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 Σπγγειάθε Ταηηάλα



 Ο Μειηζζνθφκνο αζρνιείηαη κε ηελ εθηξνθή κειηζζψλ, ηε ζπγθνκηδή θαη

πψιεζε ηνπ κειηνχ, ηνπ βαζηιηθνχ πνιηνχ, ηεο θεξήζξαο θαη ησλ άιισλ

πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε κέιηζζα. Εηδηθφηεξα, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη

ηηο θπςέιεο, απμάλεη ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο, ή αθφκα ηνπνζεηεί

θαηλνχξγηεο, φηαλ ν πιεζπζκφο ησλ κειηζζψλ γίλεη ηδηαίηεξα κεγάινο.



 Σπιιέγεη ην κέιη θαη ηνλ βαζηιηθφ πνιηφ ζε 

ηέηνηεο πνζφηεηεο, ψζηε λα κείλεη ηξνθή γηα ην 

ζκήλνο, βάδεη πξφζζεηε ηξνθή ζηηο θπςέιεο 

γηα λα ζπληεξεζνχλ νη κέιηζζεο ηελ πεξίνδν 

ηνπ ρεηκψλα, ειέγρεη ηελ πγεία ηνπ ζκήλνπο θαη 

ηνπνζεηεί ηα θάξκαθα πνπ κπνξεί λα 

ρξεηαζηνχλ.



 Η ελαζρφιεζε κε ηε κειηζζνθνκία εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ

ρξφλνπ. Έηζη, νη επνρέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο, είλαη ε

άλνημε θαη ην θαινθαίξη, νπφηε ζπλήζσο γίλεηαη ε ζπγθνκηδή ηνπ

κειηνχ. Τνλ ρεηκψλα θαη ην θζηλφπσξν γίλνληαη εξγαζίεο

ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζκήλνπο, φπσο παξνρή ηξνθήο

θαη θαξκάθσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη γεληθή

επίβιεςε.



 Ο Μειηζζνθφκνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα 

γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα ηζηκπήκαηα ησλ 

κειηζζψλ, φπσο κάζθα θαη ζηνιή, θαζψο θαη 

νξηζκέλα φξγαλα γηα ηε ζπγθνκηδή, φπσο ν 

κειηηνεμαγσγέαο θαη ην θαπληζηήξη.



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε 
κειηζζνθνκία είλαη 
ζεκαληηθή ε απφθηεζε 
εκπεηξίαο. Γλψζεηο γηα ην 
επάγγεικα κπνξνχλ λα 
απνθηεζνχλ ζε ΤΕΕ, πνπ 
παξέρνπλ εηδίθεπζε ζηε 
κειηζζνθνκία, ζε ΤΕΘ 
δσηθήο παξαγσγήο θαη ζηα 
Γεσπνληθά Τκήκαηα ησλ 
ΑΕΘ κε ηελ αληίζηνηρε 
εηδηθφηεηα. Η εθπαίδεπζε 
πάλσ ζηε κειηζζνθνκία 
δηεπθνιχλεη ηε δπλαηφηεηα 
ιήςεο εηδηθψλ δαλείσλ θαη 
επηδνκάησλ πνπ 
παξέρνληαη ηδηαίηεξα ζε 
λένπο παξαγσγνχο. 



 Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απαηηείηαη άδεηα πνπ

εθδίδεηαη απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο θαη πξνυπνζέηεη

ηελ ηδηνθηεζία ηνπιάρηζηνλ κίαο κνλάδαο κειηζζψλ κε

πεξηζζφηεξεο απφ 120 θπςέιεο.



 Υπάξρεη ζηαζεξή δήηεζε ζηελ αγνξά γηα πξντφληα 

κειηνχ θαη ν Μειηζζνθφκνο δελ αληηκεησπίδεη 

πξφβιεκα γηα ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο απφ ην 

κέιη, αξθεί λα έρεη θαιή πνηφηεηα θαη λα κελ πξνζβάιεη 

ηηο κέιηζζεο θάπνηα αξξψζηηα. Ο Μειηζζνθφκνο ζηελ 

Ειιάδα ζπλήζσο απηναπαζρνιείηαη, δηαηεξψληαο ηα 

δηθά ηνπ ζκήλε. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλεηαηξηζκνχο. 



 Παξάιιεια κπνξεί λα εξγαζηεί ζην ππνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη ζην Θλζηηηνχην Μειηζζνθνκίαο. 

Οξηζκέλεο θνξέο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα γηα 

ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ ζε 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο. Επεηδή ην επάγγεικα 

απηφ είλαη επνρηαθφ, πνιινί αγξφηεο ην 

εμαζθνχλ παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο 

γεσξγηθέο εξγαζίεο ηνπο.


