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Βασίλης Λιάκος

Π. Καθηγητής Μελισσοκομίας-Μελισσοπαθολογίας στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ

Παγκόσμια διασπορά



Παθογόνο αίτιο
Varroa  destructor ή jacobsoni

Ένα μικρό άκαρυ που παρασιτεί στο γόνο και στις ενήλικες μέλισσες



Στοιχεία βιολογίας

 Παρασιτεί κατά κύριο λόγο στο γόνο, με ιδιαίτερη 
προτίμηση στον κηφηνογόνο, όπου και 
πολλαπλασιάζεται.

 Παρασιτεί και στις ενήλικες μέλισσες στις οποίες δεν 
μπορεί να πολλαπλασιασθεί. Τις χρησιμοποιεί για να 
επιβιώνει την περίοδο που το μελίσσι δεν έχει γόνο 
και να διασπείρεται από μελίσσι σε μελίσσι.

 Πολλαπλασιάζεται με ταχείς ρυθμούς την περίοδο 
ανάπτυξης του μελισσιού την άνοιξη, ιδιαίτερα την 
περίοδο που το μελίσσι εκτρέφει κηφηνογόνο.



Προτίμηση στον κηφηνογόνο

Στον κηφηνογόνο ο 
πολλαπλασιασμός του 
ακάρεως είναι πολύ ταχύτερος 
από ότι στον εργατικό γόνο.

Όταν σταματήσει η εκτροφή 
του κηφηνογόνου το πλήθος 
των βαρρόα εισέρχεται στον 
εργατικό γόνο και ασκεί 
έντονη παθογόνο δράση



18/12/2017

5

 Για να γίνουν εμφανή τα αποτελέσματα της παθογόνου 
δράσης πρέπει:

 ή ο παρασιτισμός να είναι πολύ έντονος,

 ή το μελίσσι να μη διαθέτει αμυντικούς μηχανισμούς, 
εναντίον των παθογόνων  μικροοργανισμών που 
μεταδίδονται με τη βαρρόα

 ή να έχει διαταραχθεί σημαντικά η δημογραφική 
κατάσταση του μελισσιού.

Παθογόνος δράση



Συμπτώματα
εξ’ αιτίας του παρασιτισμού
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 Μελίσσια με χαμηλή μόλυνση δεν παρουσιάζουν συμπτώματα .

 Εμφανίζονται μόνο όταν ο αριθμός των βαρρόα στο μελίσσι είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος

 Δεν είναι παθογνωμονικά

 Η παρουσία βαρρόα επάνω στις μέλισσες είναι σημάδι μόλυνσης

 Στην έντονη μόλυνση ο γόνος εμφανίζεται διάσπαρτος 

 Υπάρχουν αποσφραγισμένα κελιά μέσα στα οποία διακρίνονται 
ολόκληρες ή τμήματα από νεκρές νύμφες ή προνύμφες.

 Ανάπηρες μέλισσες με στριμμένα φτερό

 Στα έντονα μολυσμένα μελίσσια οι μέλισσες εγκαταλείπουν την 
κυψέλη τους    



Βαρρόα πάνω σε μέλισσες

Όταν βλέπουμε λίγες βαρρόα  επάνω  στο θώρακα μελισσών , 
είναι πολύ περισσότερες αυτές που δεν βλέπουμε, είναι 
κρυμμένες  κάτω από την κοιλιά…



Σημαντική μόλυνση  με συμπτώματα στο γόνο 
και στις ενήλικες μέλισσες







Συμπτώματα σε περίπτωση προσβολής του γόνου 
από παθογόνους μικροοργανισμούς
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 Είναι αυτά του νοσήματος που προκαλεί 

ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός 



Προσβολή από τον ιό των παραμορφωμένων φτερών



Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έντονης μόλυνσης 
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 Αφορά μόνο την ένταση του παρασιτισμού.

 Η παρουσία πολλών βαρρόα επάνω στις ενήλικες 
μέλισσες,  είναι σημάδι έντονου παρασιτισμού.

 Ο αριθμός των βαρρόα που βλέπουμε επάνω στις μέλισσες 
εξαρτάται από την ένταση του παρασιτισμού, επηρεάζεται 
όμως πολύ, από την παρουσία ή μη γόνου στο μελίσσι και 
από την έκταση του γόνου.

 Ο έλεγχος με εξέταση δείγματος μελισσών  δεν είναι 
πάντοτε ασφαλής στην πράξη.

Διάγνωση



Αντιμετώπιση

 Διατήρηση του πληθυσμού του βαρρόα σε 
χαμηλά επίπεδα όλο το χρόνο με:

1.  Περιορισμός των δυνατοτήτων πολλαπλασιασμού του ακάρεως 
με  ελαχιστοποίηση του εκτρεφόμενου κηφηνογόνου

Νέα βασίλισσα

Καλοκτισμένες κηρήθρες με λίγα κηφηνοκελιά

Μικρά μελίσσια την περίοδο σμηνουργίας (παραφυάδες)

2. Χρήση κινητού πυθμένα με σήτα 

3. Σωστή χρήση αποτελεσματικών βαρροακτόνων  φαρμάκων



Η χρήση των φαρμάκων

Κανένα από τα μέχρι σήμερα γνωστά φάρμακα δεν 
σκοτώνει αποτελεσματικά τα βαρρόα μέσα στο 
σφραγισμένο γόνο.

 Η θεραπεία είναι αποτελεσματική όταν γίνεται σε 
μελίσσια χωρίς γόνο.

 Σε μελίσσια που εκτρέφουν γόνο απαιτείται σταθερή 
παρουσία του φαρμάκου για 14 το λιγότερο ημέρες 
μέσα στο μελίσσι.



Κακή χρήση των φαρμάκων

 Η καταπολέμηση του βαρρόα με φάρμακα θα ήταν 
εύκολη υπόθεση αν γίνονταν σωστή χρήση.

 Η κακή χρήση των φαρμάκων από άγνοια, 
επιπολαιότητα, ή ασυνειδησία είχε ως αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν τα προβλήματα της παρουσίας 
καταλοίπων των φαρμάκων στο μέλι και το κερί,      
καθώς και της δημιουργίας ανθεκτικών στελεχών 
βαρρόα σε μεγάλο αριθμό βαρροακτόνων φαρμάκων.  



Αντιμετώπιση = Αποπαρασιτισμός

 Η αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική μόνο με 
εφαρμογή σταθερού προγράμματος ετήσιου 
αποπαρασιτισμού. Αν είναι δυνατό ενιαίου σε κάθε 
περιοχή. 

 Χρόνος εφαρμογής

 1η εφαρμογή. Την άνοιξη με την έναρξη της εκτροφής  
κηφηνογόνου.

 2η εφαρμογή. Αμέσως μετά την έξοδο από το πεύκο, σε 
μελίσσια που δεν εκτρέφουν γόνο,

 ή το φθινόπωρο όταν αρχίσει η εκτροφή χειμωνιάτικων 
μελισσών σε μελίσσια που δεν μεταφέρονται στο πεύκο.



Σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν

 Στην πρώτη εφαρμογή την άνοιξη.
 Φάρμακα που ασκούν ακαρεοκτόνο δράση επί 14 το 

λιγότερο ημέρες ή καλύτερα επί τρεις εβδομάδες και 
δεν αφήνουν κατάλοιπα στο μέλι.

 Στη δεύτερη εφαρμογή το φθινόπωρο. 
α) Μετά τον πεύκο σε μελίσσια χωρίς γόνο. Μία μόνο 
εφαρμογή με ένα ακαρεοκτόνο με υψηλή 
αποτελεσματικότητα.

β) Σε μελίσσια με γόνο. Φάρμακα που ασκούν 
ακαρεοκτόνο δράση επί 14 το λιγότερο ημέρες ή 
καλύτερα επί τρεις εβδομάδες και δεν αφήνουν 
κατάλοιπα στο μέλι.



Σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν 

 Εγκεκριμένα από ΕΟΦ σκευάσματα             Δραστική ουσία

 1. Ταινίες Apistan (Απιστάν)                         τ-φλουφαλινέιτ

 2 . Apiguard (Απιγκαρντ)                                  Θυμόλη

 3. Apilife-Var (Απιλάϊφ Βαρ)         Θυμόλη, Μενθόλη, ευκαλ/έλαιο, καμφορά    

 4. Tαινίες Apitraz                                           Αμιτράζ

 5. Ταινίες Bayvarol Φλουμεθρίν

 6. Ταινίες check mite)                                            Κουμαφώς

 7. Ταινίες Thymovar Θυμόλη

 8 . Perizin (Περιζίν)                                                 Κουμαφώς

 9. Μη εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ, φυσική ουσία η οποία πήρε την άδεια 
από την Υπηρεσία Προστασία Περιβάλλοντος στον Καναδά της  ΗΠΑ και 
σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, να χρησιμοποιείται στα μελίσσια με 
μορφή ψεκασμού, εξάχνωσης και επίσταξης , το γνωστό σε όλους μας  

Οξαλικό οξύ.



Φάρμακο επιλογής

 Οξαλικό οξύ γιατί:

 έχει υψηλή αποτελεσματικότητα 

 εύκολη εφαρμογή

 χαμηλό κόστος 

και μικρή πιθανότητα να αφήσει κατάλοιπα στο μέλι  

 Έχει πάρει άδεια από την Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ να χρησιμοποιείται στα 
μελίσσια με μορφή ψεκασμού, εξάχνωσης και 
επίσταξης.



Οξαλικό οξύ

 Είναι 70 φορές περισσότερο τοξικό για τα βαρρόα 
από ότι για τις μέλισσες.

 Δεν παύει όμως να είναι επιβλαβές και για τις 
μέλισσες, για το λόγο αυτό δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται απερίσκεπτα. 

 Δρα με την επαφή.

 Αυστηρά χρήση μία μόνο φορά αργά το φθινόπωρο.



 Σε μελίσσια χωρίς γόνο 

Διάλυμα  διένυδρου οξαλικού οξέος σε σιρόπι ζάχαρης

Σιρόπι ζάχαρης    1/1                1 Λίτρο
Οξαλικό οξύ          35 γραμμάρια

Σε θερμοκρασία δωματίου ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι και στη συνέχεια 
προσθέτουμε το οξαλικό οξύ. 

Από το διάλυμα αυτό ενσταλάζουμε 5 κυβικά εκατοστά επάνω στις 
μέλισσες ανά μεσοδιάστημα πλαισίων (25-50 κ.εκ. ανά μελίσσι).

Η επέμβαση γίνεται Νοέμβριο ή Δεκέμβριο με θερμοκρασία περιβάλλοντος  
πάνω από τους  00C καλύτερα όμως  στους  8-12 0C και το διάλυμα να 
είναι χλιαρό.

Αποτελεσματικότητα γύρω στο 90%.

Προσοχή !!! Γίνεται μόνο μία φορά, αν επαναληφθεί περισσότερες  φορές τα 
μελίσσια έχουν πρόβλημα στην ανάπτυξη την επόμενη χρονιά

Αντιπαρασιτική θεραπεία με οξαλικό οξύ



Σκευάσματα για μελίσσια με γόνο

- Σκευάσματα στα οποία η δραστική ουσία είναι 
ενσωματωμένη σε έκδοχο όπως ταινίες ή πλακέτες 
από πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι ή άλλη αδρανή ουσία 
και απελευθερώνεται με αργό ρυθμό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

- Σκευάσματα με σχετικά υπολειμματική δράση.



Οξαλικό οξύ με γλυκερίνη

 Τα τελευταία τρία χρόνια γίνεται παγκόσμια  μεγάλη 
συζήτηση στα μελισσοκομικά συνέδρια και περισσότερο 
στα μελισσοκομικά έντυπα και blogs για την 
χρησιμοποίηση διαλύματος οξαλικού οξέως σε γλυκερίνη 
για την καταπολέμηση των βαρρόα σε μελίσσια που 
εκτρέφουν γόνο.

 Αρχικά εφαρμόσθηκε η μέθοδος εμποτισμού ταινιών από 
μαλακό χαρτόνι σε διάλυμα οξαλικού οξέος  σε μίγμα 
γλυκερίνης και σιροπιού ζάχαρης.

 Στη συνέχεια η μέθοδος εμποτισμού χαρτιού κουζίνας σε 
διάλυμα οξαλικού οξέος σε γλυκερίνη.



Οξαλικό οξύ με γλυκερίνη 
αναγκαία γνώση

 Αποτελεσματικότητα: Το οξαλικό οξύ δρα κυρίως με 
επαφή. Για να έχει υψηλή αποτελεσματικότητα πρέπει 
να διαμοιρασθεί σε όλες τις μέλισσες του μελισσιού. 
Αυτό συμβαίνει καθώς οι μέλισσες προσπαθούν να 
απομακρύνουν τις εμποτισμένες με το φάρμακο ταινίες 
η χαρτιά.

 Τοξικότητα: Το οξαλικό οξύ καθίσταται τοξικό αν η 
ποσότητα ξεπεράσει κάποια όρια που δεν γνωρίζουμε 
επακριβώς. 



Θεραπεία σε μελίσσια με  γόνο

μόνο Άνοιξη- Καλοκαίρι

 Αντιπαρασιτική θεραπεία με ταινίες εμποτισμένες σε  
διάλυμα οξαλικού οξέος σε γλυκερίνη

 Υλικά 

 Γλυκερίνη          130 Κυβικά εκατοστά   

 Νερό βρύσης    100 Κυβικά εκατοστά

 Οξαλικό οξύ       120  γραμμάρια 

 Συμπαγές μαλακό χαρτόνι ή σπογγοπετσέτες (ταινίες 
Vettex) με διαστάσεις 45 εκ. Χ 3 εκ. Χ 1,5 χιλιοστά



Παρασκευή

 α) Αναμιγνύεται το νερό με τη γλυκερίνη το μίγμα 
θερμαίνεται στους 65 - 70 0C.*  Η θερμοκρασία αυτή δεν 
πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί δημιουργείται κίνδυνος 
δημιουργίας οξαλικών εστέρων. Στη συνέχεια προστίθεται το 
οξαλικό οξύ και αναδύεται συνεχώς μέχρι να διαλυθεί 
απόλυτα ώστε το διάλυμα να καταστεί απόλυτα διαυγές. 

 β) Σε δοχείο με σχετικό βάθος τοποθετούνται οι ταινίες και 
προστίθεται το διάλυμα μέχρι να εμποτισθούν οι ταινίες. 

 * Αναγκαία η ύπαρξη θερμομέτρου



Στράγγισμα

 Οι εμποτισμένες ταινίες μεταφέρονται σε δοχείο 
που επιτρέπει το στράγγισμα των ταινιών.

 Το στράγγισμα είναι απαραίτητο για να μη 
χρησιμοποιήσουν οι μέλισσες την υγρασία από τις 
ταινίες.

 Το διάλυμα του οξαλικού οξέος αν καταπωθεί είναι 
τοξικό για τις μέλισσες. 

 Στην συνέχεια τοποθετούνται σε πλαστικό σάκο και 
είναι έτοιμες για χρήση. 



Τρόπος χρήσης

 Σε μελίσσι δεκάρι τοποθετούνται 4 ταινίες  στην 
περιοχή του γόνου πλαίσιο παρά πλαίσιο.

 Οι ταινίες αφήνονται στο μελίσσι για διάστημα 
τριών εβδομάδων.

 Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το 
πρόγραμμα αποπαρασίτωσης που επιβάλουν οι 
συνθήκες της κάθε περιοχής.

 Αποτελεσματικότητα 90-95%.
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Ταινίες εμποτισμένες με οξαλικό 
οξύ και τρόπος εφαρμογής



Προσοχή

 Οι ταινίες οξαλικού οξέος με γλυκερίνη δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν το φθινόπωρο. 

 Η παρουσία οξαλικού οξέως για διάστημα ενός 
μήνα ή και παραπάνω στο μελίσσι πιθανότατα θα 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο μελίσσι.

 Μόνο αν γίνουν επανειλημμένοι και λεπτομερείς 
πειραματισμοί και αποδείξουν το αντίθετο θα 
αποδεχτούμε  τη χρήση τους και το φθινόπωρο.



Πειραματισμοί Οξαλικό οξύ- Γλυκερίνη
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