
 
 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΑ 

 
 

ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-2019 
ΔΣΟ 2017 

 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΒΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ 

 
 
 
 

ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΚΔ.Γ.Δ. ΛΔΜΔΟΤ, 24-26 Μαΐοσ 2017 

 

 
 

 

 

Όιεο νη εθπαηδεύζεηο αξρίδνπλ ζηηο 08:30 θαη ιήγνπλ ζηηο 14:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΗ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ –ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΛΙΟΚΟΜΟΤ 
ΚΑΙ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΜΔΛΙΟΚΟΜΩΝ 

Α 1 α: ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΩΝ 

1ε εκέξα  

-Μειηζζνθνκία, δπλαηόηεηεο, πξννπηηθέο   
-Η Βηνινγία θαη θπζηνινγία ηεο κέιηζζαο   
-Δμνηθείσζε κε ην κειίζζη 
-Απνθπγή ηζηκπεκάησλ, κέηξα πξνζηαζίαο   
-Οηθνλνκηθά ζηνηρεία κειηζζνθνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη εμνπιηζκόο   
 

2ε εκέξα  

-Τξνθνδνηήζεηο, κεηαθνξέο, εγθαηάζηαζε κειηζζνθνκείνπ 
-Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζην κειίζζη  
-Η ηερληθή ηεο επηζεώξεζεο θαη δηαπίζησζε πξαθηηθώλ κειηζζνθνκηθώλ   
πξνβιεκάησλ   
-Αγνξά κειηζζηώλ θαη εμνπιηζκνύ κειηζζνθνκηθνύ εξγαζηεξίνπ   
-Σκελνπξγία, πξόιεςε, θαηαζηνιή, ζύιιεςε αθεζκώλ θαη εγθαηάζηαζε   

3ε εκέξα  

-Μειηζζνρισξίδα, ε ζεκαζία ησλ αλζνθνξηώλ  
-Παξαγσγή άιισλ πξντόλησλ κειηζζνθνκίαο (γύξεο, βαζηιηθνύ πνιηνύ, 
θεξηνύ , πξόπνιεο, δειεηεξίνπ)  
-Οη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο ησλ κειηζζώλ, δηάγλσζε, ζεξαπεία    
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΩΝ/ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ 
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Ι. ΘΔΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: «Παραγωγή μελιζζιών – Παραγωγή βαζιλιζζών 
(Βαζιλοηροθία)». 

 
 

ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΡΗΗ, ΛΔΤΚΩΙΑ                                                 
7-9 Ιοσνίοσ 2017 

 
 
 

1ε εκέξα  

-Μέζνδνη παξαγσγήο κειηζζηώλ 
-Γηαίξεζε ησλ κειηζζηώλ, ζρεκαηηζκόο παξαθπάδσλ 
-Απιέο θαη ζύλζεηεο ηερληθέο 
-Πξνεηνηκαζία βαζηιηζζώλ ή βαζηιηθώλ θειηώλ  
-Φεηξηζκόο παξαθπάδσλ   

2ε εκέξα  

-Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο βαζίιηζζαο  
-Μέζνδνη παξαγσγήο βαζηιηζζώλ, βαζηθέο αξρέο βαζηινηξνθίαο 
-Δμνπιηζκόο θαη απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηε βαζηινηξνθία     
-Κξηηήξηα επηινγήο κειηζζηώλ, βειηίσζε ησλ κειηζζώλ  
 

3ε εκέξα  

-Δκβνιηαζκόο, θπςέιε έλαξμεο, απνπεξάησζεο, θπςειίδηα ζύδεπμεο   
-Τερλεηή ζπεξκαηέγρπζε   
-Δηζαγσγή βαζηιηζζώλ   
-Γεληθή ζπδήηεζε γηα ηηο κεζόδνπο βαζηινηξνθίαο θαη παξαγσγήο βαζηιηθνύ 
πνιηνύ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΗ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ –ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΛΙΟΚΟΜΟΤ 
ΚΑΙ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΜΔΛΙΟΚΟΜΩΝ 

Α 1 α: ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΩΝ 



 
 

ΙΙ. ΘΔΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: «Γιατείριζη Μελιζζοκομικής Μονάδας – Παραγωγή                              
Προϊόνηων Μελιζζοκομίας». 

 
ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΑΦΟΤ 

(ΔΠ. Γ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΑΦΟΤ), 21-23 Ιοσνίοσ 2017  
 

1ε εκέξα 

-Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ κειηζζνθνκηθώλ 
πξντόλησλ 
-Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί γηα αλάπηπμε ησλ κειηζζηώλ 
-Πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ κειηνύ, θαλνληζκνί θαη νδεγίεο ηεο Δ.Δ. 
-Βηνινγηθή Μειηζζνθνκία, κέιη ΠΟΠ θαη ΠΓΔ 

2ε εκέξα 

-Παξαγσγή γύξεο ,ηνπνζέηεζε γπξενπαγίδσλ 
-Σπγθνκηδή, επεμεξγαζία ηεο γύξεο 
-Φξήζε θαη ηξόπνη δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο 
-Παξαγσγή βαζηιηθνύ πνιηνύ 
-Υιηθά θαη κέζα παξαγσγήο, κέζνδνη παξαγσγήο 
-Σπιινγή, δηαηήξεζε, ρξήζε θαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο 

3ε εκέξα 

-Παξαγσγή θεξηνύ, θξηηήξηα γηα παξαγσγή θύιισλ θεξήζξαο  
-Τξόπνη πξνζηαζίαο ηνπ θεξηνύ από θαηάινηπα θαη παζνγόλα 
-Μέζνδνη εμαγσγήο, θαζαξηζκόο θαη ιεύθαλζε ηνπ θεξηνύ 
-Παξαγσγή πξόπνιεο 
-Σπιινγή, θαζαξηζκόο, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία ηεο πξόπνιεο 
-Βηνινγηθή αμία ηεο πξόπνιεο 
-Παξαγσγή δειεηεξίνπ ηεο κέιηζζαο 
-Μειηζζνζεξαπεία 

 
 

ΙII. ΘΔΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: «Δτθροί και Αζθένειες ηων μελιζζών». 
 
  ΥΩΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΚΔ. Γ.Δ. ΑΓΡΟΤ, 5-7 Ιοσλίοσ 2017   
 

1ε εκέξα 

-Βαζηθέο αξρέο παζνινγίαο ηεο κέιηζζαο 
-Μέηξα πξόιεςεο ησλ αζζελεηώλ 
-Δλίζρπζε ησλ κεραληζκώλ άκπλαο ηνπ κειηζζηνύ 
-Αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ην γόλν, Ακεξηθάληθε, Δπξσπατθή, Σαθθόκνξθε 
ζεςηγνλία, Αζθνζθαίξσζε 
-Γηάγλσζε θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπο 

2ε εκέξα 

-Αζζέλεηεο ησλ αθκαίσλ κειηζζώλ 
-Ννζεκίαζε: Παζνγέλεηα, δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε 
-Βαξξόα: Βηνινγία, Παζνγέλεηα, εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ πξνζβνιήο ,   
αληηκεηώπηζε 
-Άιινη ερζξνί θαη αζζέλεηεο (Τξαρεηαθή αθαξίαζε, Ιώζεηο,  Παξάιπζε 
θεξόζθσξνο, ζθήθεο, πνπιηά, ην ζθαζάξη ηεο θπςέιεο θ.ά.) 
-Με κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ηνπ κειηζζηνύ 

3ε εκέξα 

-Τξνθνδειεηεξηάζεηο 
-Γεηγκαηνιεςία θαη απνζηνιή δείγκαηνο ζε εξγαζηήξηα γηα ηε δηάγλσζε 
αζζελεηώλ 
-Καλόλεο νξζήο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο 
-Απνιύκαλζε εμνπιηζκνύ 
-Αληηκεηώπηζε αζζελεηώλ ησλ κειηζζώλ ρσξίο ρεκηθά θάξκαθα 
-Γεληθή ζπδήηεζε 

 
                           Όιεο νη εθπαηδεύζεηο αξρίδνπλ ζηηο 08:30 θαη ιήγνπλ ζηηο 14:30. 
 


