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Η παραγωγή µελιού, γύρης, κεριού, πρόπολης,

βασιλικού πολτού προσδιορίζεται από την

πανάρχαια σχέση φυτών και µελισσών και

ανθρώπων.



Τα μελισσοτροφικά φυτά με τα ποικίλα χρώματα και

αρώματα προσελκύουν τα έντοµα, τις µέλισσες.

Τα μελισσοκομικά (μελιτογόνα) φυτά προσφέρουν επί 

πλέον και νέκταρ, γύρη και μελίτωμα, την πρώτη ύλη για 

την παραγωγή µελιού, και προϊόντα μέλισσας.



Η μέλισσα με τα σύνθετα μάτια της και την επιλεκτική

ικανότητα επισκέπτεται εκείνα περισσότερο που θα της

προσφέρουν την πρώτη ύλη για την βιολογική της

εξέλιξη και παραγωγή βιοπροϊόντων ωφέλιμα στον

άνθρωπο.

Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες επικονίασης για την

αναπαραγωγή των φυτών.



Το µέλι υπήρξε από τις πρώτες γλυκαντικές ουσίες στη

διατροφή, κλέβοντάς το από τα “άγρια” µελίσσια στους

βράχους (Νεπάλ) και στους κορµούς των δέντρων.

Σε κάποια βιολογική φάση ο άνθρωπος µετεπήδησε από το

στάδιο του θηρευτή στο στάδιο του εκτροφέα µελισσών.



Κύρια φυτά της ελληνικής χλωρίδας:

Αναφορές από συγγραφείς της αρχαιότητας διακρίνουν

την σπουδαιότητα µερικών φυτών, όπως το πεύκο και

το θυµάρι κ.α. (...) στην µελισσοκοµία.



Το σύνολο των µελισσοκοµικών φυτών (Μ.Φ.) ενός τόπου

αποτελεί την µελισσοκοµική χλωρίδα του.

Η διάκριση Μ.Φ. ακολουθεί κριτήρια: α) εποχή ανθοφορίας, 

β) μελιτογόνα ή γυρεοδοτικά, γ) αυτοφυή ή καλλιεργούμενα, 

δ) ετήσια ή πολυετή, ε) κύρια ή δευτερεύοντα 

(συμπληρωματική ανθοφορία), επίσης Μ.Φ. κύριο για μια 

περιοχή π.χ. πορτοκαλιά (κύριο Αργολίδα, Άρτα), 

συμπληρωματικό για την Μακεδονία, στ) η περιοχή -

τοπικότητα.



ΔΕΝΔΡΩΔΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ

- Ακακία (Robinia pseudacacia)

- Αγριοβελανιδιά (Quercus sp.)

- Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

- Βερυκοκκιά (Prunus armeniaca)

- Πορτοκαλιά-Μανταρινιά

- Χαρουπιά κ.α.



Θυμάρι - Thimus capitatus



Πεύκος - Pinus sp.



Ελάτη - Abies sp.



Ρείκι φθινοπωρινό - Erica verticilata



Οξαλίδα (ξυνίθρα) - Oxalis pes capreae



Τζιτζιφιά - Eleagnus angustifolia



Αγριοτρίφυλλο - Trifolium sp.



Μολόχα - Malva sylvestris



Παλιούρι - Paliurus sp.



Λάδανο - Cistus cretica



Κουμαριά - Arbutus unedo



Σμυρνιά (αλογοθύμαρο) - Anthyllis hermania



Αλμυρίκι - Tamaris sp.



Ίνουλα - Inula viscosa Asteraceae



Ασφόδελος Asfodelus luteus



Ηλιοτρόπιο (αγριοσουσαμιά) - Heliotropium europium



Αγριολεβάντα - Lavandula stoechas



Φασκόμηλο - Salvia sp.



Δεντρολίβανος Rosmarinus off.



Καστανιά - Castanea sativa





Αλθαία Althaea off. χειλανθή



Λυγαριά - Agnus castus



Μελισσόχορτο - Melissa off.



Μέντα (αγριοδυόσμος) - Mentha rotundifolia



Ρίγανη - Origanus sp.



Τσάι του βουνού - σιδερίτης - Sideritis sp.


