίς να τις ενοχλεί και να 

τον ενοχλούν. Το καπάκι της παρούσας εφεύρεσης 

αφαιρείται μόνο όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί ή να 
προστεθεί ένα ή περισσότερα τελάρα στο σώμα της 
κυψέλης για οποιοδήποτε λόγο. 

Το γεγονός ότι δεν απαιτείται κάπνισμα έχει ως απο-
τέλεσμα να μην μεταφέρονται τοξικά υπολείμματα 
στα προϊόντα της κυψέλης (μέλι, γύρη, πρόπολη, βα-
σιλικό πολτό, κερί).

«Το έξυπνο καπάκι» είναι ιδανικό για «LR» κυψέλες 
(«Στάνταρ Λάγκστροθ») δέκα πλαισίων. 
Οι διαστάσεις του είναι 41,4x51,5 cm εξωτερικά και 
35,8x45,8 cm εσωτερικά αντίστοιχα και προσαρμό-
ζεται τέλεια σε πλαστικές και ξύλινες κυψέλες με τις 
αντίστοιχες διαστάσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρό-
βλημα κατά τη μεταφορά και μπορείτε να φορτώσετε 
πάνω του άλλες κυψέλες. Όταν συγκρίνετε την τιμή 
αγοράς του «έξυπνου καπακιού» με τις τιμές των 
άλλων καπακιών κυψελών που κυκλοφορούν στην 
αγορά, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τελικά 
είναι πιο οικονομικό από το να αγοράσετε ξεχω-
ριστά ένα απλό καπάκι και ένα τροφοδότη ορο-
φής (που περιέχεται στο «έξυπνο καπάκι»), χωρίς 
να έχετε τα πλεονεκτήματα που έχει «το έξυπνο 
καπάκι» και την ποιότητα κατασκευής του.
Σε κάθε «έξυπνο καπάκι» υπάρχει μοναδική αρίθμη-
ση τυπωμένη με laser πάνω στην περιφέρεια του, η 
οποία σας βοηθάει να έχετε πλήρη καταγραφή των 
μελισσοκομικών εργασιών σας ανά κυψέλη στο με-
λισσοκομείο σας. Επίσης μαζί με την αρίθμηση είναι 
τυπωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία, προστατεύο-
ντας έτσι την ιδιοκτησία του καπακιού σας.
Διατίθεται σε συσκευασίες των δέκα τεμαχίων.4



Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.beenectar.
com μπορείτε να δείτε σχετικό βίντεο για τη χρήση 
του «έξυπνου καπακιού» καθώς και συμβουλές για 
ότι νέο θα υπάρξει (με βάση και τις εμπειρίες όσων 
μελισσοκόμων το χρησιμοποιούν ήδη) για την χρήση 
του.

Οδηγίες χρήσης

Η σωστή εγκατάσταση και χρήση του καπακιού, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να αναδει-
χθούν τα πλεονεκτήματά του και να επιτευχθούν τα 
αποτελέσματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

1) Στερέωση του καπακιού πάνω στην κυψέλη
 Πρώτα σημαδεύετε με ακρίβεια τα σημεία στα οποία 
πρέπει να ανοίξετε τις τρύπες (ανάμεσα στους αερα-
γωγούς (10) και στις δύο πλευρές) που χρειάζονται, 
σε σχέση με το σύστημα συγκράτησης που θέλετε 
να τοποθετήσετε. Μετά με τρυπάνι, πάχους τουλάχι-
στον μισό χιλιοστό μικρότερο από τη βίδα την οποία 

θέλετε να τοποθετήσετε, τρυπάτε σε βάθος 25 mm 
(χιλιοστών). Στη συνέχεια περνάτε βίδες μήκους 25 
mm (χιλιοστών) και πάχους 3 mm (χιλιοστών) ή κατά 
την εκτίμησή σας. Μπορείτε βέβαια να το τρυπήσε-
τε διαμπερές και να τοποθετήσετε βίδα με παξιμάδι 
εσωτερικά.
Προσοχή: η λάθος τοποθέτηση των συνδετήρων στο 
καπάκι ή η τοποθέτηση του καπακιού σε παραμορ-
φωμένη κυψέλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα με-
σομακροπρόθεσμα την παραμόρφωσή του. 

2) Τοποθέτηση 
Το καπάκι τοποθετείται πάντα ώστε η σκάφη παρά-
θεσης υγρών (3) να είναι στο πίσω μέρος της κυ-
ψέλης, δηλαδή όχι προς τη πόρτα εισόδου - εξόδου 
των μελισσών ώστε να έχει η σκάφη(3) κλίση προς 
την είσοδο.

3) Χρήση σκάφης (3)
Ανασηκώνοντας την οροφή του καπακιού (1), αφού 
πρώτα ανοίξετε τα δύο κλιπ (7) δεξιά και αριστερά 
που το ασφαλίζουν, υπάρχει σκάφη(3), η οποία χρη-
σιμοποιείται για την παράθεση υγρών σακχάρων (σι-
ρόπι) ή νερού όταν τα χρειάζεται το μελίσσι σας. 
4) Χρήση εσωτερικού καπακιού (5)
Εν συνεχεία της σκάφης, που αναφέραμε προηγου-
μένως υπάρχει διαφανές τζάμι (5) που ανοιγοκλείνει 
και σας προσφέρει τη δυνατότητα:
α) Να ελέγχετε το μελισσοσμήνος σας και να κατα-
γράφετε είτε ηλεκτρονικά είτε πάνω στο εσωτερικό 
της οροφής(2) με μαρκαδόρο (το οποίο αργότερα 
μπορείτε να σβήσετε με οινόπνευμα). Έτσι στην επό-
μενη επίσκεψή σας γνωρίζετε για την εξέλιξή του. 
β) Μπορείτε ανοίγοντας το διαφανές τζάμι (5) να το-
ποθετήσετε πάνω στα τελάρα της κυψέλης το ζυμάρι 
(πίτα), να ραντίσετε το μελίσσι σας με οτιδήποτε χρει-
άζεται για διέγερση ή για θεραπεία, να βάλετε οποιο-
δήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα μέσα στην κυψέλη 
ή ό,τι άλλο εσείς κρίνετε ότι πρέπει να τοποθετήσετε. 

5) Παράθυρα στις θυρίδες αερισμού (8)
Ανοίγετε ή κλείνετε τα παράθυρα (8) που υπάρχουν 
στους αεραγωγούς (10) ανάλογα με τις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να βοηθάτε το μελισσο-
σμήνος να διατηρεί στο εσωτερικό της κυψέλης ιδανι-
κές συνθήκες. Κατά τη μεταφορά του μελισσοκομείου 
σας πρέπει τα παράθυρα να είναι στερεωμένα σε 
ανοιχτή θέση.
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6) Συντήρηση - Προστασία του καπακιού
• Προσοχή να μη χαράζεται με αιχμηρά αντικείμενα 
και η χρήση του εσωτερικού καπακιού (5) να γίνεται 
με ιδιαίτερη προσοχή (άνοιγμα - κλείσιμο)

• Απαγορεύεται η τοποθέτηση πάνω στο καπάκι ή 
στα εξαρτήματά του, αντικειμένων με πολύ υψηλή 
θερμοκρασία πχ. καπνιστήρι, φλόγιστρο κλπ.

• Σε περίπτωση που απαιτηθεί καθαρισμός του κα-
πακιού προτείνεται αυτό να γίνει με τη χρήση ενός 
καθαρού σφουγγαριού και ζεστού νερού ή χημικών 
που δεν επηρεάζουν τα πλαστικά. Αν κρίνετε απα-
ραίτητο μπορείτε, αφού πρώτα αφαιρέσετε το καπά-
κι από την κυψέλη*, να πλύνετε με ζεστό νερό και 
σφουγγάρι κάθε εξάρτημα του ξεχωριστά, αφαιρώ-
ντας το προσεκτικά ώστε να μη σπάσει. Προσοχή 
στην επανατοποθέτησή των εξαρτημάτων ώστε τα 
ποδαράκια συγκράτησης τους να είναι στην κατάλλη-
λη θέση ώστε να μην στρεβλώσουν ή σπάσουν. 

*Το καπάκι βγαίνει τοποθετώντας το ξέστρο σε 
μία από τις τέσσερις υποδοχές (11) που υπάρ-
χουν στα πλάγια και πάντα αφού έχουμε κλείσει 
και ασφαλίσει την οροφή με τα κλιπ (7).

Προτάσεις Μελισσοκομίας (Tips)

• Μπορείτε να ελέγχετε πολύ γρήγορα τα μελισσο-
σμήνη σας και τον πληθυσμό τους κάθε εβδομάδα 
από το διάφανο τζάμι (5) και να τον καταγράφετε, είτε 
ηλεκτρονικά αφού υπάρχει μοναδική αρίθμηση τυ-
πωμένη με laser πάνω στην περιφέρεια της βάσης 
του καπακιού (6),  είτε πάνω στην εσωτερική μόνω-
ση της οροφής (2) με μαρκαδόρο (το οποίο αργότε-
ρα μπορείτε να σβήσετε με οινόπνευμα).  Έτσι στην 
επόμενη επίσκεψή σας γνωρίζετε για την εξέλιξή των 
μελισσοσμηνών σας. 

• Το τάισμα των μελισσών με στερεή τροφή (πίτα) εί-
ναι προτιμότερο να γίνεται σε ποσότητα όχι μεγαλύ-
τερη του ενός κιλού, οπότε επισκέπτεστε τις κυψέλες 
σας πιο συχνά και τις ελέγχετε, κάτι που είναι πολύ 
εύκολο και γρήγορο πλέον με το «έξυπνο καπάκι». 
Εάν ο πληθυσμός του μελισσοσμήνους σας έχει μει-
ωθεί, ενώ θα έπρεπε να ήταν αυξημένος, αφού ελέγ-
ξετε πρώτα όλα τα μελίσσια σας (για να αποφύγετε 
τυχόν διέγερση και λεηλασία), τότε επιστρέφετε στα 
μελισσοσμήνη στα οποία μειώθηκε ο πληθυσμός. Αν 

κρίνετε απαραίτητο βγάζετε στα προβληματικά με-

λίσσια σας ακόμα και τις κερήθρες ή συμβουλεύεστε 
τον κτηνίατρό σας, ώστε να προλάβετε, εάν πρόκει-
ται για ασθένεια, τη μετάδοση της στα υπόλοιπα με-
λισσοσμήνη. Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνετε την 
εξάπλωση της πιθανής ασθένειας στο μελισσοκομείο 
σας, επιτυγχάνεται η χρήση πολύ λιγότερων φαρμά-
κων και έχετε πάντα υγιή μελίσσια. 

• Η τοποθέτηση του σιροπιού για τη διέγερση της βα-
σίλισσας σε γέννα, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση 
πολλές φορές, ακόμα και κάθε μέρα ξεκινώντας το 
πολύ από 200 γραμμάρια και ανάλογα με την αύξη-
ση του πληθυσμού αυξάνετε την ποσότητα του σιρο-
πιού έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του μελισ-
σοσμήνους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείτε τα 
αποτελέσματα. 

• Ακόμα καλύτερα, η διέγερση μπορεί να γίνει ψεκά-
ζοντας το μελισσοσμήνος με το σιρόπι σε θερμοκρα-
σία περίπου 35οC μέσα από το τζάμι πολύ συχνά.

• Η ποσότητα του σιροπιού που θα τοποθετήσετε για 
να ταΐσετε το μελίσσι σας πρέπει να είναι ανάλογη 
του πληθυσμού του, τον οποίο ελέγχεται από το δι-
άφανο τζάμι (5) άμεσα την ώρα που τοποθετείτε το 
σιρόπι. Η τοποθέτηση του σιροπιού πρέπει να γίνε-
ται κατά προτίμηση πολλές φορές, ακόμα και κάθε 
μέρα (εκτός αν εσείς κρίνετε διαφορετικά) και καλό 
είναι η ποσότητά του να μην υπερβαίνει το μισό κιλό 
κάθε φορά. (Η σκάφη έχει χωρητικότητα 2,5 - 3 κιλά) 
Επίσης η ποσότητα μπορεί να καθοριστεί, ανάλογα 
με την εμπειρία σας και ποιος είναι ο στόχος σας, 
βλέποντας στην επόμενη επίσκεψή σας πόσο καλά ή 
όχι έχει απορροφηθεί το σιρόπι από το μελίσσι σας.

• Η ποσότητα του σιροπιού που θα τοποθετήσετε 
με σκοπό να μειωθεί η κατανάλωση μελιού κατά την 
ωρίμανσή του, είναι στην κρίση σας.

• Η ποσότητα του σιροπιού που θα τοποθετήσετε για 
να κτίσετε τα κεριά σας εκτός εποχής (εννοείται ότι 
υπάρχει γύρη) πρέπει να είναι το λιγότερο ένα κιλό 
κάθε μέρα για επτά τουλάχιστον μέρες (για το κτίσιμο 
10 κεριών). 

• Η τοποθέτηση νερού στην σκάφη (3) συμβάλει στην 
αποφυγή μεταφοράς ασθενειών στα μελισσοσμήνη 
σας από μολυσμένα ύδατα, και ταυτόχρονα τα ξεκου-
ράζει από άσκοπες μεταφορές.
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• «Το έξυπνο καπάκι» είναι ιδανικό για την πολύ γρή-
γορη ανάπτυξη των παραφυάδων και βοηθάει πάρα 
πολύ η σωστή χρήση του στη βασιλοτροφεία.
•  Σε  ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να παρατηρήσε-
τε υγρασία στο καπάκι. Αυτή οφείλεται όχι στο «έξυ-
πνο καπάκι», αλλά στην έντονη εργασία του μελισσο-
σμήνους (αφύγρανση μεγάλης ποσότητας νέκταρος, 
έντονη κατανάλωση σιροπιού κλπ). Στην περίπτωση 
αυτή, αν και αυτή η υγρασία δε δημιουργεί πρόβλημα 
στο μελισσοσμήνος σας, μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε ειδικά κερόπανα. 

Εγγύηση

Με την αγορά κάθε καπακιού υπάρχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας για 5 έτη.

Η εγγύηση προϋποθέτει την τοποθέτηση και τη χρή-
ση του καπακιού σε κυψέλη LR ή οποιουδήποτε άλ-
λου τύπου κυψέλης μπορεί να εφαρμοστεί με τα ίδια 
πλεονεκτήματα, εφόσον εφαρμόζονται πιστά οι κα-
νόνες που αναγράφονται στις οδηγίες τοποθέτησης, 
συντήρησης και προστασίας του. 

7

Το προϊόν αντέχει σε θερμοκρασίες από -40oC έως 
+60oC. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -20oC θα 
πρέπει να αποφεύγονται τα έντονα και απότομα χτυ-
πήματα. Επίσης δεν εγγυόμαστε για τη χάραξή του με 
αιχμηρά αντικείμενα και για οποιαδήποτε αλλοίωσή 
του που θα επέλθει από κακή χρήση. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων, θα υπάρχει όμως 
συνεχής υποστήριξη από τυχόν ανταλλακτικά που 
μπορεί να χρειαστείτε.
Αναλαμβάνουμε κατά την περίοδο εγγύησης να επι-
σκευάσουμε δωρεάν οτιδήποτε οφείλεται αποκλει-
στικά και μόνο σε κατασκευαστικό λάθος. Τα έξοδα 
μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. 
Αξιώσεις οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα 
από αυτήν την εγγύηση θα αποκλείονται, με εξαίρεση 
αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του 
εφαρμοστέου δικαίου. Διατηρούμε το δικαίωμα να κα-
θορίζουμε τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής κατά 
την κρίση μας.

Προσοχή

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για μη επίτευξη των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων ή για οποιοδήποτε 
τεχνικό ή άλλο πρόβλημα εμφανισθεί στο μέλλον εάν 
αυτά είναι αποτέλεσμα κακής εγκατάστασης ή χρή-
σης του καπακιού. 

Εάν παρατηρήσετε κάποιο «έξυπνο καπάκι» να 
μην έχει τυπωμένα με laser τα στοιχεία του ιδιο-
κτήτη, τότε είναι κλεμμένο και θα σας παρακαλού-
σαμε να μας ενημερώσετε.   

Προμήθεια ανταλλακτικών

Ανταλλακτικά μπορείτε να προμηθευτείτε και από 
τους επιμέρους αντιπροσώπους μας.

Σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών που δεν προ-
έρχονται από τη σειρά ανταλλακτικών της εταιρείας 
«BeeNectar» παύει να ισχύει η εγγύηση.



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για «Το έξυπνο καπάκι»
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Πότε χρησιμοποιείται η 
«Ultra Vita-Bee»

Η πολυβιταμίνη αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
μελίσσια:
• τα οποία χρειάζονται βοήθεια (αδύναμα ή νέα)
• που δέχονται στρες (μεταφορά, δηλητηριάσεις, 
ασθένειες, διάφορες θεραπείες). Σε περίπτωση που 
το μελίσσι έχει κάποια ασθένεια (μικροβιακή ή ιογενή) 
οι πολυβιταμίνες αυτές βοηθούν στην ίασή του (εν-
νοείται όταν ταυτόχρονα γίνεται κατάλληλη θεραπεία)
• όταν υπάρχει έλλειψη φυσικών τροφών 
• όταν ο μελισσοκόμος θέλει γρήγορη ανάπτυξη του 
μελισσοσμήνους του.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εποχές, τα 
αποτελέσματα του είναι θαυματουργά και δεν περιέ-
χει καμία τοξική ουσία που να επιβαρύνει τη μέλισ-
σα και τα προϊόντα της. 

Τρόπος χρήσης

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω οι πολυβιταμίνες 
αυτές πρέπει να παρέχονται στα μελίσσια σας για 
τουλάχιστον 4 συνεχόμενες φορές ανά 3-6 μέρες και 
διατηρούνται υποχρεωτικά στη συντήρηση, στο 
ψυγείο.

1ος τρόπος
Καλύτερος τρόπος χρήσης της «Ultra Vita-Bee» είναι 
να τη ραντίζετε πάνω στα τελάρα (πλαίσια) στα οποία 
υπάρχουν μέλισσες, ανά 3-6 μέρες, ανάλογα με το 
πόσο γρήγορα θέλετε να έχετε επέκταση της γέννας 
της βασίλισσας. Σε κάθε κυψέλη χρησιμοποιείτε 
σταθερά 9 γραμμάρια Ultra Vita-Bee ανεξάρτητα 
από τον πληθυσμό της. Το μόνο που αλλάζει εί-
ναι η ποσότητα του σιροπιού στο οποίο διαλύετε 
τα 9 γραμμάρια της βιταμίνης. Για κάθε τελάρο της 

Η «Ultra Vita-Bee» (κωδ. 11014 / 11114) είναι ένα 
συμπλήρωμα διατροφής, που περιέχει σάκχαρα, βι-
ταμίνες, ιχνοστοιχεία και πρωτεΐνες υψηλής βιολογι-
κής αξίας, που δημιουργούν πολύ μεγάλη άνοδο στο 
μελισσοσμήνος (50% παραπάνω γόνος μετά από 
4 φορές συνεχόμενη χρήση ανά 3-6 ημέρες). Εάν 
η παράθεση συνεχιστεί για περισσότερες από 4 φο-
ρές, η ανάπτυξη θα είναι εννοείται πολύ μεγαλύτερη.
Η πολυβιταμίνη αυτή προσφέρει έντονη ενέργεια στο 
μελισσοσμήνος, αυξάνει τη διάρκεια ζωής των μελισ-
σών και δίνει στη βασίλισσα τη δυνατότητα μιας πολύ 
έντονης γέννας, με αποτέλεσμα τη γρήγορη ανάπτυ-
ξη του μελισσοσμήνους σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να 
υπάρχει καμία σύγκριση με ότι άλλο αντίστοιχο σκεύ-
ασμα κυκλοφορεί στην αγορά.
Όλα τα ανωτέρω επιτυγχάνονται ακόμα και όταν 
υπάρχει μειωμένη νεκταροέκκριση και δεν υπάρχουν 
επαρκείς ποσότητες γύρης στο περιβάλλον των με-
λισσοσμηνών. 
Διατηρείται υποχρεωτικά στο ψυγείο και παραμέ-
νει αναλλοίωτη τουλάχιστον για δύο χρόνια. 

Η «Ultra Vita-Bee» προσφέρει

• Δυνατότητα στη βασίλισσα να έχει έντονη γέννα με 
συνέπεια τη μεγάλη και πολύ γρήγορη ανάπτυξη του 
μελισσοσμήνους. 

• Μακροζωία των μελισσών λόγω των πρωτεϊνών 
και βιταμινών που περιέχει.

• Βελτίωση στον μεταβολισμό της μέλισσας, ώστε να 
γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση των οποιοδήποτε 
πηγών διατροφής της.

• Αύξηση της άμυνας των μελισσών σε ιούς, μικρό-
βια, πρωτόζωα και μύκητες (βάκιλος Αμερικανικής 
σηψηγονίας, ασκοσφαίρωση, νοζεμίαση, ιός του Κα-
σμίρ κ.λ.π) 

• Όταν υπάρχει κάποια ασθένεια στα μελισσοσμήνη 
σας δίνει τη δυνατότητα πολύ γρήγορης ίασης και 
ανασύνταξης του μελισσοσμήνους, σε συνδυασμό 
με την κατάλληλη θεραπεία που θα συστηθεί από 
τον κτηνίατρό σας.

• Πολλαπλασιασμό των μη παθογόνων μικροοργανι-
σμών που βρίσκονται φυσιολογικά στον οργανισμό 
της μέλισσας, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη των 
παθογόνων μικροοργανισμών για τη μέλισσα, δρώ-
ντας έτσι ως φυσικό προβιοτικό.

ΥΓΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ «Ultra Vita-Bee»



κυψέλης που έχει μέλισσες βάζετε 10 γραμμάρια σι-
ρόπι. (Η ποσότητα του σιροπιού που λέμε ότι πρέπει 
να είναι 10 γραμμάρια ανά τελάρο είναι για το λόγο 
ότι αν βάλετε μεγάλη ποσότητα θα καταλήξει στον 
πάτο της κυψέλης και μετά θα οδηγηθεί έξω από αυ-
τήν στο χώμα, οπότε θα πάνε άχρηστες και οι βιταμί-
νες και το σιρόπι). 
Π.χ. Εάν μία κυψέλη είναι 5 πλαίσια διαλύετε 9 γραμ-
μάρια «Ultra Vita-Bee» σε 50 γραμμάρια σιρόπι, εάν 
μία κυψέλη είναι 10 πλαίσια διαλύετε 9 γραμμάρια 
«Ultra Vita-Bee» σε 100 γραμμάρια σιρόπι.
Έτσι αν έχετε 50 κυψέλες των 5 πλαισίων διαλύε-
τε 450 γραμμάρια «Ultra Vita-Bee» (50 κυψέλες x 9 
γραμμάρια βιταμίνη ανά κυψέλη =450 γραμμάρια) σε 
2,5 κιλά σιρόπι.(50 κυψέλες x 5 πλαίσια x 10 γραμ-
μάρια σιρόπι για κάθε πλαίσιο =2,5 κιλά).
Άλλο παράδειγμα, αν έχετε 10 κυψέλες των 8 πλαι-
σίων διαλύετε 90 γραμμάρια «Ultra Vita-Bee» (10 
κυψέλες x 9 γραμμάρια βιταμίνη ανά κυψέλη =90 
γραμμάρια) σε 800 γραμμάρια σιρόπι (10 κυψέλες 
x 8 πλαίσια x 10 γραμμάρια σιρόπι για κάθε πλαίσιο 
=800 γραμμάρια).
Οι παραπάνω ποσότητες τόσο του σιροπιού που θα 
χρησιμοποιήσετε, όσο και της βιταμίνης «Ultra Vita-
Bee» μπορούν να μετρηθούν με κοινή ζυγαριά. Αν 
αντί για ζύγισμα θέτετε να χρησιμοποιήσετε ογκο-
μέτρηση τα 9 γραμμάρια βιταμίνης αντιστοιχούν σε 
6,5ml και τα 10 γραμμάρια σιροπιού αντιστοιχούν 
περίπου σε 7 με 7,5 ml.
Για να ξέρετε ποια ποσότητα θα ρίξετε από το ψεκα-
στηράκι σας στο κάθε μελίσσι, παίρνετε ένα ποτήρι, 
το τοποθετείτε πάνω σε μια ζυγαριά και εφόσον μη-
δενίσετε τη ζυγαριά, ψεκάζετε μέσα στο ποτήρι για 
τόση ώρα ώστε να σας δείξει η ζυγαριά τα γραμμάρια 
του διαλύματος (σιρόπι και βιταμίνη) που πρέπει να 
πέσουν στο μελίσσι σας (όπως υπολογίστηκε με τον 
ανωτέρω τρόπο). Περίπου αυτόν το χρόνο ψεκάζετε 
σε κάθε κυψέλη διατηρώντας την πίεση σταθερή, 
εφόσον το ψεκαστικό σας είναι με πίεση αέρα. Αν 
το ψεκαστικό σας είναι χειροκίνητο τότε μετράτε τον 
αριθμό των πατημάτων που κάνετε για να πέσουν 
στο ποτήρι τα αντίστοιχα γραμμάρια που χρειάζεστε. 

2ος τρόπος
Παίρνετε ένα σκληρό πλαστικό ποτήρι του νερού και 
με ένα ψιλό τρυπανάκι κάνετε πολλές τρύπες στον 
πάτο του (έτσι ο πάτος του ποτηριού γίνεται σαν ένα 
μικρό σουρωτήρι). Ετοιμάζετε το διάλυμα (σιρόπι με 
βιταμίνη) όπως αναφέρεται στον 1ο τρόπο για όσες 
κυψέλες θέλετε. Παίρνετε ένα άλλο διαφανές πο-
τήρι στο οποίο ζυγίζετε την απαιτούμενη ποσότητα 
διαλύματος για τη μια κυψέλη και σημειώνετε μέχρι 
ποιο ύψος στο ποτήρι είναι αυτή η απαιτούμενη πο-

σότητα (γιατί μέχρι αυτό το ύψος του ποτηριού θα 

το γεμίζετε και για τις υπόλοιπες κυψέλες που έχουν 
τον ίδιο αριθμό πλαισίων μελισσών). Βάζετε το πλα-
στικό ποτήρι που είναι σα σουρωτήρι πάνω από τα 
τελάρα που είναι οι μέλισσες και ρίχνετε σε αυτό το 
διάλυμα που έχετε ζυγίσει στο άλλο ποτήρι και ταυ-
τόχρονα περιφέρετε το ποτήρι (που είναι σα σουρω-
τήρι) πάνω στα πλαίσια ώστε το διάλυμα να πηγαίνει 
παντού όπως και με το ράντισμα. Η ίδια διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για όλες τις κυψέλες σας. 

3ος τρόπος
Φτιάχνουμε το διάλυμα (σιρόπι μαζί με τις βιταμίνες), 
όπως και στον πρώτο τρόπο και με το διάλυμα αυτό 
(αφού το βάλετε σε μια ψεκαστήρα) ραντίζετε από 
την είσοδο της κυψέλης, στρέφοντας το στόμιο της 
ψεκαστήρας προς τα πάνω. Πρέπει να ψεκάζονται τα 
πλαίσια και το διάλυμα να παραμένει σε αυτά, ώστε 
να το προσλάβουν οι μέλισσες και να μην τρέχει έξω 
από την κυψέλη στο χώμα. 

4ος τρόπος
Διαλύετε 9 γραμμάρια «Ultra Vita-Bee» σε 200-300 
γραμμάρια σιρόπι για μελίσσια από 1-5 πλαίσια πλη-
θυσμού και 300-500 γραμμάρια για μελίσσια άνω 
των 5 πλαισίων. Η ποσότητα της βιταμίνης που αντι-
στοιχεί σε κάθε κυψέλη είναι πάντα σταθερή και ίση 
με 9 γραμμάρια. 
Παίρνετε άδεια μπουκάλια νερού του μισού λίτρου 
(μισού κιλού) και με ένα μικρό τρυπανάκι ή μια πρό-
κα πάχους ενάμιση χιλιοστού κάνετε μια τρύπα στο 
σημείο που δείχνει το βελάκι στο παρακάτω σχήμα 
και σημαδεύετε με ένα μαρκαδόρο την τρύπα που 
ανοίξατε σε κάθε μπουκάλι.

Γεμίζετε τα μπουκάλια με το διάλυμα που φτιάξατε 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω και τα κλείνετε με το 
καπάκι τους.
Έτσι αν έχετε 50 κυψέλες των 3 πλαισίων διαλύετε 
450 γραμμάρια «Ultra Vita-Bee» (50 κυψέλες x 9 
γραμμάρια βιταμίνη ανά κυψέλη =450 γραμμάρια) σε 
15 κιλά σιρόπι. (50 κυψέλες x 300 γραμμάρια σιρόπι 
για κάθε κυψέλη =15 κιλά). Άρα στο παράδειγμα αυτό 
σε κάθε μπουκάλι βάζουμε 309 γραμμάρια διαλύμα-
τος (300 γραμμάρια σιρόπι και 9 γραμμάρια βιταμίνη)
 Άλλο παράδειγμα, αν έχετε 20 κυψέλες των 8 πλαι-
σίων διαλύετε 180 γραμμάρια «Ultra Vita-Bee» (20 
κυψέλες x 9 γραμμάρια βιταμίνη ανά κυψέλη =180 
γραμμάρια) σε 8 κιλά σιρόπι (20 κυψέλες x400 γραμ-
μάρια σιρόπι για κάθε κυψέλη =8 κιλά). Άρα στο 
παράδειγμα αυτό σε κάθε μπουκάλι βάζουμε 409 
γραμμάρια διαλύματος (400 γραμμάρια σιρόπι και 9 
γραμμάρια βιταμίνη).10
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Τοποθετείτε ένα από αυτά τα γεμάτα μπουκάλια σε 
κάθε κυψέλη με το στόμιό τους προς την πόρτα εισό-
δου, ανάμεσα σε δύο πλαίσια και με την τρύπα προς 
τον πάτο της κυψέλης και αν είναι δυνατόν πάνω 
από τη γονοφωλιά. 

Προσοχή

1. To σιρόπι που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι 
χλιαρό δηλαδή ανάμεσα στους 30-40οC (σε θερμο-
κρασίες πάνω από 40οC καταστρέφονται οι βιταμί-
νες) και πρέπει να διατηρείται χλιαρό και κατά το 
ράντισμα (γιατί αν το ραντίσουμε παγωμένο στρε-
σάρονται οι μέλισσες).

2. Πριν πάρετε οποιαδήποτε ποσότητα από το μπου-
κάλι που περιέχονται οι βιταμίνες, πρέπει οπωσδή-
ποτε να γίνει πολύ καλό κούνημα του μπουκαλιού. 
Ειδικά την πρώτη φορά καλό είναι να αφαιρείτε λίγη 
ποσότητα βιταμίνης σε ένα ποτήρι, να κουνάτε το 
μπουκάλι αρκετά και στη συνέχεια να ρίχνετε πάλι 
την ποσότητα αυτή που αφαιρέσατε, από το ποτήρι 
στο μπουκάλι, να επαναλαμβάνετε το κούνημα και 
μετά να παίρνετε όσο χρειάζεστε.

3. Σημασία έχει ο τρόπος παράθεσης του διαλύματος 
να είναι τέτοιος ώστε να μη δίνει την δυνατότητα 
στο σιρόπι να αποθηκευτεί στα κελιά των πλαι-
σίων, οπότε οι μέλισσες θα το καταναλώσουν σε με-
τέπειτα χρόνο και έτσι η ανάπτυξή τους θα είναι πιο 
αργοπορημένη. 

4. Εννοείτε ότι για να κάνει μία πολύ καλή δουλεία 
το «Ultra Vita-Bee» θα πρέπει το μελίσσι να φέρνει 
από την φύση νέκταρ και γύρη. Εάν δεν φέρνει από 
έξω το μελίσσι νέκταρ και γύρη τότε θα πρέπει να 
το τροφοδοτείτε εσείς ακόμα και καθημερινά αν εί-
ναι δυνατόν, με μικρές ποσότητες σιροπιού 200-500 
γραμμάρια (σε μπουκάλια του μισού λίτρου όπως 
αναφέρθηκε στον 3ο τρόπο αλλά χωρίς τη βιταμίνη) 
ανάλογα με τον πληθυσμό του και να του παραθέτετε 
ταυτόχρονα γύρη ή υποκατάστατο γύρης.

5. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν επικρατούν έξω από 
την κυψέλη χαμηλότερες θερμοκρασίες από 18οC ή 
υψηλότερες των 37οC να προστατεύετε το μελίσσι με 
κάποια μονωτικά υλικά π.χ. στο κρύο όπως το Dawn 
εκατέρωθεν των πλαισίων που υπάρχουν μέλισσες. 
Π.χ. στο κρύο μπορούμε να τοποθετήσουμε Dawn 
πάχους 3 εκατοστών, εκατέρωθεν των πλαισίων που 
υπάρχουν μέλισσες.

6. Η «Ultra Vita-Bee» παρατίθεται όπως προαναφέρ-
θηκε τουλάχιστον για 4 συνεχόμενες φορές ανά 3-6 
μέρες 

Αποτελέσματα

• Όταν σε ένα μελίσσι δεν υπάρχουν ασθένειες 
(Varroa, Nozema, κλπ), τότε με τη χρήση της Ultra 
Vita-Bee θα παρατηρήσετε σίγουρα μια αύξηση 40%-
60% της γέννας της βασίλισσας και σε όλα τα πλαί-
σια θα είναι η γέννα πιο καλή, πιο απλωμένη και πιο 
όμορφη. Δηλαδή αν ένα μελίσσι θα άπλωνε 3 πλαίσια 
γόνο, τώρα με την «Ultra Vita-Bee» (με όποιον από 
τους 3 τρόπους χρησιμοποιήσετε) θα ρίξει 4,5 πλαί-
σια γόνου. Επιπλέον θα παρατηρήσετε αύξηση της 
ζωής της ενήλικης μέλισσας τουλάχιστον κατά δέκα 
ημέρες. Εάν η παράθεση της «Ultra Vita-Bee» συ-
νεχιστεί πάνω από 4 φορές εννοείται ότι η γέννα θα 
αυξηθεί περισσότερο από 40%-60% που αναφέρθη-
κε προηγουμένως και σαν τελικό αποτέλεσμα είναι να 
αποκτήσετε πολύ πιο γρήγορα δυνατά μελίσσια. 

• Όταν τα μελίσσια σας έχουν κάποια ασθένεια η χρή-
ση των βιταμινών αυτών θα τα επαναφέρει πολύ πιο 
γρήγορα σε ισορροπία και ανάπτυξη, εννοείτε ταυτό-
χρονα με την κατάλληλη θεραπεία που θα συστήσει 
ο κτηνίατρος σας.

• Η «Ultra Vita-Bee» αποδίδει ακόμα και σε περιπτώ-
σεις που το μελίσσι δεν έχει τάση για γέννα. 

Κοστολόγιο

Τα 500ml «Ultra Vita-Bee» αρκούν να χρησιμοποιη-
θούν 4 φορές κατά μέσο όρο σε 20 μελίσσια.
Σκεφτείτε πόσο κοστίζει ένα πλαίσιο μέλισσες (10 € 
περίπου).
Σκεφτείτε ότι ένα πλαίσιο γόνος επιπλέον είναι δύο 
πλαίσια μέλισσες (20 €).
Άρα αναλογιστείτε ότι μόνο ένα πλαίσιο γόνου παρα-
πάνω να σας δώσει το κάθε μελίσσι σας με τη χρήση 
της «Ultra Vita-Bee» αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 21 
ημέρες θα έχετε κάνει όχι μόνο απόσβεση των χρη-
μάτων σας αλλά θα έχετε πάρει πολλαπλάσια τα χρή-
ματά σας πίσω.
Παρασκευάζονται και συσκευάζονται από την εταιρεία 
μας και διατίθενται σε συσκευασίες των 500ml (725 
γραμμάρια) κωδ. 11114 και 1000 ml (1450 γραμμά-
ρια) κωδ. 11014. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ



ΥΓΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ «Extra Ultra Vita-Bee»

ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (στερεές - υγρές)

Oι στερεές τροφές μας τοποθετούνται στο κέντρο της 
κυψέλης και συγκεκριμένα πάνω από το γόνο, ανοίγο-
ντας στη νάιλον συσκευασία μια αρκετά μεγάλη τρύ-
πα, χωρίς να φοβάστε ότι θα ξεραθούν. Όταν η θερ-
μοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 22-25οC, 
το άνοιγμα της συσκευασίας πρέπει να είναι προς τα 
κάτω (δηλαδή προς τα πλαίσια), ενώ όταν η θερμο-
κρασία είναι πάνω από 22- 25οC, το άνοιγμα πρέπει 
να είναι προς τα πάνω (δηλαδή προς το καπάκι).

Οι τροφές 90114 και 93414 καλό είναι να μην χρησι-
μοποιούνται σε θερμοκρασίες άνω των 35-38οC. Σε 
αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε την 96714 ή την 96614. 

Αν στα μελίσσια σας έχετε τοποθετήσει το «έξυπνο 
καπάκι», μπορείτε αν θέλετε να αφαιρείτε άφοβα όλη 
τη νάιλον συσκευασία από τις τροφές μας (πίτες), σε 
θερμοκρασίες έως των 38-40οC.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τροφές που αφορούν 
θεραπεία ασθενειών σε μελίσσια τα οποία θα κατα-
ρεύσουν (χαθούν) από την ασθένεια ή τις ασθένει-
ες που πιθανόν έχουν, σε λιγότερο από 20 μέρες, 

τότε θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με 
τον κτηνίατρο της εταιρείας μας κ. Κατσαμπή 

Η «Extra Ultra Vita-Bee» (κωδ. 11017 / 11117 περι-
έχει ότι και η «Ultra Vita-Bee» σε διαφορετικές αναλο-
γίες. Επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα με αυτήν αλλά σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Χαρακτηριστικά αναφέρου-
με ότι προκαλεί επιπλέον αύξηση του γόνου κατά 
80-90% αντί για 50%. 

Όσο αφορά τον τρόπο χρήσης της θα πρέπει να το-
νιστεί ότι η παράθεση αυτής της βιταμίνης θα πρέ-
πει να γίνεται 8 φορές ανά 2-4 ημέρες (αντί για 4 
φορές ανά 3-6 ημέρες) και η δοσολογία είναι 4,5 
γραμμάρια την κάθε φορά (αντί για 9 γραμμάρια). 
Η ποσότητα του σιροπιού παραμένει η ίδια. Η παρά-
θεση αυτής της βιταμίνης μπορεί να γίνει και με τους 
4 τρόπους που αναφέρονται στην «Ultra Vita-Bee», 
με μόνη διαφορά στον 4ο τρόπο χρήσης, στον οποίο 
μειώνουμε την ποσότητα του σιροπιού στα 200-300 
γραμμάρια το πολύ, ώστε οι μέλισσες να μπορούν να 
το προσλάβουν στις 2 ημέρες που χρειάζεται.
Πρέπει να σας αναφέρουμε ότι την πρώτη φορά πα-

ράθεσης αυτής της βιταμίνης (με τους 3 πρώτους 
τρόπου χρήσης) μπορεί να παρατηρήσετε μια μικρή 
διέγερση των μελισσών(η οποία δεν παρατηρείται με 
την «Ultra Vita-Bee»).

Με τη χρήση αυτής της πολυβιταμίνης ο μελισ-
σοκόμος μπορεί να ταλαιπωρηθεί λίγο περισσό-
τερο αλλά το οικονομικό όφελος είναι αναλογικά 
πολύ μεγαλύτερο.

Τα 500ml «Ultra Vita-Bee» αρκούν να χρησιμοποιη-
θούν 8 φορές κατά μέσο όρο σε 20 μελίσσια.

Παρασκευάζονται και συσκευάζονται από την εταιρεία 
μας και διατίθενται σε συσκευασίες των 500ml (725 
γραμμάρια) κωδ. 11117 και 1000 ml (1450 γραμμά-
ρια) κωδ. 11017. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
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για να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, έτσι ώστε 
ακόμα και στα συγκεκριμένα μελίσσια να μην υπάρ-
χουν απώλειες.

Όλες οι τροφές μας παρασκευάζονται και συσκευ-
άζονται από την εταιρία μας “BeeNectar” υπό την 
επίβλεψη του επιστημονικού μας προσωπικού και 
περιέχουν εκτός από σάκχαρα, πολλές βιταμίνες, 
πρωτεΐνες (υψηλής βιολογικής αξίας) και ιχνοστοιχεία 
στις κατάλληλες αναλογίες, σύμφωνα με τις ανάγκες 
των μελισσών, ώστε να αποτελούν πάντα ένα πλήρες 
και ισορροπημένο σιτηρέσιο.

Οι στερεές τροφές διατίθενται σε σακουλάκια του 1 
kg και συσκευάζονται σε κιβώτια των 24 τεμαχίων, 
ενώ οι υγρές μας τροφές σκευάζονται σε δοχεία των 
18,5 κιλών. 

Όλες οι τροφές μας διαθέτουν πιστοποίηση ISO 
22000:2005

Οι τιμές καθώς και οι συσκευασίες των προϊόντων 
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, όποτε 
το κρίνει η εταιρεία μας και θα ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα μας όπως και νέα προϊόντα μας.
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Q-Extra Power

H τροφή Q-Extra Power (κωδ. 96614) είναι πλή-
ρης και ισορροπημένη μελισσοτροφή σε μορφή πί-
τας (άριστη γυρεόπιτα με πολύ καλό υποκατάστατο 
γύρης, πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία). Δικά 
μας επιστημονικά πειράματα 8 χρόνων, έδειξαν πως 
η τροφή αυτή ενδυναμώνει τη μέλισσσα, ώστε από 
μόνη της να αντιμετωπίζει τη βαρρόα, τη νοζεμίαση 
και την ασκοσφαίρωση (γύψινος γόνος). Επίσης συ-
ντηρεί άριστα τα μελίσσια σας και αυξάνει πολύ τον 
πληθυσμό τους. Η τροφή αυτή, ακόμα και αν δεν 
υπάρχει γύρη στο εξωτερικό περιβάλλον, μετά τις 
πρώτες ημέρες δημιουργεί έντονη ανάπτυξη των με-
λισσοσμηνών, αρκεί να υπάρχουν και οι υπόλοιπες 
προϋποθέσεις που χρειάζεται το μελίσσι για να δημι-
ουργήσει γόνο (π.χ. νέκταρ ή διεγερτική τροφοδοσία 
κ.α.). Με την τροφή αυτή πρέπει να ταΐζετε τα με-
λίσσια σας για 40 συνεχόμενες μέρες για να έχετε 
σίγουρα μία πολύ αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
βαρρόας, ακόμα καλύτερη και από οποιοδήποτε φαρ-
μακευτικό σκεύασμα, όσο ακριβό και αν είναι αυτό. 
Όσο αφορά την αντιμετώπιση της νοζεμίασης η 

τροφή αυτή πρέπει να δίνεται για 30 συνεχόμενες 
ημέρες. Για την αντιμετώπιση της ασκοσφαίρωσης 
αρκούν 2 κιλά αυτής της τροφής.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με φάρμακα

Η τροφή αυτή πλεονεκτεί σε σχέση με άλλα φαρμα-
κευτικά σκευάσματα της αγοράς, γιατί:

• δεν ενοχλούνται τα μελίσσια σας
• εφαρμόζεται όλες τις εποχές του έτους 
  (ακόμα και όταν υπάρχει γόνος στα μελίσσια, 
  με εξίσου καλά αποτελέσματα)
• δεν επηρεάζει αρνητικά τη βασίλισσα
• έχει μικρότερο κόστος
• δεν περιέχει καμία τοξική ουσία 

Όσο περίεργα και απίστευτα σας φαίνονται τα 
ανωτέρω, μία δοκιμή σε 10 μελίσσια σας, σίγου-
ρα θα σας πείσει (αρκεί να εφαρμοστούν πιστά οι 
οδηγίες χρήσης).

ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (χωρίς τη χρήση φαρμάκων)



Οικονομικά οφέλη (σε σχέση με τη 
χρήση φαρμάκων και σε συνδυασμό με 
άλλες τροφές)

Η τροφή αυτή κοστίζει μόλις 1,79 € το κιλό χωρίς 
Φ.Π.Α., ενώ μία απλή γυρεόπιτα του εμπορίου, κο-
στίζει περίπου από 1,2 - 2,2 € το κιλό χωρίς Φ.Π.Α. 
Δηλαδή πληρώνοντας ίσως και λιγότερο εξασφαλίζε-
τε την υγεία, τη σίγουρη και γρήγορη ανάπτυξη των 
μελισοσμηνών, ενώ ταυτόχρονα τα απαλάσσει από 
βαρρόα, νοζεμίαση και ασκοσφαίρωση (οι οποίες 
τουλάχιστον οι δύο πρώτες είναι από τις σοβαρό-
τερες ασθένειες της Ελληνικής μελισσοκομίας). Μία 
πάρα πολύ απλή τροφή (που δεν είναι γυρεόπιτα) 
κοστίζει περίπου 1 €.
Για την αντιμετώπιση της βαρρόας, της νοζεμίασης ή 
της ασκοσφαίρωσης, για παράδειγμα, σε ένα δεκάρι 
μελίσσι, αν χρησιμοποιήσετε αυτή την τροφή, θα ξο-
δέψετε συνολικά 10-12€ (ταΐζοντας για 40 ημέρες), 
ενώ αν χρησιμοποιήσετε φάρμακα (εγκεκριμένα ή 
μη) θα ξοδέψετε μόνο για φάρμακα αντίστοιχα 6-12 € 
για τα εγκεκριμένα και πάνω από 5 € για τα μη εγκε-
κριμένα (με πιθανότητα στη δεύτερη περίπτωση να 
μολύνετε την κυψέλη σας και τα προϊόντα της). 
Τελικά η τροφή αυτή είναι πολύ οικονομικότερη, αν 
συνυπολογίσετε ότι μαζί με την καταπολέμηση των 
ασθενειών ταυτόχρονα αναπτύσσει τα μελισσοσμή-
νη σας, καθώς είναι και μία άριστη ποιοτικά γυρεό-
πιτα. Θα πρέπει να υπολογίσετε, ότι χρησιμοποιώ-
ντας φάρμακα ή άλλα σκευάσματα θα χρειαστεί να 
ξοδέψετε επιπλέον 4-7 € για τάισμα και ανάπτυξη και 
συνολικά μαζί με τη θεραπεία 9-19 €, έναντι του κό-
στους των 10-12 € για ένα δεκάρι μελίσσι του δικού 
μας διατροφικού - θεραπευτικού σχήματος. 
Συνιστούμε να την συγκρίνετε με τα υπόλοιπα σκευ-
άσματα γυρεόπιτας που κυκλοφορούν στην αγορά 
παρατηρώντας ταυτόχρονα και πόσα πλαίσια πλη-
θυσμού έχετε επιπλέον στο τέλος της χρήσης αυτής 
της τροφής.
Έτσι αν αναλογιστείτε ότι κάθε πλαίσιο μελισσών κο-
στίζει 10 €, θα καταλάβετε ότι η τροφή αυτή όχι απλά 
είναι πολύ οικονομική αλλά σας παρέχει επιπλέον 
εισόδημα, αφού ο νέος και υγιής πλέον πληθυ-
σμός, θα σας φέρει περισσότερο μέλι ή άλλα προϊό-
ντα που συλλέγετε από τη μέλισσα.

Προσοχή

Συμβουλεύουμε, ότι για να ξεκινήσετετο διατροφικό 
σχήμα για την αντιμετώπιση της νοζεμίασης, θα πρέ-
πει πρώτα να έχει προηγηθεί εργαστηριακή εξέταση 
των μελισσών σας, για να είστε σίγουροι ότι πράγ-

ματι υπάρχει νοζεμίαση στο μελισσοκομείο σας. 

(Αυτό βέβαια ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη ασθέ-
νεια δεν είναι εύκολα ορατή). 
Επισημαίνουμε, ότι όσο αφορά τη νοζεμίαση υπήρ-
χαν ελάχιστες περιπτώσεις που σε πειράματα που 
κάναμε σε όλη την Ελλάδα, οι μέλισσες δεν μπόρε-
σαν να απαλλαγούν από τη νοζεμίαση και άρα δεν 
είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα (βάση των δικών 
μας προσδοκιών), λόγω αστάθμητων παραγόντων. 
Οι σημαντικότεροι αυτοί παράγοντες που έχουμε 
εντοπίσει είναι: η ύπαρξη εντός των κυψελών μεγά-
λης ποσότητας μολυσμένου μελιού ή γύρης, καθώς 
και η ύπαρξη γειτονικών μελισσοσμηνών, που νο-
σούν σε πολύ έντονο βαθμό (δεν γίνεται καμία θε-
ραπεία από τον ιδιοκτήτη τους και χάνονται από τη 
νοζεμίαση). Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο της 
επαναμόλυνσης.
Εφιστούμε την προσοχή, ότι όσο αφορά τη νοζε-
μίαση, μετά τη χρήση αυτής της τροφής θα πρέ-
πει πάντα να γίνεται επανεξέταση των μελισσών, 
για να σας προστατεύσουμε σε περιπτώσεις που 
λόγω αστάθμητων παραγόντων που αναφέρθη-
καν ανωτέρω, δεν επιτευχθεί το επιθυμητό απο-
τέλεσμα.
Στην περίπτωση αυτή θα σας δοθούν κατάλληλες 
συμβουλές από το επιστημονικό μας προσωπικό και 
για άλλους τρόπους αντιμετώπισης της νοζεμίασης.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η επανεξέταση 
των μελισσοσμηνών σας, γίνεται δωρεάν στο δικό 
μας εργαστήριο (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε και σε οποιοδήποτε άλλο της 
επιλογής σας).

Οδηγίες χρήσης

Για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να βλέπετεε ότι τα μελίσσια σας κατα-
ναλώνουν τις κάτωθι ποσότητες: Ένα δεκάρι μελίσσι 
πρέπει να τρώει ένα κιλό σε 7 με 8 ημέρες, δηλαδή 
χρειάζεται περίπου 5-6 κιλά για τις 40 ημέρες (για την 
αντιμετώπιση της βαρρόας), 4 - 5 κιλά για τις 30 μέ-14



ρες (για την αντιμετώπιση της νοζεμίασης) και για την 
ασκοσφαίρωση αρκεί η κατανάλωση 2 κιλών μόνο. 
(Αν το μελίσσι σας δεν είναι δεκάρι σε πληθυσμό, οι 
παραπάνω ποσότητες διαμορφώνονται ανάλογα με 
τον πληθυσμό που διαθέτει το μελίσσι σας).
Η τοποθέτηση της τροφής αυτής γίνεται ένα ένα 
κιλό και όχι όλα μαζί (δηλαδή αφού το μελίσσι 
καταναλώσει το πρώτο κιλό, αμέσως μετά τοπο-
θετούμε το δεύτερο και ούτω καθ’ εξής). 
Προσοχή τα πολύ εξασθενημένα από την ασθέ-
νεια μελίσσια, (τα οποία δεν είναι ικανά να κατανα-
λώσουν την επιθυμητή ποσότητα τροφής που ανα-
φέραμε παραπάνω), καλύτερα είναι να ενισχύονται 
ταυτόχρονα με σιρόπι και βιταμίνες. Το διατροφικό 
σχήμα τότε, θεωρείται ότι ξεκινά όταν συνέλθουν 
και αρχίσουν να καταναλώνουν τις ποσότητες που 
έχουν αναφερθεί ανωτέρω. Από κει και ύστερα (συ-
νήθως 6 - 10 μέρες μετά) υπολογίζονται οι 40 ημέρες 
(για τη βαρρόα), οι 30 ημέρες (για την νοζεμίαση) 
και η κατανάλωση 2 κιλών για την ασκοσφαίρωση. 
Αφού ολοκληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος χρήσης 
αυτής της τροφής, τα μελίσσια διατηρούνται καθα-
ρά από τη βαρρόα, τη νοζεμίαση και την ασκοσφαί-
ρωση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
από οποιαδήποτε θεραπεία, γιατί έχουμε ενισχύσει 
φοβερά την άμυνα των μελισσών, λόγω των άριστων 
συστατικών της τροφής στις σωστές πάντα αναλογί-
ες, με αποτέλεσμα η μέλισσα να καταπολεμάει μόνη 
της τις ασθένειες.

Σημείωση (όσο αφορά τη νοζεμίαση)

Η τροφή αυτή έχει δοκιμαστεί και με ταυτόχρονη χο-
ρήγηση θυμόλης σε σιρόπι όπως συστήνει το Α.Π.Θ., 
χωρίς να επηρεάζονται τα θετικά αποτελέσματα της 
τροφής μας. Προσοχή όμως στη χρήση της θυμόλης 
γιατί μπορεί να δώσει ένα ιδιαίτερο άρωμα στα μέλια 
σας αν χορηγηθεί κοντά στη μελιτοπαραγωγή.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Q-Protein

H τροφή Q-Protein (κωδ. 93414) είναι πλήρης και 
ισορροπημένη μελισσοτροφή σε μορφή πίτας (καλή 
γυρεόπιτα με καλό υποκατάστατο γύρης, πλούσια 
σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία). Δικά μας επιστημονι-
κά πειράματα 8 χρόνων, έδειξαν πως η τροφή αυτή 
ενδυναμώνει τη μέλισσσα, ώστε από μόνη της να 
αντιμετωπίζει τη βαρρόα και τη νοζεμίαση. Συντηρεί 
πολύ καλά τα μελίσσια σας και αυξάνει τον πληθυ-

σμό τους. Η τροφή αυτή, αν υπάρχει έστω και λίγη 
γύρη στο εξωτερικό περιβάλλον, μετά τις πρώτες 
ημέρες δημιουργεί έντονη ανάπτυξη των μελισσο-
σμηνών, αρκεί να υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋ-
ποθέσεις που χρειάζεται το μελίσσι για να δημιουργή-
σει γόνο (π.χ. νέκταρ ή διεγερτική τροφοδοσία κ.α.). 
Με την τροφή αυτή πρέπει να ταΐζετε τα μελίσσια σας 
για 40 συνεχόμενες μέρες για να έχετε σίγουρα 
μία πολύ αποτελεσματική αντιμετώπιση της βαρ-
ρόας, ακόμα καλύτερη και από οποιοδήποτε φαρ-
μακευτικό σκεύασμα, όσο ακριβό και αν είναι αυτό. 
Όσο αφορά την αντιμετώπιση της νοζεμίασης, η 
τροφή αυτή πρέπει να δίνεται για 30 συνεχόμενες 
ημέρες.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με φάρμακα

Η τροφή αυτή πλεονεκτεί σε σχέση με άλλα φαρμα-
κευτικά σκευάσματα της αγοράς, γιατί:

• δεν ενοχλούνται τα μελίσσια σας
• εφαρμόζεται όλες τις εποχές του έτους 
  (ακόμα και όταν υπάρχει γόνος στα μελίσσια, 
  με εξίσου καλά αποτελέσματα)
• δεν επηρεάζει αρνητικά τη βασίλισσα
• έχει μικρότερο κόστος
• δεν περιέχει καμία τοξική ουσία 

Όσο περίεργα και απίστευτα σας φαίνονται τα 
ανωτέρω, μία δοκιμή σε 10 μελίσσια σας, σίγου-
ρα θα σας πείσει (αρκεί να εφαρμοστούν πιστά οι 
οδηγίες χρήσης).

Οικονομικά οφέλη (σε σχέση με τη χρήση 
φαρμάκων και σε συνδυασμό με άλλες τροφές)

Η τροφή αυτή κοστίζει μόλις 1,23 € το κιλό χωρίς 
Φ.Π.Α., ενώ μία απλή γυρεόπιτα του εμπορίου, κο-
στίζει περίπου από 1,2 - 2,2 € το κιλό χωρίς Φ.Π.Α. 
Δηλαδή πληρώνοντας ίσως και λιγότερο εξασφαλίζε-
τε την υγεία, τη σίγουρη και γρήγορη ανάπτυξη των 
μελισοσμηνών, ενώ ταυτόχρονα τα απαλάσσει από 
βαρρόα και νοζεμίαση (οι οποίες είναι από τις σο-
βαρότερες ασθένειες της Ελληνικής μελισσοκομίας). 
Μία πάρα πολύ απλή τροφή (που δεν είναι γυρεόπι-
τα) κοστίζει περίπου 1 €.
Για την αντιμετώπιση της βαρρόας και της νοζεμία-
σης, για παράδειγμα, σε ένα δεκάρι μελίσσι, αν χρη-
σιμοποιήσετε αυτή την τροφή, θα ξοδέψετε συνολικά 
6-8 € (ταΐζοντας για 40 ημέρες), ενώ αν χρησιμοποι-
ήσετε φάρμακα (εγκεκριμένα ή μη) θα ξοδέψετε μόνο 
για φάρμακα αντίστοιχα 6-12 € για τα εγκεκριμένα και 
πάνω από 5 € για τα μη εγκεκριμένα (με πιθανότητα 
στη δεύτερη περίπτωση να μολύνετε την κυψέλη σας 
και τα προϊόντα της). 15



Τελικά η τροφή αυτή είναι πολύ οικονομικότερη, αν 
συνυπολογίσετε ότι μαζί με την αντιμετώπιση των 
ασθενειών ταυτόχρονα αναπτύσσει τα μελισσοσμήνη 
σας, καθώς είναι και μία καλή ποιοτικά γυρεόπιτα. Θα 
πρέπει να υπολογίσετε, ότι χρησιμοποιώντας φάρ-
μακα ή άλλα σκευάσματα θα χρειαστεί να ξοδέψετε 
επιπλέον 4-7 € για τάισμα και ανάπτυξη και συνολικά 
μαζί με τη θεραπεία 9-19 €, έναντι του κόστους των 
6-8 € του δικού μας διατροφικού σχήματος. 
Συνιστούμε να συγκρίνετε την τροφή αυτή με τα 
υπόλοιπα σκευάσματα γυρεόπιτας η πίτας που κυ-
κλοφορούν στην αγορά (ίσης αξίας), παρατηρώντας 
ταυτόχρονα και τα πόσα πλαίσια πληθυσμού έχετε 
επιπλέον μετά τη χρήση της.
Έτσι αν αναλογιστείτε ότι κάθε πλαίσιο μελισσών κο-
στίζει 10 €, θα καταλάβετε ότι η τροφή αυτή όχι απλά 
είναι πολύ οικονομική αλλά σας παρέχει επιπλέον 
εισόδημα, αφού ο νέος και υγιής πλέον πληθυ-
σμός, θα σας φέρει περισσότερο μέλι ή άλλα προϊό-
ντα που συλλέγετε από τη μέλισσα.

Προσοχή

Συμβουλεύουμε, ότι για να ξεκινήσετε το διατροφικό 
σχήμα για την αντιμετώπιση της νοζεμίασης, θα πρέ-
πει πρώτα να έχει προηγηθεί εργαστηριακή εξέταση 
των μελισσών σας, για να είστε σίγουροι ότι πράγμα-
τι υπάρχει νοζεμίαση στο μελισσοκομείο σας. (Αυτό 
βέβαια ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια δεν 
είναι εύκολα ορατή). 
Επισημαίνουμε, ότι όσο αφορά τη νοζεμίαση υπήρ-
χαν ελάχιστες περιπτώσεις που σε πειράματα που 
κάναμε σε όλη την Ελλάδα, τα αποτελέσματα δεν 
ήταν ικανοποιητικά (βάση των δικών μας προσδο-
κιών), λόγω αστάθμητων παραγόντων. 
Οι σημαντικότεροι αυτοί παράγοντες που έχουμε 
εντοπίσει είναι: η ύπαρξη εντός των κυψελών μεγά-
λης ποσότητας μολυσμένου μελιού ή γύρης, καθώς 

και η ύπαρξη γειτονικών μελισσοσμηνών, που νο-

σούν σε πολύ έντονο βαθμό (δεν γίνεται καμία θε-
ραπεία από τον ιδιοκτήτη τους και χάνονται από τη 
νοζεμίαση). Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο της 
επαναμόλυνσης.
Εφιστούμε την προσοχή, ότι όσο αφορά τη νοζε-
μίαση, μετά τη χρήση αυτής της τροφής θα πρέ-
πει πάντα να γίνεται επανεξέταση των μελισσών, 
για να σας προστατεύσουμε σε περιπτώσεις που 
λόγω αστάθμητων παραγόντων που αναφέρθη-
καν ανωτέρω, δεν επιτευχθεί το επιθυμητό απο-
τέλεσμα.
Στην περίπτωση αυτή θα σας δοθούν κατάλληλες 
συμβουλές από το επιστημονικό μας προσωπικό και 
για άλλους τρόπους αντιμετώπισης της νοζεμίασης.
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η επανεξέταση 
των μελισσοσμηνών σας, γίνεται δωρεάν στο δικό 
μας εργαστήριο (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε και σε οποιοδήποτε άλλο της 
επιλογής σας).

Οδηγίες χρήσης

Για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να βλέπετε ότι τα μελίσσια σας κατα-
ναλώνουν τις κάτωθι ποσότητες: Ένα δεκάρι μελίσσι 
πρέπει να τρώει ένα κιλό σε 7 με 8 ημέρες, δηλαδή 
χρειάζεται περίπου 5-6 κιλά για τις 40 ημέρες (για την 
αντιμετώπιση της βαρρόας), 4 - 5 κιλά για τις 30 μέρες 
(για την αντιμετώπιση της νοζεμίασης). (Αν το μελίσσι 
σας δεν είναι δεκάρι σε πληθυσμό, οι παραπάνω πο-
σότητες διαμορφώνονται ανάλογα με τον πληθυσμό 
που διαθέτει το μελίσσι σας).
Η τοποθέτηση της τροφής αυτής γίνεται ένα ένα 
κιλό και όχι όλα μαζί (δηλαδή αφού το μελίσσι κα-
ταναλώσει το πρώτο κιλό, αμέσως μετά τοποθε-
τούμε το δεύτερο και ούτω καθ’ εξής). 
Προσοχή τα πολύ εξασθενημένα από την ασθένεια 
μελίσσια, (τα οποία δεν είναι ικανά να καταναλώσουν 
την επιθυμητή ποσότητα τροφής που αναφέραμε πα-
ραπάνω), καλύτερα είναι να ενισχύονται ταυτόχρονα 
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με σιρόπι και βιταμίνες. Το διατροφικό σχήμα τότε, 
θεωρείται ότι ξεκινά όταν συνέλθουν και αρχίσουν να 
καταναλώνουν τις ποσότητες που έχουν αναφερθεί 
ανωτέρω.
Από κει και ύστερα (συνήθως 6 - 10 μέρες μετά) υπο-
λογίζονται οι 40 ημέρες (για τη βαρρόα) και οι 30 ημέ-
ρες (για την νοζεμίαση).
Αφού ολοκληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος χρήσης 
αυτής της τροφής, τα μελίσσια διατηρούνται κα-
θαρά από τη βαρρόα και τη νοζεμίαση για πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από οποιαδήποτε 
θεραπεία, γιατί έχουμε ενισχύσει φοβερά την άμυνα 
των μελισσών, λόγω των άριστων συστατικών της 
τροφής στις σωστές πάντα αναλογίες.

Σημείωση: όσο αφορά τη νοζεμίαση

Η τροφή αυτή έχει δοκιμαστεί και με ταυτόχρονη χο-
ρήγηση θυμόλης σε σιρόπι όπως συστήνει το Α.Π.Θ., 
χωρίς να επηρεάζονται τα θετικά αποτελέσματα της 
τροφής μας. Προσοχή όμως στη χρήση της θυμόλης 
γιατί μπορεί να δώσει ένα ιδιαίτερο άρωμα στα μέλια 
σας αν χορηγηθεί κοντά στη μελιτοπαραγωγή.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Extra Power 1Kg 

Η τροφή Extra Power (κωδ. 96714) είναι πλήρης 
και ισορροπημένη μελισσοτροφή σε μορφή πίτας 
(άριστη γυρεόπιτα με πολύ καλό υποκατάστατο γύ-
ρης, πλούσια σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία). Συντη-
ρεί άριστα τα μελίσσια σας και αυξάνει πολύ τον 
πληθυσμό τους. Η τροφή αυτή, ακόμα και αν δεν 
υπάρχει γύρη στο εξωτερικό περιβάλλον, μετά τις 
πρώτες ημέρες δημιουργεί έντονη γέννα, αρκεί να 
υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που χρει-
άζεται το μελίσσι για να δημιουργήσει γόνο (π.χ. νέ-
κταρ ή διεγερτική τροφοδοσία κ.α.). 

Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 
τροφές της αγοράς

Η Extra Power (κωδ. 96714)  κοστίζει μόλις 1,62 € 
το κιλό χωρίς Φ.Π.Α. και ταΐζοντας με αυτήν τα μελίσ-
σια σας εξασφαλίζετε την υγεία, τη συντήρηση και τη 
σίγουρη, γρήγορη και μεγάλη ανάπτυξη των μελισσο-
σμηνών σας. Όλα τα ανωτέρω ισχύουν, ακόμα και σε 
αντίξοες εξωτερικές καιρικές συνθήκες (με την προϋ-
πόθεση να εξασφαλίζετε καλές συνθήκες στο εσωτε-
ρικό της κυψέλης και να μη νοσούν τα μελίσσια). Εφι-
στούμε την προσοχή, ότι αν για να αναπτυχθεί άριστα 
ο γόνος, θα πρέπει ταυτόχρονα με την τροφή αυτή να 
κάνετε διεγερτική τροφοδοσία, όταν τα μελίσσια σας 
δε φέρνουν νέκταρ από το εξωτερικό περιβάλλον. Για 
ακόμα θεαματικότερα αποτελέσματα μπορείτε να τα 
ενισχύσετε με τις εξειδικευμένες πολυβιταμίνες «Ultra 
Vita-Bee» και «Extra Ultra Vita-Bee».
Επίσης η τροφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τη συντήρηση και 
την πολύ καλή ανάπτυξη μελισσοσμηνών με πολύ 
μικρό πληθυσμό (με την προϋπόθεση να υπάρχουν 17

ΣΤΕΡΕΕΣ ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό της κυψέλης 
π.χ. ζέστη)

Οικονομικά οφέλη

Συνιστούμε να την συγκρίνετε με τα υπόλοιπα σκευ-
άσματα γυρεόπιτας που κυκλοφορούν στην αγορά 
παρατηρώντας ταυτόχρονα και πόσα πλαίσια πλη-
θυσμού έχετε επιπλέον, μετά από συνεχή χρήση 30 
ημερών τουλάχιστον. 
Έτσι αν αναλογιστείτε ότι κάθε πλαίσιο μελισσών κο-
στίζει 10 €, θα καταλάβετε ότι η τροφή αυτή όχι απλά 
είναι πολύ οικονομική αλλά σας παρέχει επιπλέον 
εισόδημα, αφού ο νέος και υγιής πλέον πληθυ-
σμός, θα σας φέρει περισσότερο μέλι ή άλλα προϊό-
ντα που συλλέγετε από τη μέλισσα.

Οδηγίες χρήσης

Η τοποθέτηση της τροφής αυτής γίνεται ένα ένα 
κιλό και όχι όλα μαζί (δηλαδή αφού το μελίσσι 
καταναλώσει το πρώτο κιλό, αμέσως μετά το-
ποθετούμε το δεύτερο και ούτω καθ’ εξής). 
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Προσοχή

Αν τα μελίσσια σας είναι εξασθενημένα λόγω κάποιας 
ασθένειας, (και επομένως δεν είναι ικανά να κατανα-
λώσουν την επιθυμητή ποσότητα τροφής), θα πρέ-
πει να επιλέξετε ένα από τα άλλα 2 είδη τροφής μας 
(93414 ή 96614) που ενδυναμώνουν τη μέλισσα, τη 
βοηθάνε να καταπολεμήσει τις ασθένειες και ταυτό-
χρονα αυξάνουν τον πληθυσμό των μελισσοσμηνών. 
Επίσης μπορείτε σε συνδυασμό με την Extra Power 
(κωδ. 96714) να κάνετε ταυτόχρονα την κατάλληλη 
αγωγή που εσείς θα επιλέξετε. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, 
ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Standard 1Kg 

Η τροφή Standard (κωδ. 90114) είναι πλήρης και 
ισορροπημένη μελισσοτροφή σε μορφή πίτας (γυ-
ρεόπιτα με υποκατάστατο γύρης, με βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία. Συντηρεί πολύ καλά τα μελίσσια σας 
και αυξάνει τον πληθυσμό τους. Η τροφή αυτή, αν 
υπάρχει έστω και λίγη γύρη στο εξωτερικό περιβάλ-
λον, μετά τις πρώτες ημέρες δημιουργεί ικανοποι-
ητική ανάπτυξη των μελισσοσμηνών σας, αρκεί να 
υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που χρει-
άζεται το μελίσσι για να δημιουργήσει γόνο (π.χ. νέ-
κταρ ή διεγερτική τροφοδοσία κ.α.). 

Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 
τροφές της αγοράς

Η Standard (κωδ. 90114) κοστίζει μόλις 1,01 € το 
κιλό χωρίς Φ.Π.Α. και ταΐζοντας με αυτήν τα μελίσ-

σια σας, εξασφαλίζετε την υγεία, τη συντήρηση και 
τη σίγουρη και γρήγορη ανάπτυξη των μελισσοσμη-
νών σας. Μία πάρα πολύ απλή τροφή (που δεν είναι 
γυρεόπιτα) κοστίζει περίπου από 0,80 έως 1 ευρώ 
το κιλό. Μήπως τελικά πληρώνοντας μόλις 10 λεπτά 
επιπλέον βγαίνετε κερδισμένοι γιατί σας επιστρέφο-
νται περισσότερα χρήματα;;(!), αφού θα έχετε πάντα 
υγιή, δυνατά και υψηλής παραγωγής μελίσσια (!)

Οικονομικά οφέλη

Συνιστούμε να  συγκρίνετε την τροφή αυτή με τα υπό-
λοιπα σκευάσματα γυρεόπιτας η πίτας που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά (ίσης αξίας), παρατηρώντας ταυτό-
χρονα και πόσα πλαίσια πληθυσμού έχετε επιπλέον, 
μετά από συνεχή χρήση 30 ημερών τουλάχιστον. 
Έτσι αν αναλογιστείτε ότι κάθε πλαίσιο μελισσών 
κοστίζει 10 €, θα καταλάβετε ότι η τροφή αυτή όχι 
απλά είναι πολύ οικονομική αλλά σας παρέχει 
επιπλέον εισόδημα, αφού ο νέος και υγιής πλέ-
ον πληθυσμός, θα σας φέρει περισσότερο μέλι ή 
άλλα προϊόντα που συλλέγετε από τη μέλισσα. 

Οδηγίες χρήσης

Η τοποθέτηση της τροφής αυτής γίνεται ένα ένα 
κιλό και όχι όλα μαζί (δηλαδή αφού το μελίσσι κα-
ταναλώσει το πρώτο κιλό, αμέσως μετά τοποθε-
τούμε το δεύτερο και ούτω καθ’ εξής). 

Προσοχή 

Αν τα μελίσσια σας είναι υγιή αλλά πολύ εξασθενη-
μένα (1-4 πλαισίων), για καλύτερα αποτελέσματα, 
σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την τροφή 
Extra Power (κωδ. 96714), ενώ παράλληλα να τα ενι-
σχύετε με σιρόπι και βιταμίνες, μέχρι να γίνουν πλη-
θυσμιακά πάνω από 5 πλαίσια.
Αν όμως τα μελίσσια σας είναι εξασθενημένα λόγω 
κάποιας ασθένειας, (και επομένως δεν είναι ικα-
νά να καταναλώσουν την επιθυμητή ποσότητα τρο-
φής),θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα άλλα 2 είδη 
τροφής μας (93414 ή 96614) που ενδυναμώνουν τη 
μέλισσα, τη βοηθάνε να καταπολεμήσει τις ασθένειες 
και ταυτόχρονα αυξάνουν τον πληθυσμό των μελισ-
σοσμηνών. Επίσης μπορείτε σε συνδυασμό με την 
Standard (90114) να κάνετε ταυτόχρονα την κατάλ-
ληλη θεραπεία της επιλογής σας. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ



19

ρακολούθηση του μελισσοσμήνους. Αυτό συμβαί-
νει επειδή το μελισσοσμήνος διεγείρεται σε αρκετό 
βαθμό και εργάζεται έντονα, φέρνοντας περισσότερη 
γύρη και νέκταρ από ότι τα διπλανά μελίσσια, που 
δεν τροφοδοτούνται με το ίδιο σιρόπι.

Προσοχή 

1. Αν δε χρησιμοποιήσετε όλο το περιεχόμενο του 
δοχείου (L-Vita Plus) και θέλετε να πάρετε μέρος 
του, πριν αφαιρέσετε σιρόπι από το δοχείο, πρέπει 
πρώτα να γίνεται πάντα πολύ καλή ανάδευση όλου 
του δοχείου. 
2. Όταν το αναμειγνύετε με το νερό και τη ζάχαρη θα 
πρέπει και πάλι να γίνεται πολύ καλό ανακάτεμα του 
διαλύματος που παρασκευάσατε.
3. Το σιρόπι διατηρείται σε δροσερό και σκοτεινό μέ-
ρος και πάντα καλά κλεισμένο το πώμα του δοχείου.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

L-Vita Extra Plus 18,5Kg

Η L-Vita Extra Plus (κωδ. 91216) είναι πλήρης και 
ισορροπημένη μελισσοτροφή σε υγρή μορφή (σιρό-
πι), ενισχυμένη με πολλές βιταμίνες, πρωτεΐνες και 
ιχνοστοιχεία. Συντηρεί και αναπτύσσει άριστα τα με-
λισσοσμήνη σας, οδηγεί τη βασίλισσα σε πολύ καλή 
γέννα και με την κατάλληλη χρήση της μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και ως διεγερτική τροφοδοσία με άριστα 
αποτελέσματα. Εξαλείφει τον κανιβαλισμό του γόνου 
και την ολιγοσπερμία των βασιλισσών, βοηθάει στο 
κτίσιμο νέων κερήθρων και ευνοεί τη διατήρηση και 
αύξηση του μελισσοσμήνους όλες τις εποχές. Επί-
σης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
ζαχαροζύμαρου.

Οδηγίες χρήσης

• Για συντήρηση και ανάπτυξη χρησιμοποιούμε 1 
κιλό σιρόπι, 3 κιλά ζάχαρη και 4 κιλά νερό. 

• Για γρήγορη ανάπτυξη και διέγερση χρησιμοποι-
ούμε 1 κιλό σιρόπι, 2 κιλά ζάχαρη και 3 κιλά νερό. 
Εάν θέλουμε πιο έντονη ανάπτυξη και διέγερση χρη-
σιμοποιούμε 1 κιλό σιρόπι, 1 κιλό ζάχαρη και 2 κιλά 
νερό. Στο κάθε μελίσσι, στην περίπτωση της διεγερτι-
κής τροφοδοσίας, θα χορηγείτε κάθε μέρα ή ανά δυο 
μέρες, μικρές ποσότητες από τα ανωτέρω διαλύματα 
(200-500 γραμμάρια), ιδιαίτερα τις 2-3 πρώτες φορές 
ακόμα μικρότερες ποσότητες (100-200 γραμμάρια). 
Όλες τα ανωτέρω προσαρμόζονται ανάλογα με το 
μέγεθος των μελισσοσμηνών. 

• Το σιρόπι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
την παραγωγή ζαχαροζύμαρου με άχνη ζάχαρη 
αντί να χρησιμοποιηθεί μέλι (με το οποίο κινδυνεύ-
ετε να μεταφέρετε στα μελίσσια σας οποιαδήποτε 
ασθένεια περιέχεται σε αυτό), παρασκευάζοντας έτσι 
μια πολύ καλή μελισσοτροφή εμπλουτισμένη με βι-
ταμίνες, πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία. Συνήθως χρη-
σιμοποιούμε 20-25 κιλά σιρόπι, ανά 100 κιλά άχνη 
ζάχαρη και μικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας τα 
πολύ καλά.
• Πρέπει να τονιστεί όμως,ότι ο μελισσοκόμος θα 
πρέπει να διαχειρίζεται το μελισσοσμήνος του, όπως 
και σε περιπτώσεις έντονης ανθοφορίας, δηλαδή 
άνοιγμα και τοποθέτηση κενών κερηθρών και πα-

ΥΓΡΗ ΥΠΕΡ-ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΕΓΕΡΣΗ



Η αρωματική φερομόνη Αroma (κωδ. 11314) προ-
σελκύει τους αφεσμούς σμηνουργίας (πουλιά) με 
πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.

Βάζετε κυψέλες (παγίδες) περιμετρικά του μελισσο-
κομείου, στις οποίες έχετε στάξει πάνω στα τελάρα 
μερικές σταγόνες από τη φερομόνη. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να στάζετε μερικές σταγό-
νες σε λίγο βαμβάκι και να το τοποθετείτε μέσα από 
την είσοδο των κυψελών (παγίδων). 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ανά 3-4 μέρες.

Η αρωματική φερομόνη Αroma διατίθεται σε υγρή 
μορφή και σε συσκευασίες των 10 και 20 ml. Πρέπει 
πάντα αφού πάρετε την απαιτούμενη ποσότητα να 
κλείνετε καλά το πώμα της συσκευασίας της.

Φερομόνη Αφεσμών «Αroma»
Αρωματική φερομόνη για την παγίδευση 
αφεσμών σμηνουργίας

Περιγραφή

Το BeeHive - Paint (κωδ. 10014) κάνει τρεις εργα-
σίες ταυτόχρονα: βάφει, στοκάρει ρωγμές και μο-
νώνει. Προσφέρει 40% περισσότερη μόνωση στην 
κυψέλη, έχει μοναδική ελαστικότητα και αντοχή και 
επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει. Επίσης προστατεύει 
την κυψέλη από την υγρασία και λόγω της ελαστικό-
τητας του δε σκάει. Το προϊόν αυτό δεν αναφλέγεται 
και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο (5-8 έτη) και αρκεί 
να βάψετε πάνω από 30 διώροφες κυψέλες.

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόζετε 1-2 χέρια στην ξύλινη επιφάνεια των κυ-
ψελών. Στο 1ο χέρι προσθέτετε τόσο νερό ώστε το 
προϊόν να γίνει υδαρές και να απορροφηθεί από το 
ξύλο, δηλαδή το χρησιμοποιείτε σαν αστάρι. Για να 
περάσετε το δεύτερο χέρι πρέπει να στεγνώσει το 
πρώτο και η αραίωση να είναι το πολύ έως 3% (δηλα-
δή ένα φλιτζάνι του καφέ νερό σε ένα κιλό μονωτικό).
Στις παλαιές κυψέλες, τρίβετε πρώτα τα πετάγματα ή 
τα σκασίματα, αν υπάρχουν, και μετά ακολουθείτε τις 
παραπάνω οδηγίες βαψίματος.

Προσοχή

Η εφαρμογή αυτή πρέπει να γίνεται μόνο σε στεγνές 
επιφάνειες. Για αλλαγή χρώματος, προσθέτουμε 
πλαστικό χρώμα ή υδρόχρωμα.  
Καλό είναι το κάθε τμήμα της κυψέλης που βάφεται, 
να μην ακουμπά με τα άλλα τμήματα της (τοποθε-
τούμε μικρές σφήνες ανάμεσα στα βαμμένα τμήματα) 
μέχρι να στεγνώσει, για να μην υπάρξει συγκόλληση 
μεταξύ τους. 
Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τμήμα του 
περιεχομένου του δοχείου, αρκεί να γίνει πρώτα 
καλή ανάδευση. Το υπόλοιπο που θα μείνει στο 
δοχείο, διατηρείται για 
χρόνια αναλλοίωτο, 
αρκεί να κλείσετε καλά 
τη συσκευασία και να 
το αποθηκεύσετε σε 
δροσερό μέρος.

Διατίθεται σε συσκευασία 
των 15Kg.
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«ΒeeHive - Paint»
(Ειδική μονωτική, στεγανωτική, 
χρωστική μεμβράνη για κυψέλες)



Το καπνιστήρι της εταιρείας μας είναι ανοξείδωτο (inox) 
που σημαίνει μεγάλη αντοχή στο χρόνο και έχει προστα-
τευτικό πλέγμα, ώστε να μην προκαλούνται εγκαύματα.
Η λειτουργία του είναι άριστη και αποτελεσματική.

Διατίθεται σε κανονικό και μεγάλο (γίγας) μέγεθος.

Το  μελισσοκομικό μπουφάν  είναι πολύ καλής ποι-
ότητας φτιαγμένο από κατάλληλο υλικό ώστε να σας 
προστατεύει από τα τσιμπήματα. Είναι κατάλληλο για 
όλες τις εποχές και διαθέτει ρυθμιζόμενο καπέλο, ώστε 
να μην πέφτει στο πρόσωπό σας την ώρα της εργασίας 
σας. 
Το  μελισσοκομικό αυτό μπουφάν  καλύπτει το σώμα 
σας μέχρι τη μέση και διαθέτει φερμουάρ έτσι ώστε να 
ανοίγει εντελώς ή σε διάφορες θέσεις που εσείς επιθυ-
μείτε.
Το μπουφάν αυτό μπορεί να γίνει ολόσωμη φόρμα αν 
συνδυαστεί με το κατάλληλο παντελόνι.

Διατίθεται στα εξής μεγέθη: medium και large

Η εταιρεία BeeNectar διαθέτει όλα τα Κτηνιατρικά φάρ-
μακα για τη θεραπεία ασθενειών (όπως βαρρόα, νοζε-
μίαση, ασκοσφαίρωση, σηψιγονία κλπ) τα οποία όμως 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το μελισσοκόμο με 
ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

Καταρχήν όλα τα φάρμακα διατίθενται κατόπιν συνεν-
νόησης με τον υπεύθυνο κτηνίατρο, ώστε να επιλεγεί το 
κατάλληλο σκεύασμα, με αποτέλεσμα να έχετε τα βέλτι-
στα αποτελέσματα στη θεραπεία.

Για να γίνει θεραπεία ασθενειών με τη χρήση κτηνιατρι-
κών φαρμάκων θα πρέπει:

1. Να υπάρχει σίγουρα ασθένεια στο μελίσσι σας, δια-
πιστωμένη ή από εμάς ή από κάποιο άλλο υπεύθυνο 
εργαστήριο της επιλογής σας. 
Αν δεν υπάρχει ασθένεια, τότε δεν υπάρχει κανένας λό-
γος να γίνεται θεραπεία, λόγω της άσκοπης οικονομικής 
επιβάρυνσής σας αλλά και λόγω του στρεσαρίσματος 
που προκαλείται στο μελισσοκομείο σας. 

2. Να ενημερώσετε τον υπεύθυνο κτηνίατρο μετά 
από πόσο χρόνο θα πάτε τα μελίσσια για συλλογή με-
λιού ή άλλου προϊόντος (π.χ. γύρη, πρόπολη κ.α.) για 
να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία ώστε να μην υπάρ-
ξουν κατάλοιπα στα προϊόντα της μέλισσας.

Προσοχή

Μετά το τέλος της θεραπείας καλό θα είναι να γί-
νεται επανεξέταση ώστε να επιβεβαιώνονται τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί υπάρχει η πε-
ρίπτωση ανθεκτικών στελεχών.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
(καπνιστήρι, μελισσοκομικό μπουφάν, 
κερόπανα κλπ)

ΦΑΡΜΑΚΑ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Οι μέλισσες ως γνωστό προσβάλλονται από διάφορες 
ασθένειες (βαρρόα, νοζεμίαση κλπ). Είναι πολύ σημαντι-
κό ο μελισσοκόμος να προλάβει την (πιθανή) ασθένεια 
πριν αυτή εξαπλωθεί σε όλο το μελισσοκομείο του. Στην 
περίπτωση της εξάπλωσης της ασθένειας θα υπάρξει 
απώλεια μελισσοσμηνών και εννοείται απώλεια της πα-
ραγωγής. Για αυτό το λόγο τονίζουμε ότι είναι πολύ ση-
μαντικό καλύτερα να γίνεται πρόληψη παρά θεραπεία. 
Η πρόληψη που συνιστούμε εμείς πραγματοποιείται με 
τακτικές εργαστηριακές εξετάσεις των μελισσών σας και 
του γόνου ανά 2 με 3 μήνες περίπου. 
Από το επιστημονικό προσωπικό μας πραγματοποιού-
νται υπεύθυνα όλες οι εξετάσεις που αφορούν το μελισ-
σοκομείο (βασίλισσες, μέλισσες, γόνος) για την έγκαιρη 
διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των πιθανών 
ασθενειών.
Τα δείγματα συλλέγονται ως εξής: 

1. Για εξέταση μελισσών 
Συλλέγετε από 10 περίπου μελισσοσμήνη 3 έως 4 μέ-
λισσες εργάτριες (συνολικά 30-40 μέλισσες) που έρχο-
νται μετά την έξοδό τους για συλλογή γύρης ή νέκταρος 
στην είσοδο της κυψέλης και κυρίως από τα πιο αδύνα-
τα και προβληματικά μελίσσια σας και τις βάζετε σε ένα 
καθαρό δοχείο (βάζο), στο οποίο έχετε κάνει τρύπες, 
ώστε οι μέλισσες να παίρνουν αέρα. Επιπλέον τοποθε-
τείτε σε άλλο βάζο και όσες μέλισσες παρατηρήσετε ότι 
δεν έχουν σωστή συμπεριφορά στην είσοδο της κυψέ-
λης ή είναι πεθαμένες πολύ πρόσφατα. 

2. Για εξέταση γόνου
Τοποθετείτε σε δοχείο ώστε να μη συμπιέζεται, κομμά-
τι γόνου ή ολόκληρο το τελάρο, στο οποίο παρατηρεί-
τε τρύπες ή καθισμένο το σκέπασμά του ή βλέπετε το 
γόνο σάπιο ή ακόμα διάσπαρτο (τουλάχιστον ένα από 
τα ανωτέρω).

Τα δοχεία των μελισσών και του γόνου τοποθετούνται 
σε ένα δέμα και αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμετα-
φοράς της επιλογή σας στην παρακάτω ταχυδρομική 
διεύθυνση, ώστε να τα παραλάβουμε το αργότερο εντός 
2 ημερών από την ημέρα της συλλογής των μελισσών 
ή του γόνου. 
Κατσαμπής Ιωάννης, Κτηνίατρος
Πολυγένους 13, 21232 Άργος - τηλ. 27510 20986

Μέσα στην συσκευασία των δειγμάτων θα πρέπει 
οπωσδήποτε να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία σας 
και όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Παρατήρηση

Για μελισσοσμήνη που είναι σε διαφορετικές περιοχές 
(μελισσοκομεία) χρειάζονται ξεχωριστά δείγματα, ένα 
για κάθε διαφορετική περιοχή (μελισσοκομείο). 22



Αναλαμβάνουμε να τυποποιήσουμε το μέλι σας, 
μετά από έλεγχο στο Χημείο της εταιρείας μας 
«BeeNectar», σε οποιαδήποτε συσκευασία θέλετε.

Αναλύσεις μελιού

Οι κύριες κατηγορίες αναλύσεων είναι: 

• Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
Ο προσδιορισμός των σακχάρων αυτών είναι πολύ 
σημαντικός γιατί πιστοποιεί αφενός το είδος του με-
λιού (μελιτωμάτων) αλλά και αφετέρου το σημαντι-
κότερο πιστοποιεί τη μη νόθευση όλων των κατηγο-
ριών του μελιού.

• Έλεγχος περεκτικότητας σε Σακχαρόζη (Σουκρόζη)
Υπάρχουν επιτρεπτά όρια γλυκόζης, φρουκτόζης 
και σουκρόζης στο μέλι, ανάλογα με το είδος με-
λιού.

• Μέτρηση του pH

• Μέτρηση της Αγωγιμότητας
Η τιμή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαχωρίζει τα 
μέλια μελιτώματος από τα ανθόμελα. 

• Υπολογισμός της υγρασίας
Υπάρχουν επιτρεπτά όρια υγρασίας στο μέλι πάνω 
από τα οποία το μέλι λόγω των ζυμώσεων κινδυ-
νεύει να ξινίσει ή να κρυσταλλώσει πιο γρήγορα.

• Μέτρηση οξύτητας

• Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλο-
   φουρφοράλης (HMF) και του δείκτη διάστασης.

Ο προσδιορισμός της διαστάσης και της HMF απο-
τελούν καθοριστικά κριτήρια για την ποιότητα του 
μελιού γιατί δείχνουν
α) την παλαίωση του μελιού
β) αν έχει θερμανθεί
γ) την πολύ κακή αποθήκευσή του και
δ) πιστοποιούν αν το «μέλι» είναι μέλι 
    ζαχαροπλαστικής ή βιομηχανικό.

• Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού

* Το μέλι  που θα στείλετε για εξέταση πρέπει να 
τοποθετείται σε καθαρό βάζο τουλάχιστον 500 
γραμμαρίων και να αποστέλλεται στην Ταχυδρο-
μική Διεύθυνση:
Κατσαμπής Ιωάννης
Πολυγένους 13,  21232 Άργος, τηλ. 27510 20986

Μέσα στη συσκευασία θα πρέπει οπωσδήποτε 
να αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία σας και 
όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ

ΧΗΜΕΙΟ ΜΕΛΙΟΥ από έμπειρο χημικό
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Αναλαμβάνουμε να τυποποιήσουμε το μέλι σας, 
μετά από έλεγχο στο Χημείο της εταιρείας μας 
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Εργοστασιακός χώρος: Κατσικάνια Άργους - 21200
Yποκατάστημα: Πολυγένους 13 - 21232 -  Άργος

Υπεύθυνος: Κατσαμπής Ιωάννης, Κτηνίατρος

τηλ. 27510 20986 fax. 27510 20976 κιν. 6945150155
e-mail: honey@beenectar.com

     BeeNectar - Μελισσοκομικό Κτηνιατρικό Κέντρο
www.beenectar.com

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
γνωριμίας και

κληρώσεις
στο

facebook


