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τόχοσ του προγράμματοσ ιταν να διερευνθκοφν και να τεκμθριωκοφν ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν μελιϊν και τα 

οποία είτε ςυχνά δθμιουργοφν προβλιματα ςτουσ μελιςςοκόμουσ κατά τον επίςθμο 

ποιοτικό ζλεγχο και τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, είτε μποροφν να 

ενιςχφςουν τθν προϊκθςθ τουσ ςτθν αγορά. Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκαν 

κατθγορίεσ μελιοφ που μποροφν να παραχκοφν ςτθν Ελλάδα και να διακινθκοφν ςτθν 

αγορά με τθν αμιγι τουσ μορφι και για τισ οποίεσ υπιρχαν προφορικζσ πλθροφορίεσ 

από μελιςςοκόμουσ και διακινθτζσ και ςτοιχεία από τθν εμπειρία του εργαςτθρίου ότι 

μπορεί να εμφανίηουν ιδιόμορφθ ςυμπεριφορά και για τα οποία δεν υπιρχαν 

τεκμθριωμζνεσ ερευνθτικζσ πλθροφορίεσ. Κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ 

προςτζκθκαν επίςθσ νζα είδθ μελιϊν που για πρϊτθ φορά διαπιςτϊκθκε ότι 

παράγονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Οι κατθγορίεσ αμιγϊν ελλθνικϊν μελιϊν που 

μελετικθκαν ιταν: βελανιδιάσ, παλιουριοφ, πολυκόμπου, βαμβακόμελου,  

πευκόμελου, ελατόμελου κουμαριάσ, metcalfa και κουτςουπιάσ. Αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι τα δείγματα που εντάχκθκαν τελικά ςτθν μελζτθ επιλζχκθκαν μετά από αξιολόγθςθ 

των φυςικοχθμικϊν και μικροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ από ζνα μεγάλο αρικμό 

δειγμάτων που ςυγκεντρϊκθκαν προκειμζνου να είναι αντιπροςωπευτικά. Ειδικότερα 

μετά τθν τριετι ζρευνα για κάκε είδοσ μελιοφ προζκυψαν τα παρακάτω αποτελζςματα 
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Μζλι Βελανιδιάσ 

Σο μζλι βελανιδιάσ αποτελεί μια από τισ τρεισ κατθγορίεσ παραγόμενου μελιοφ 

μελιτϊματοσ ςτθν Ελλάδα. Παράγεται ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, όπου εξακολουκοφν 

μζχρι και ςιμερα να υπάρχουν ςυςτάδεσ δζντρων ι δάςθ βελανιδιάσ. Οι 

ςθμαντικότερεσ ποςότθτεσ ςυλλζγονται ςτισ οροςειρζσ Ροδόπθσ και Κερκίνθσ 

(Μπζλλεσ), ςτθν Κεντρικι και Νότια Πίνδο, ςτο Πιλιο και ςτθν Κεντρικι Πελοπόννθςο 

(κυρίωσ ςτο δάςοσ τθσ Φολόθσ). Σα φφλλα και οι καρποί τθσ βελανιδιάσ προςβάλλονται 

από ζντομα, τισ μελιτϊδεισ εκκρίςεισ των οποίων ςυλλζγουν οι μζλιςςεσ.  Η διάρκεια 

ςυλλογισ ξεκινά από τον Ιοφνιο με μελιτϊδεισ εκκρίςεισ των φφλλων τθσ βελανιδιάσ 

και μπορεί να φτάςει ζωσ τζλθ Αυγοφςτου με αρχζσ επτεμβρίου με μελιτϊματα από 

τα βελανίδια. Σο μζλι που παράγεται χαρακτθρίηεται από πολφ ςκοτεινό ςχεδόν μαφρο 

χρϊμα και μζτρια με υψθλι ρευςτότθτα. υνολικά εντάχκθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ 

είκοςι πζντε αμιγι δείγματα βελανιδιάσ από διάφορεσ περιοχζσ των νομϊν Καρδίτςασ, 

Γρεβενϊν, ερρϊν, Κοηάνθσ, Καςτοριάσ, Ζδεςςασ, Ιωαννίνων, Ζβρου, Λάριςασ, 

Θεςςαλονίκθσ και Δράμασ. Από τισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα 

αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον πίνακα 1.  

 

Πίνακασ 1: Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά μελιοφ βελανιδιάσ (n = 25) 

Παράμετροσ  Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 15.5 0.9 14.0 - 17.9 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 1.11 0.3 0.82 - 2.08 

HMF (mg/Kg) 0.9 2.07 0 - 8.0 

Διαςτάςθ (DN) 30.6 6.67 18.1 - 40.9  

Οξφτθτα (meq/Kg) 36.2 8.9 13.5 - 50.0 

PH 4.58 0.20 4.17 - 5.21 

Χρϊμα (mm Pfund) 134.6 15.1 103.0 -150.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 30.9 1.2 29.2 - 33.17 

 a* 2.47 0.53 1.24 - 3.40 

 b* 3.24 1.76 0.60 - 6.09 

 

Από τα αποτελζςματα του πίνακα 1 διαπιςτϊνεται ότι πρόκειται για ζνα μζλι με 

χαρακτθριςτικά μελιοφ μελιτϊματοσ, όπωσ θ χαμθλι υγραςία (Μ.Ο. = 15.5%) και θ 

υψθλι αγωγιμότθτα (Μ.Ο. = 1.11 mS/cm). Χαρακτθρίηεται από υψθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ 

(Μ.Ο. = 30.6 DN) και οξφτθτασ (Μ.Ο. = 36.2 meq/Kg) και είναι ζνα μζλι ιδιαίτερα 

ςκουρόχρωμο (Μ.Ο. Χρϊμα = 134.6 mm Pfund, Μ.Ο. L*= 30.9). Οι τιμζσ οξφτθτασ από 

μζλια που ζχουν αναλυκεί ςτο εργαςτιριο ζνα εξάμθνο μετά τθν ςυγκομιδι τουσ, 

φαίνεται ότι παρουςιάηουν υψθλό ρυκμό αφξθςθσ με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ να 
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ξεπεροφν το ανϊτατο όριο των 50  meq/Kg που ορίηει θ νομοκεςία και να μθν μποροφν 

να διακινθκοφν ςτθν αγορά. 

 

Μζλι Παλιουριοφ 

Σο μζλι παλιουριοφ παράγεται από τα άνκθ του Παλιουριοφ (Paliurus spina-christi), ζνα 

φυλλοβόλο ακανκϊδθ κάμνο που ευδοκιμεί ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Είναι ζνα 

ανοιχτόχρωμο μζλι που ςυλλζγεται κατά τουσ μινεσ Μάιο - Ιοφνιο. Πρόκειται για μια 

ανκοφορία ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτισ κλιματικζσ ςυνκικεσ που επθρεάηεται από τθν 

βροχι και τον άνεμο και θ οποία όμωσ ςε καλζσ χρονιζσ μπορεί να δϊςει μεγάλθ 

παραγωγι ςτο ςφντομο χρονικό διάςτθμα των δυο εβδομάδων που διαρκεί 

(υπολογίηεται 10 - 15 Kg/κυψζλθ), ενϊ οι παράλλθλα κατά το διάςτθμα αυτό οι 

μζλιςςεσ δείχνουν μεγάλθ τάςθ για κρίςιμο κθρθκρϊν. υνολικά εντάχκθκαν ςτθν 

παροφςα μελζτθ είκοςι τρία αμιγι δείγματα παλιουριοφ από διάφορεσ περιοχζσ των 

νομϊν Πζλλασ, Πιερίασ,  Ζβρου, ερρϊν και Κιλκίσ. Από τισ αναλφςεισ που 

πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον πίνακα 2.  

 
Πίνακασ 2: Φυςικοχθμικά και μικροςκοπικά χαρακτθριςτικά μελιοφ παλιουριοφ (n = 23) 

Παράμετροσ  Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 16.2 0.9 14.1 - 18.0 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 0.96 0.22 0.52 -1.33 

HMF (mg/Kg) 0.1 0.4 0 - 1.8 

Διαςτάςθ (DN) 36.4 6.5 25.3 -47.1 

Οξφτθτα (meq/Kg) 15.4 7.3 5.5 - 31.5 

PH 5.62 0.85 3.90 - 4.01 

Χρϊμα (mm Pfund) 64.5 11.6 41.0 -64.5 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 34.73 1.14 31.65 - 36.41 

 a* 0.251 0.811 -3.047 

 b* 6.913 0.96 4.30 -6.92 

Γυρεόκοκκοι παλιουριοφ (%) 70.5 14.3 46.0 - 96.0 

 
Από τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ διαπιςτϊνεται ότι πρόκειται για ζνα μζλι με μζτρια 

υγραςία (Μ.Ο. = 16.2%) αν και είναι ιδιαίτερα λεπτόρευςτο. Χαρακτθρίηεται από 

ιδιαιτζρα υψθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ (Μ.Ο. = 36.4 DN) και με χαμθλι οξφτθτα (Μ.Ο. = 15.4 

meq/Kg). Πρόκειται για μζλι πλοφςιο ςε γυρεόκκουσ παλιουριοφ (Μ.Ο. = 70.5%) και 

ανοιχτόχρωμο (Μ.Ο. Χρϊμα = 64.5 mm Pfund, Μ.Ο. L*= 34.73). Ζνα ιδιαίτερο φυςικό 

του γνϊριςμα, παρά το γεγονόσ ότι κεωρείται ανκόμελο, είναι θ υψθλι του θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα (Μ.Ο. = 0.96 mS/cm). Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 78.3% των δειγμάτων 

μελιοφ από παλιοφρι που αναλφκθκαν παρουςίαηαν θλεκτρικι αγωγιμότθτα 
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μεγαλφτερθ από 0.8 mS/cm (και ειδικότερα πάνω από τα μιςά είχαν τιμζσ μεγαλφτερεσ 

από 1.0 mS/cm), γεγονόσ που ςυνεπάγεται ότι τα 3/4 των μελιςςοκόμων που κα 

διζκεταν το μζλι τουσ ςτθν αγορά κα είχαν πρόβλθμα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

(οδθγία 110/2001), κακϊσ αυτι ορίηει για τα ανκόμελα αγωγιμότθτα μικρότερθ από 

0.8 mS/cm (εικ. 1). 

 

 
Εικόνα 1: Ποςοςτό μελιϊν παλιουριοφ με υψθλι αγωγιμότθτα 

 

 
Μζλι Πολυκόμπου 

Ζνα ιδιαίτερα ςκουρόχρωμο μζλι με ιδιάηουςα οςμι που παράγεται ςε αμιγι μορφι 

κυρίωσ ςτθν Ηπειρωτικι Ελλάδα και το οποίο αποκτά ολοζνα και περιςςότερουσ 

φανατικοφσ καταναλωτζσ είναι το μζλι πολυκόμπου. Παράγεται από το φυτό 

Polygonum aviculare ςτα μζςα καλοκαιριοφ ζωσ και τισ αρχζσ του Φκινοπϊρου 

(ανάλογα με τισ βροχζσ), κυρίωσ ςε περιοχζσ  όπου προθγοφμενα είχαν καλλιεργθκεί 

δθμθτριακά. υνολικά εντάχκθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ είκοςι αμιγι δείγματα 

πολυκόμπου από διάφορεσ περιοχζσ των νομϊν Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Χαλκιδικισ, 

ερρϊν. Από τισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα αποτελζςματα που 

παρατίκενται ςτον πίνακα 3.  
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Πίνακασ 3: Φυςικοχθμικά και μικροςκοπικά χαρακτθριςτικά μελιοφ πολυκόμπου (n = 

20) 

Παράμετροσ  Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 18.1 1.25 16.6 - 20.7 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 0.81 0.18 0.49 -1.10 

HMF (mg/Kg) 2.5 5 0 - 20.8 

Διαςτάςθ (DN) 33.4 6..3 20.9 - 44.8 

Οξφτθτα (meq/Kg) 29.9 5.2 20.0- 42.0 

pH 4.25 0.23 3.78 - 4.55 

Χρϊμα (mm Pfund) 149.1 15.4 132.0 -150.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 31.34 1.71 29.30 - 34.79 

 a* 3.65 1.25 0.75 - 6.34 

 b* 4.01 1.19 0.91 - 9.08 

Γυρεόκοκκοι πολυκόμπου 84.6 15.4 48.0 - 98.0 

 
Από τα αποτελζςματα του πίνακα 3 διαπιςτϊνεται ότι πρόκειται για ζνα μζλι με πολφ 

υψθλι υγραςία (Μ.Ο. = 18.1%, εφροσ= 16.6 - 20.7%) με ςυνεπακόλουκο να 

παρουςιάηει μεγάλθ πικανότθτα ζναρξθσ ηυμϊςεων. Χαρακτθρίηεται από υψθλζσ τιμζσ 

διαςτάςθσ (Μ.Ο. = 33.4 DN), αλλά και οξφτθτασ (Μ.Ο. = 29.9 meq/Kg). Πρόκειται για 

μζλι πλοφςιο ςε γυρεόκκουσ πολυκόμπου (Μ.Ο. = 84.6%), πολφ ςκοφρου χρϊματοσ 

(Μ.Ο. Χρϊμα = 149.1 mm Pfund, Μ.Ο. L*= 31.34). Όπωσ και το μζλι παλιουριοφ ζτςι και 

αυτό αν και κεωρείται ανκόμελο, εντοφτοισ ζχει υψθλι θλεκτρικι αγωγιμότθτα (Μ.Ο. = 

0.81 mS/cm). Από τα δείγματα παλιουριοφ που αναλφκθκαν, ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ ζρευνασ, πάνω από τα μιςά (55%) βρζκθκαν να ζχουν θλεκτρικι 

αγωγιμότθτα μεγαλφτερθ από 0.8 mS/cm (εικ. 2).  
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Εικόνα 2: Ποςοςτό μελιϊν πολυκόμπου με υψθλι αγωγιμότθτα 

 

Μζλι Βαμβακιοφ 

Ζνα μζλι που παράγεται ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα είναι το 

μζλι βαμβακιοφ. Η ςυλλογι του γίνεται κατά το μινα Ιοφλιο, που το βαμβάκι 

(Gossypium hirsutum) είναι ανκιςμζνο και πραγματοποιείται κυρίωσ ςτισ περιοχζσ τθσ 

Θεςςαλίασ, τθσ Μακεδονίασ, τθσ Θράκθ και τθσ τερεάσ Ελλάδασ. Πρόκειται για ζνα 

ανοιχτόχρωμο μζλι με μεγάλθ τάςθ για κρυςτάλλωςθ. Αν και ανικει ςτθν κατθγορία 

των μελιϊν που με βάςθ το ΦΕΚ 239/2005 ζχουν οριςτεί κριτιρια ταυτοποίθςθσ του, 

εντοφτοισ αυτά αφοροφν μόνο τα μικροςκοπικά του χαρακτθριςτικά. υνολικά και μετά 

από μικροςκοπικι ανάλυςθ μεγάλου αρικμοφ δειγμάτων, τελικϊσ βρζκθκαν μόνο επτά 

δείγματα από περιοχζσ των νομϊν Λάριςασ, Θεςςαλονίκθσ, Ροδόπθσ και ερρϊν, που 

να πλθροφν τα απαιτοφμενα μικροςκοπικά και οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά του 

βαμβακόμελου. Από τισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα 

αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον πίνακα 4.  
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Πίνακασ 4: Φυςικοχθμικά και μικροςκοπικά χαρακτθριςτικά βαμβακόμελου (n = 7) 
 

Από τθν παροφςα μελζτθ προζκυψε ότι πρόκειται για ζνα μζλι με χαμθλι υγραςία 

(Μ.Ο. = 15.6%, εφροσ= 14.76 - 17.2%), μζτριασ περιεκτικότθτασ ςε διαςτάςθ (Μ.Ο. = 

24,4%, εφροσ= 20.3 - 28.9 DN), αλλά με υψθλι οξφτθτα  (Μ.Ο. = 42.8 meq/Kg). Σο 

χρϊμα του είναι ανοιχτό (Μ.Ο. χρϊμα = 74.0 mm Pfund, Μ.Ο. L*= 35.33) και είναι 

ιδιαίτερα φτωχό ςε γυρεόκοκκουσ βαμβακιοφ (Μ.Ο. = 4.1%). Αν και κεωρείται 

ανκόμελο και ςυχνά επιςθμάνεται με αυτι του ιδιότθτα μπορεί να εμφανίςει υψθλι 

αγωγιμότθτα. Ειδικότερα από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ διαπιςτϊνεται 

ότι το 71.4% των δειγμάτων λόγω υψθλισ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ (εφροσ = 0.39 - 1.2 

mS/cm) βρίςκονται εκτόσ των κεςμοκετθμζνω ορίων (εικ. 3.) 

   

 

Παράμετροσ Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 15.6 0.8 14,7 - 17.2 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 0.71 0.28 0.39 -1.12 

HMF (mg/Kg) 4.5 2.4 1.3 - 7.2 

Διαςτάςθ (DN) 24.4 3.2 20.3 -28.9 

Οξφτθτα (meq/Kg) 42.8 5.1 33.5 - 49.0 

pH 3.82 0,19 3.66 -3.92 

Χρϊμα (mm Pfund) 74.0 25.7 34.0 - 74.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 35.33 2.07 32.34 - 37.30 

 a* 0.50 1.25 -3.11 

 b* 5.77 1.32 3.30 - 7.12 

Γυρεόκοκκοι βαμβακιοφ 4.1 1.2 3.0 - 6.0 
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Εικόνα 3: Ποςοςτό μελιϊν βαμβακιοφ με υψθλι αγωγιμότθτα 

 

 
Πευκόμελο 
Σο πευκόμελο αποτελεί το ςθμαντικότερο είδοσ μελιοφ που παράγεται ςτθν Ελλάδα. 
Τπολογίηεται ότι ςτθ χϊρα μασ πάνω από το 60% (~9.500 tn) τθσ ετιςιασ παραγωγισ 
μελιοφ (~16.000 tn), είναι πευκόμελο. Κατά τθν περίοδο των φκινοπωρινϊν 
μελιτοεκκρίςεων του πεφκου μεγάλοσ αρικμόσ μελιςςοςμθνϊν μεταφζρονται ςε 
πευκοδάςθ των περιοχϊν τθσ Χαλκιδικισ, τθσ Θάςου και τθσ Εφβοιασ. Άλλεσ περιοχζσ 
ςτισ οποίεσ υπάρχει θ δυνατότθτα παραγωγισ πευκόμελου είναι θ Κριτθ, θ Ρόδοσ, θ 
κόπελοσ, θ Μυτιλινθ και τα πευκοδάςθ των νομϊν ερρϊν, Δράμασ και Ροδόπθσ. Η 
κφρια παραγωγι πραγματοποιείται κατά τουσ Φκινοπωρινοφσ μινεσ, εντοφτοισ αν οι 
ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ και κυρίωσ ςτισ Νότιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ όπου θ ανάπτυξθ 
των μελιςςιϊν ζχει ξεκινιςει από νωρίσ υπάρχει δυνατότθτα παραγωγισ ςθμαντικϊν 
ποςοτιτων και κατά τθν Άνοιξθ. υνολικά εντάχκθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ τριάντα 
οκτϊ δείγματα από Χαλκιδικι, Ρόδο, Κριτθ, Εφβοια Θάςοσ και ζρρεσ. Από τισ 
αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα αποτελζςματα που παρατίκενται 
ςτον πίνακα 5.  
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Πίνακασ 5: Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά πευκόμελου (n = 38) 

 
  
Από τθν παροφςα μελζτθ προζκυψε ότι πρόκειται για ζνα μζλι με ςχετικά χαμθλι 

υγραςία (Μ.Ο. =15,9%), μζτριασ οξφτθτασ  (Μ.Ο. = 21.1 meq/Kg) και χρϊματοσ (Μ.Ο. 

χρϊμα = 87.2 mm Pfund, Μ.Ο. L*= 33.5). Η θλεκτρικι του αγωγιμότθτασ είναι υψθλι 

(Μ.Ο. = 1.24 mS/cm), χαρακτθριςτικι μελιοφ μελιτϊματοσ. Σα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να ςυλλζγεται πευκόμελο με χαμθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ που δεν 

ανταποκρίνονται ςτα νομοκετικά όρια με αποτζλεςμα οι μελιςςοκόμοι, παρά το 

γεγονόσ ότι δεν τροφοδοτοφν, να βρίςκονται κατά τουσ ποιοτικοφσ ελζγχουσ με μθ 

κανονικά πευκόμελα. Ειδικότερα ςτθν παροφςα μελζτθ διαπιςτϊκθκε ότι το 36.8% των 

δειγμάτων είχαν διαςτάςθ μικρότερθ από 8 DN (εικ. 4). Κακϊσ το πρόβλθμα ιταν 

ιδιαίτερο ζντονο ςε Κριτθ και Ρόδο πραγματοποιικθκε διεξοδικι μελζτθ των 

παραγόντων (ανοιξιάτικο - φκινοπωρινό, ρυκμόσ ςυλλογισ) που μπορεί να επιδροφν 

ςε αυτι τθν παράμετρο ϊςτε από τθ φφςθ τθσ ςε αυτό το είδοσ μελιοφ να είναι 

χαμθλι. Διαπιςτϊκθκε και αποδείχκθκε τόςο ςτο εργαςτιριο όςο και ςτο 

μελιςςοκομείο ότι οι χαμθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ οφείλονται ςτον γριγορο ρυκμό 

ςυλλογισ, και αποτελεί φυςικό χαρακτθριςτικό για το οποίο δεν ευκφνεται ο 

μελιςςοκόμοσ. Σα αποτελζςματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ παραδίδονται ωσ 

ςυνθμμζνα κακϊσ παρουςιάςτθκαν και καταγράφτθκαν αναλυτικά ςτο 4ο 

Επιςτθμονικό υνζδριο Μελιςςοκομίασ. 

Παράμετροσ Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 15.9 0.9 14.4 - 18.6 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 1.24 0.91 0.91 - 1.51 

HMF (mg/Kg) 1.1 2.38 0 - 1.1 

Διαςτάςθ (DN) 12.7 7.8 4.5 - 31.1 

Οξφτθτα (meq/Kg) 21.1 7.4 9.0 - 36.0 

pH 5 0.6 4.1 - 6.5 

Χρϊμα (mm Pfund) 87.2 22.5 40.0 - 137.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 33.48 1.15 31.26 - 35.73 

 a* 1.23 1.1 0.47 - 3.52 

 b* 6.8 6.8 0.60 - 6.09 
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Εικόνα 4: Ποςοςτό πευκόμελων με χαμθλι διαςτάςθ 

 

 

Ελατόμελο 

Σο ελατόμελο αποτελεί ζνα από τα βαςικά αμιγι μζλια που παράγονται ςτθν Ελλάδα 

καλφπτοντασ το 5-7% τθσ ετιςιασ παραγωγισ. Παράγεται τζλοσ Άνοιξθσ με αρχζσ 

καλοκαιρίου από το ζντομο Physokermes hemicryphus ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ 

μασ, όπωσ θ οροςειρά τθσ Πίνδου, θ ορεινι Πελοπόνθςοσ, το Καρπενιςι και θ 

Κεφαλλονιά. Είναι ζνα παχφρευςτο μζλι, ιδιαίτερα αγαπθτό ςτουσ καταναλωτζσ το 

οποίο δεν κρυςταλλϊνει. Ειδικότερα το μζλι που παράγεται ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

τθσ Πελλοπονιςου και το οποίο ζχει διακριτά οργανολθπτικά και γεωγραφικά 

χαρακτθριςτικά όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΦΕΚ Β 16/14-1-1994 είναι το μοναδικό 

ελλθνικό μζλι (Ελάτθσ Μαινάλου Βανίλια) με Προςτατευόμενθ Ονομαςία Προελεφςεωσ 

(Π.Ο.Π.). τα πλαίςια αυτισ τθσ μελζτθσ ςυλλζχκθκαν εικοςιτζςςερα δείγματα 

ελατόμελου από διάφορεσ περιοχζσ των νομϊν Ευρυτανίασ, Φκιϊτιδασ, Φωκίδασ και 

Αιτωλοκαρνανίασ. Από τισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψαν τα 

αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον πίνακα 6.  
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Πίνακασ 6: Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά ελατόμελου (n = 24) 

 
Όπωσ διαπιςτϊνεται από τα ςτοιχεία του πίνακα 6 το ελλθνικό ελατόμελο παρουςιάηει 

χαμθλι υγραςία (Μ.Ο. =15.0% ), μζτρια οξφτθτα  (Μ.Ο. = 27.8 meq/Kg), μζτρια δράςθ 

του ενηφμου διαςτάςθ (Μ.Ο. =15.0DN), και ςχετικά ςκοφρο χρϊμα (Μ.Ο. χρϊμα = 102,6 

mm Pfund, Μ.Ο. L*= 35.58). Η θλεκτρικι του αγωγιμότθτα είναι ιδιαίτερα  υψθλι (Μ.Ο. 

= 1.38 mS/cm). τα δείγματα αυτά και κακϊσ ςυχνά υπάρχουν προβλιματα κατά τον 

ποιοτικό ζλεγχο όςο αφορά το άκροιςμα γλυκόηθσ και φρουκτόηθσ πραγματοποιικθκε 

και προςδιοριςμόσ αυτϊν των ςακχάρων. Από τα αποτελζςματα προζκυψε ότι 49% των 

δειγμάτων παρουςίαςαν άκροιςμα γλυκόηθσ + φρουκτόηθσ  μικρότερο από 45%, ενϊ οι 

νομοκεςία απαιτεί υψθλότερεσ τιμζσ (μζλια μελιτϊματοσ > 45%, ανκόμελα > 60%)(εικ. 

5). Σο γεγονόσ αυτό αποδεικνφει ότι το ελλθνικό ελατόμελο από τθ φφςθ του περιζχει 

μικρζσ ποςότθτεσ γλυκόηθσ και φρουκτόηθσ. 

Παράμετροσ Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 15.0 1.2 13.1 - 17.9 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 1.38 0.13 1.16 - 1.56 

HMF (mg/Kg) 0.7 1.1 0 - 3.9 

Διαςτάςθ (DN) 29.7 5.8 8.7 - 29.7 

Οξφτθτα (meq/Kg) 27.8 5.3 9.5 - 38.0 

pH 4.95 0.27 4.32 - 5.34 

Χρϊμα (mm Pfund) 102.6 29.6 52.0- 150.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 35.58 5.32 31.40- 57.34 

 a* 1.459 0 0 - 2.75 

 b* 7.61 2.62 4.28 - 15.78 
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Εικόνα 5: Ποςοςτό ελατόμελων με άκροιςμα γλυκόηθσ και φρουκτόηθσ < 45% 

 
Μζλι κουμαριάσ 

Ζνα μζλι που οριςμζνεσ φορζσ παράγεται ςτθν Ελλάδα ςε αμιγι μορφι είναι το μζλι 

κουμαριάσ. Είναι ζνα ανκόμελο με ιδιαίτερα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά το  οποίο 

ςυλλζγεται από το φυτό Arbutus unedo κατά το τζλοσ τθσ μελιςςοκομικισ χρονιάσ. Οι 

μζλιςςεσ επιςκζπτονται τισ ανκιςμζνεσ κουμαριζσ και ςυλλζγουν από αυτζσ νζκταρ 

παράγοντασ το μζλι κουμαριάσ το οποίο ζχει ζντονο άρωμα και ιδιαίτερα πικρι γεφςθ, 

γι' αυτό και κατά το παρελκόν εκτιμοφνταν αρνθτικά από τουσ καταναλωτζσ με 

αποτζλεςμα να μθ το προτιμοφν. Λόγω των ιδιόμορφων οργανολθπτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και ςε ςυνδυαςμό με τθν περίοδο ςυλλογισ του, ςυχνά οι 

μελιςςοκόμοι ςτθν Ελλάδα δεν το τρυγοφςαν αλλά το αφινουν για το ξεχειμϊνιςμα 

των μελιςςϊν. Σα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μερίδα καταναλωτϊν που το 

προτιμοφν γιϋ αυτό και οι παραγωοί μπαίνουν ςτθν διαδικαςία να το παράξουν  και να 

το διακζςουν ςτθν αγορά. Για τα χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ κουμαρόμελου δεν 

υπάρχουν προθγοφμενεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ, υπάρχουν όμωσ περιπτϊςεισ 

μελιςςοκόμων που κεωρικθκε ότι διζκεταν ςτθν αγορά μθ κανονικό μζλι λόγω τθσ 

χαμθλισ τιμισ διαςτάςθσ που εντοπιηόταν, γιϋ αυτό και εντάχκθκε ςτθν παροφςα 

μελζτθ.  υνολικά  ςυλλζχκθκαν/επιλζχκθκαν εικοςιζνα δείγματα κουμαρόμελου από 

διάφορεσ περιοχζσ των νομϊν Μαγνθςίασ, Πιερίασ, Πρζβεηασ, Ιωαννίνων, Άρτασ, 

Αιτωλοακαρνανίασ και Θεςπρωτίασ. Από τισ αναλφςεισ που πραγματοποιικθκαν 

προζκυψαν τα αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον πίνακα 7.  
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Πίνακασ 7: Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά ελατόμελου (n = 21) 

 
Όπωσ διαπιςτϊνεται από τα ςτοιχεία του πίνακα 7 το ελλθνικό κουμαρόμελο 

παρουςιάηει υψθλζσ τιμζσ  υγραςίασ (Μ.Ο. =18,8%, εφροσ = 15.7 - 21.1%) με το 28,6% 

να παρουςιάηουν  υψθλότερθ τιμι (εικ. 6) από το νομοκετθμζνο όριο (<20%, οδθγία 

110/2001), μζτρια οξφτθτα  (Μ.Ο. = 26.4 meq/Kg) και χαμθλό ποςοςτό γυρεκόκκων 

κουμαριάσ (μόνο ζνα δείγμα περιείχε γυρεόκκουσ κουμαριάσ > 45%). Χαρακτθριςτικό 

επίςθσ γι' αυτό το μζλι είναι θ χαμθλι τιμι διαςτάςθσ  (Μ.Ο. = 8DN, εφροσ = 3.2 - 

26.9DN) με το 69.2% των δειγμάτων να βρίςκονται εκτόσ νομοκετθμζνων κριτθρίων 

(εικ. 7). 

 

 
Εικόνα 6: Ποςοςτό κουμαρόμελων με υγραςία >20% 

Παράμετροσ Μέςοσ όροσ Συπική απόκλιςη Min - max 

Τγραςία (%) 18.8 1.4 15.7 - 21.1 

Ηλεκτρικι αγωγιμότθτα (mS/cm) 0.727 0.121 0.453- 0.907 

HMF (mg/Kg) 1.5 1.9  0 - 5.4 

Διαςτάςθ (DN) 8.0 6.0 3.2 - 26.9 

Οξφτθτα (meq/Kg) 26.4 5.9 16.5 - 36.5 

pH 4.16 0.15 3.92- 4.47 

Χρϊμα (mm Pfund) 76.95 18.47 39.0 -106.0 

Χρωματικζσ 

παράμετροι  

    

L* 37.75 0.289 34.39 - 43.87 

 a* 0.79 1.28 "-0.45 - 4.79 

 b* 7.93 2.82 4.23 - 16.67 

Γυρεόκοκκοι κουμαριάσ 16.9 11.8 4.0 - 54.0 
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Εικόνα 7: Ποςοςτό κουμαρόμελων με διαςτάςθ <8DN 

 

Μζλι κουτςουπιάσ και μζλι metcalfa 

Αν και ςτον αρχικό προγραμματιςμό το μζλι κουτςουπιάσ και το μζλι metcalfa δεν 

είχαν περιλθφκεί κακϊσ ιταν άγνωςτα για τουσ Ζλλθνεσ μελιςςοκόμουσ, εντοφτοισ τα 

τελευταία χρονιά άρχιςαν να ςυλλζγονται με τθν αμιγι τουσ μορφι. Σθν τελευταία 

χρονιά κατόρκωςαν να ςυλλεχκοφν οριςμζνα δείγματα αυτϊν των δφο ειδϊν για τα 

οποία υπάρχουν ιδθ τα πρϊτα αποτελζςματα. Η προςπάκεια αυτι κα ςυνεχιςτεί από 

το εργαςτιριο προκειμζνου να κακοριςτοφν τα χαρακτθριςτικά τουσ και να 

διερευνθκοφν τυχόν ιδιόμορφεσ ςυμπεριφορζσ. Σο μζλι κουτςουπιάσ παράγεται από 

το φυτό Cercis siliquastrum το οποίο είναι γνωςτό και ωσ δζντρο του Ιοφδα και το οποίο 

ανκίηει τθν άνοιξθ. Σο μζλι metcalfa παράγεται με τθ μεςολάβθςθ του εντόμου 

metcalfa pruinosa, από όπου ζχει πάρει και το όνομα του και το οποίο παραςιτεί ςε 

μεγάλο αρικμό φυτϊν. Πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι ςε αμιγι μορφι του πρϊτου 

είδοσ μζχρι ςτιγμισ υπάρχουν για τθν περιοχι των Ιωαννίνων, ενϊ για το δεφτερο για 

τθν περιοχι του Ζβρο. Από τα δείγματα που ζχουν μζχρι ςτιγμισ ςυλλεχκεί και 

αναλυκεί φαίνεται ότι το μζλι κουτςουπίασ παρουςιάηει  χαμθλζσ τιμζσ  υγραςίασ 

(Μ.Ο. =15.6%, εφροσ = 15.0 - 16,5%) και υψθλι διαςτάςθ Μ.Ο. =35.1 DN, εφροσ = 25.9 - 

43.0 DN). Οι τιμζσ τισ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ είναι χαρακτθριςτικζσ ανκόμελου  

(Μ.Ο. = 0.539 mS/cm, εφροσ = 0.36 - 0.65 mS/cm). Σο μζλι metcalfa φαίνεται να ζχει 

χαμθλι υγραςία (Μ.Ο. =15.2%, εφροσ = 14.3 - 16,2%) και υψθλζσ τιμζσ αγωγιμότθτασ 

(Μ.Ο. = 1.20 mS/cm, εφροσ = 0.96 - 1.55 mS/cm), χαρακτθριςτικζσ ενόσ μελιοφ 

μελιτϊματοσ. Η ςυλλογι μελιϊν αυτϊν των κατθγοριϊν και θ πραγματοποίθςθ των 

αναλφςεων κα ςυνεχιςτεί παρά τθ λιξθ του προγράμματοσ.  

 

Αντιοξειδωτική δράςη ελληνικών μελιών 

τα δείγματα μελιϊν που ςυλλζχκθκαν πραγματοποιικθκε επίςθσ προςδιοριςμόσ των 

ολικϊν φαινολϊν, παράμετροσ θ οποία αντικατοπτρίηει τθν αντιοξειδωτικι δράςθ ενόσ 
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προϊόντοσ. Από τα αποτελζςματα που αποτυπϊνονται ςτο διάγραμμα τθσ εικόνασ 8 

διαπιςτϊνεται ότι ελλθνικά μζλια με ιδιαίτερα υψθλι αντιοξειδωτικι δράςθ είναι τθσ 

βελανιδιάσ, του πολυκόμπου και τθσ κουμαριάσ. Σα ςτοιχεία αυτά κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου να ενιςχυκεί ςτθν αγορά θ πϊλθςθ των ςκουρόχρωμων 

μελιϊν ςτα οποία δεν είναι ςυνθκιςμζνο το ελλθνικό καταναλωτικό κοινό. Ζνα μζροσ 

αυτϊν των αποτελεςμάτων ζχει παρουςιαςτεί ςτο 1ο Πανελλινιο υνζδριο 

Επαγγελματικισ Μελιςςοκομίασ (τα πρακτικά ςου ςυνεδρίου δίνονται ωσ ςυνθμμζνα).   

ΠολύκοµpοςΠeύκοΠaλιούριΚοσµaριάΈλatοΒeλaνιdιάΒaµßάκι
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Εικόνα 8: Αντιοξειδωτικι δράςθ ελλθνικϊν μελιϊν 

 
 
ΠΡΟΣΑΕΙ 
 
Α. ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΕ 
 
Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν προκειμζνου 

να πραγματοποιθκοφν προςκικεσ και διορκϊςεισ τόςο ςτθν ελλθνικι (ΦΕΚ 239/2005), 

όςο και ςτθν ευρωπαϊκι νομοκεςία (110/2001) που αφορά τον ποιοτικό ζλεγχο του 

μελιοφ. Επιπρόςκετα να χρθςιμοποιθκοφν για ενίςχυςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ 

οριςμζνων κατθγοριϊν ελλθνικοφ μελιοφ μετά από κατάλλθλθ προϊκθςθ. Ειδικότερα: 

 

1. Σο μζλι παλιουριοφ παρουςιάηει υψθλι αγωγιμότθτα (78.3% των δειγμάτων 

μελιοφ παρουςίαηαν θλεκτρικι αγωγιμότθτα μεγαλφτερθ από 0.8 mS/cm), οπότε 

προτείνεται να προςτεκεί ςτισ εξαιρζςεισ (παρ. 4γ) του παραρτιματοσ ΙΙ τθσ 

ευρωπαϊκισ οδθγίασ 110/2001. 
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2. Σο μζλι πολυκόμπου παρουςιάηει υψθλι αγωγιμότθτα (55% των δειγμάτων μελιοφ 

παρουςίαηαν θλεκτρικι αγωγιμότθτα μεγαλφτερθ από 0.8 mS/cm), οπότε 

προτείνεται να προςτεκεί ςτισ εξαιρζςει του παραρτιματοσ ΙΙ (παρ. 4γ) τθσ 

ευρωπαϊκισ οδθγίασ 110/2001. 

 

3. Σο βαμβακόμελο παρουςιάηει υψθλι αγωγιμότθτα (28.6 % των δειγμάτων μελιοφ 

παρουςίαηαν θλεκτρικι αγωγιμότθτα μεγαλφτερθ από 0.8 mS/cm), οπότε 

προτείνεται να προςτεκεί ςτισ εξαιρζςει του παραρτιματοσ ΙΙ (παρ. 4γ) τθσ 

ευρωπαϊκισ οδθγίασ 110/2001. 

 

4. Σο πευκόμελο από τθ φφςθ του μπορεί να εμφανίςει χαμθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ (το 

36,8% των δειγμάτων μελιοφ παρουςίαηαν διαςτάςθ μικρότερθ από 8 DN) γεγονόσ 

που ςχετίηεται με τον γριγορο ρυκμόσ ςυλλογισ του. Για αυτό προτείνεται να 

προςτεκεί ςτισ εξαιρζςεισ τθσ 110/2001 (Παράρτθμα ΙΙ,  παρ. 6β) που αφορά τθ 

διαςτάςθ ςε μζλια  με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε φυςικά ζνηυμα. 

 

5. Σο ελατόμελο να μπορεί να εμφανίςει χαμθλι ςυγκζντρωςθ ακροίςματοσ 

φρουκτόηθσ και γλυκόηθσ (το 49% δειγμάτων μελιοφ παρουςίαηαν άκροιςμα 

γλυκόηθσ και φρουκτόηθσ μικρότερο από 45%). Γιϋ αυτό προτείνεται το μζλι ελάτου 

να προςτεκεί ωσ εξαίρεςθ ςτθν 110/2001 (προςκικθ ωσ 1.1.γ ςτο Παράρτθμα ΙΙ) 

όςο αφορά τθν προαναφερκιςα παράμετρο. 

 

6. Σο μζλι κουμαριάσ από τθ φφςθ του παρουςιάηει υψθλά ποςοςτά υγραςίασ (το 

28.6% των δειγμάτων μελιοφ παρουςίαηαν υγραςία μεγαλφτερθ από 20% ). Γιϋ 

αυτό προτείνεται το μζλι κουμαριάσ να προςτεκεί ωσ εξαίρεςθ ςτθν 110/2001 

(όπωσ ιδθ υπάρχει για το ερεικόμελο) (Παράρτθμα ΙΙ,  παρ. 2β) όςο αφορά τθν 

υγραςία   

 

7. Σο μζλι κουμαριάσ από τθ φφςθ του ζχει χαμθλζσ τιμζσ διαςτάςθσ (το 69.2% των 

δειγμάτων μελιοφ παρουςίαηαν διαςτάςθ μικρότερθ από 8 DN). Για αυτό 

προτείνεται να προςτεκεί ςτισ εξαιρζςεισ τθσ 110/2001 που αφορά τθ διαςτάςθ ςε 

μζλια  με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε φυςικά ζνηυμα (Παράρτθμα ΙΙ,  παρ. 6α). 

 

Β. ΑΛΛΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

1. Σο μζλι βελανιδιάσ παρουςιάηει από τθ φφςθ του υψθλζσ τιμζσ οξφτθτασ γιϋαυτό 

απαιτείται προςοχι κατά τθν αποκθκευςθ του και τθ διακίνθςθ του.  

 

2. Σο μζλι κουμαριάσ από τθ φφςθ του παρουςιάηει χαμθλό περιεχόμενο 

γυρεόκοκκων (Μ.Ο. = 16.9%) για αυτό για τθν απόδοςθ του αμιγοφσ χαρακτιρα του 
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προτείνεται θ ζνταξθ του ςτα μζλια από φυτά με ολιγάρικμουσ γυρεόκοκκουσ και θ  

χριςθ χαμθλότερου του 45% ποςοςτοφ. 

 

3. Σο μζλι βελανιδιάσ, πολυκόμπου και κουμαριάσ παρουςιάηουν ιδιαίτερα υψθλι 

αντιοξειδωτικι δράςθ, ιδιότθτα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν προϊκθςθ 

αυτϊν των μελιϊν ςτθν εγχϊρια αγορά κακϊσ και ςε αυτι του εξωτερικοφ 

 
 
  

 

 

 
 
Η επιςτθμονικά Τπεφκυνθ του Ζργου 
 
 
Σανανάκθ Χρυςοφλα 
Επίκουρθ Κακθγιτρια  
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα πικανοτιτων για τθν θλεκτρικι αγωγιμότθτα του παλιουριοφ  
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Διάγραμμα 2: Διάγραμμα πικανοτιτων για τθν θλεκτρικι αγωγιμότθτα του 

πολυκόμπου  
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Διάγραμμα 3: Διάγραμμα πικανοτιτων για τθν θλεκτρικι αγωγιμότθτα του βαμβακιοφ  

 
 
 

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα πικανοτιτων για τθν διαςτάςθ του πευκόμελο 
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Διάγραμμα 5: Διάγραμμα πικανοτιτων για το άκροιςμα γλυκόηθσ και φρουκτόηθσ του 

ελατόμελου  
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Διάγραμμα 6: Διάγραμμα πικανοτιτων για τθν υγραςία του κουμαρόμελου 
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Διάγραμμα 7: Διάγραμμα πικανοτιτων για διαςτάςθ  του κουμαρόμελου  
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Διάγραμμα 7: Διάγραμμα πικανοτιτων για το ποςοςτό γυρεοκόκκων κουμαριάσ ςτο 

κουμαρόμελο  
 

 
 
 
 


