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Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által 2007-ben indított monitoring vizs-
gálat hatodik esztendejének eredményeirõl szóló beszámolót tartja kezében a Tisztelt
Olvasó. Az elmúlt egy esztendõben végzett munka során a korábbi hagyományokhoz
hasonlóan arra kerestük a választ, hogy milyen okokra lehet visszavezetni az egyes
méhpusztulások, méhveszteségek, mérgezések, egyéb rendellenességek kialakulását. A
begyûjtött minták laboratóriumi elemzésén túl a méhészek által alkalmazott termelé-
si technológia egyes lépéseit is feltérképeztük. Ahol indokolt volt, ott ezeket a vizsgá-
latokat kémiai analízisekkel is kiegészítettük. Ezen adatok ismeretében iránymutatást
adtunk arra nézve, hogy az egyes méhészetekben bekövetkezett pusztulásokat milyen
beavatkozások alkalmazásával lehetne a közeljövõben elkerülni.

Jelentõs energiát fordítottunk a méhcsaládok életét befolyásoló környezeti té-
nyezõk, ezen belül is a különbözõ eredetû kémiai szennyezõdések vizsgálatára is. E
munka során kiemelt szerepet kapott a mûlépek, virágpor, méz és egyéb termékek
analízise. Tovább folytattuk a növényvédõszeres kezelésekre visszavezethetõ pusz-
tulások-rendellenességek vizsgálatát. Adataink felhasználásával néhány méhmér-
gezési eset kapcsán sikerült peren kívüli egyezséget kötni a károkozásért felelõs gaz-
dálkodókkal, sõt már van példa arra is, hogy pontosan ezeknek az adatoknak a fel-
használásával nyertek pert a méhészek egy méhmérgezési ügyben.

A növényvédelemmel kapcsolatos egyéb problémák közül nem szabad kifelej-
teni, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által közzétett adatok is-
meretében új lendületet kapott a neo-nikotinoidok mezõgazdasági, különösen a csá-
vázó szerként történõ falhasználásának és esetleges káros hatásainak kutatása. Eb-
ben a tárgykörben nem kívántuk és nem is kívánjuk felvenni a versenyt a külön-
bözõ nemzetközi hírû kutatóintézetekkel vagy egyéb társadalmi szervezetekkel,
ugyanakkor el kell mondani, hogy a probléma feltárásának érdekében az elõzõ évek-
hez hasonló vizsgálatokat idén is folytattunk.

Visszatérve a méhegészségügyi vizsgálatokra, egyértelmûen látszik, hogy a hazai
körülmények között még mindig a varroa atka elleni harc számít a legjelentõsebb fel-
adatnak. Ennek a parazitának a legyõzése és az ellene folytatandó harc az Európában
és világszínvonalon is igen magas méhsûrûségi adatok ismeretében komolyan felérté-
kelõdik. Az említett kártevõ ellen folytatandó küzdelem sikere nagymértékben múlik
az ellene bevethetõ hatóanyagok eredményességétõl, valamint attól, hogy ezek a ha-
tóanyagok a méhészek számára alkalmas és gyakorlati szempontból elfogadható tech-
nológia keretén belül kerüljenek alkalmazásra. Ennek megfelelõen vizsgáltuk a gyári-
lag formulázott amitráz-tartalmú hordozók hatékonyságát, valamint a záró kezelésben
szublimációs úton párologtatott oxálsav felhasználása során szerzett tapasztalatokat. 

Hatóanyagok szerint csoportosítottuk a hazai támogatási rendszer alapján vásárol-
ható atka elleni készítményeket, megjegyzéseket tettünk azok helyes használatával kap-
csolatban. Munkánkat a NÉBIH növényvédõszer-analitikai laboratóriumai (Velence és
Miskolc), az Állategészségügyi Diagnosztikai Intézet, a Wessling Hungária Kft., a német-
országi Intertek laboratórium és a megyei kormányhivatalok munkatársai segítették.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetése szeretné kifejezni köszöne-
tét mindazoknak a munkatársaknak, méhészeknek, szakértõknek, laboratóriumok-
nak, akik részt vettek ennek az igen sokoldalú munkának az elkészítésében.
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1. A 2012–2013. évben tapasztalt méhpusztulások
egészségügyi okainak elemzése

11..11..  AAzz  iiddõõjjáárráássii  ttéénnyyeezzõõkk  aallaakkuulláássaa
2012. õszén már második éve tartó rendkívüli aszályt kellett elszenvedni a ha-

zai méhészeknek. Kiszáradtak a vízfolyások, és a korábban vizenyõs réteken is el-
száradtak a növények, sem nektár, sem pedig virágporforrások nem álltak elegendõ
mennyiségben rendelkezésre. A családok fészkeiben vagy ûr tátongott, vagy pe-
dig a ki nem takarított napraforgóméz gátolta az anyákat a petézésben. A fiasítás
augusztus elejétõl tapasztalt folyamatos csökkenésének megfelelõen már augusztus
közepén szeptember végi állapotot mutattak a méhcsaládok a népesség szempont-
jából, ugyanakkor a téli eleség megfelelõ idõben történõ feletetése azért okozott ne-
hézségeket, mert nem állt rendelkezésre elegendõ méh annak feldolgozására és be-
érlelésére. A téli élelem minõségét befolyásolta az is, hogy egyes országrészekben
alkalmassá váltak a feltételek a mézharmat gyûjtésére, és ezt már nem volt módja a
méhészeknek kipergetni. 

A betelelõ családok kondíciója tekintetében csak azokban az állományokban
volt jó a helyzet, ahol a napraforgó virágzásának végétõl kezdve folyamatosan gon-
doskodott a tulajdonos a serkentõ etetésrõl és a virágpor pótlásáról (1. sz. ábra).

A reménytelenül hosszú aszályban felüdülést hozott a szeptember elején bekö-
vetkezett lehûlés, amit némi csapadék is kísért. Ennek az esõnek volt köszönhetõ,
hogy 2012-ben a repcék az elõzõ évben tapasztaltaktól eltérõen megfelelõ tõszám-
ban tudtak kikelni és a kívánt fenológiai stádiumot elérve mentek a télbe.

Az idõjárás átmeneti enyhülése sajnos már nem eredményezhette a kisült méhle-
gelõk kívánt újraéledését, így az erõsebb méhcsaládok az etetési szezon elmúltával fo-
lyamatosan dézsmálták a gyengébb társaikat. Állományokon belül és állományok kö-

1. sz ábra Virágporpótlót hordó méhek 2012 szeptemberében



zött egyre gyakoribbak
lettek a csendes és látvá-
nyos rablások egyaránt.
A folyamatot nagyon
sokszor az atkák fertõzé-
sének elhatalmasodása
gerjesztette. Ez ágyazott
meg a nyúlós költésrot-
hadásos fertõzési gócok
kialakulásának, vala-
mint a betegség terjedé-
sének, és sajnos arról
sem szabad elfeledkezni,
hogy esetenként a hely-
telenül használt (túlada-
golt) atkaölõ szerek is
okoztak rendellenes vi-
selkedést egyes állomá-
nyokban. A telelés kime-
netelét erõsen befolyá-
solta az a tény is, hogy 
a száraz õszi idõben a
felszaporodó levéltet-
vekrõl helyenként méz-
harmatot gyûjtöttek a
méhek. 

A telelésre elõkészí-
tett méhcsaládok száma

meghaladta az elõzõ évi nyilvántartások adatait, de ennek az adatnak értelmezésé-
nél világosan kell látni azt a tényt, hogy az évek óta tartó aszályos idõjárás az elõbb
említett okokra visszavezethetõen sem tette lehetõvé az állományok (különösen a sza-
porulat) megfelelõ kondícióban történõ nyugalomba vonulását (1. táblázat).

A téli idõjárás alkalmas volt az atka elleni záró kezelések elvégzésére, ugyan-
akkor több alkalommal is kellett tapasztalnunk, hogy az enyhe idõszakokat komoly
lehûlések követték. 

A tavaszi cukorlepények behelyezésekor még senki sem gondolt arra, hogy a
március folyamán minden eddigi rekordot megdöntve visszatér a tél és a tavasz még
sokáig váratni fog magára. Ennek a hosszú és igen hideg márciusnak meg lett a kö-
vetkezménye. Minden beteleléskor elkövetett hiba többszörösen bosszulta meg ma-
gát. A szaktanácsadók által készített felmérések alapján az a kép alakult ki az OMME
vezetése elõtt, hogy a beteleléskor számlált méhállomány 20%-a elpusztult, továb-
bi 30% pedig termelésre reménytelenül alkalmatlan állapotban érte meg a tavaszt.
A fentiek alapján tehát kimondható, hogy 2013. áprilisában megfelezõdött a hazai
méhcsaládok száma.

A helyzet súlyosságát mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy március végére az
ország méhállományában eleddig teljesen szokatlan módon szinte egyöntetûen
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Év
Méhészetek Méhcsaládok Méhsûrûség
száma (db) száma (db) (db méhcsalád/km2)

1991. 19 923 716 394 7,71
1992. 19 013 725 615 7,78
1993. 17 598 674 230 7,24
1994. 16 970 646 826 6,95
1995. 16 887 669 438 7,19
1996. 15 372 604 797 6,51
1997. 15 677 642 078 6,91
1998. 16 672 690 345 7,42
1999. 17 087 806 539 8,67
2000. 16 597 840 235 9,03
2001. 16 325 896 563 9,64
2002. 15 576 881 610 9,48
2003. 15 302 872 650 9,38
2004. 16 371 942 316 10,12
2005. 15 975 910 873 9,79
2006. 15 764 897 670 9,64
2007. 16 083 934 486 10,04
2008. 15 894 868 135 9,33
2009. 16 440 943 824 10,14
2010. 17 541 997 022 10,71
2011. 18 782 1 065 860 11,45
2012. nincs adat 1 133 100 12,18

1. táblázat A méhsûrûség évenkénti változása 
Magyarországon
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fiasításmentes állapot-
ban voltak a családok.
Ennek folyamányaként
nem volt nehéz kikövet-
keztetni azt, hogy a
gyümölcs és repce vi-
rágzását méheink nem
fogják tudni kellõen ki-
használni. Sajnos a fen-
tiek a hirtelen bekövet-
kezõ tavaszi virágzás-
ban teljességgel valóra
is váltak. A minden át-
menet nélkül ránk kö-
szöntõ nyárias meleg-
ben a hirtelen bekövet-
kezõ olvadás miatt árvi-
zek veszélyeztették az
egyes állományokat. El-
maradt a gyümölcsösök
lépcsõsen beinduló vi-

rágzása, mert egyszerre bontotta ki szirmait minden növény. Ebben a melegben gyûj-
tõk híján alig voltak kijáró méhek a kaptárakban. A kijárónyílások elõtt alig tapasz-
taltak némi mozgást az aggódó méhészek. A néptelen családok ennek megfelelõen a
repcéken sem tudtak kellõ hozamokat biztosítani. Változást csupán az akác virágzá-
sa jelentett, de a fagyosszentek alatt viharos széllel beköszöntõ újabb hidegfront szer-
tefoszlatta a korábbi reményeket. A hideg szeles, szeszélyes idõjárás kisebb-nagyobb
megszakításokkal egészen június közepéig eltartott. Ezt követõen afrikai hõségben
kellett dolgozni a méheknek és a méhészeknek egyaránt. A csapadékos napokat szá-
raz idõszakok követték, július második felétõl újból a tavalyihoz hasonló aszályos
idõjárás köszöntött ránk, és azt ma még nem lehet tudni, hogy ennek lesznek-e olyan
következményei a méhegészségügyi helyzetre nézve, mint tavaly.

11..22..  AA  mmééhheeggéésszzssééggüüggyyii  vviizzssggáállaattookk  eerreeddmméénnyyeeii
A 2012-13. év folyamán 77 db méhészetbõl gyûjtöttünk be mintákat a NÉBIH

ÁDI méhkórtani laboratóriumába. A beszállított minták száma 313 db volt. Ez azt
jelenti, hogy kaptársöpredék, élõ méhek, fias lépek, vagy esetleg fiasítás nélküli lép-
darabok, méz stb. egyaránt vizsgálat alá kerültek. A vizsgálati jegyzõkönyvek ada-
tait a 2. táblázatban foglaltuk össze.

Az adatokból rendkívül jól látható, hogy sajnos az elmúlt idõszakban sem for-
dult meg a korábbi évek trendje, ugyanis a méhpusztulásokat és a családok legyen-
gülését kiváltó tényezõk között továbbra is kiemelt szerepet játszik a varroa atka és
a nozémás megbetegedést okozó kórokozók. Ezek számlájára írhatóak a legnagyobb
gazdasági károk. Nem egy esetben több százas állományok pusztulását okozták ta-
vasszal. Súlyos eseteket regisztráltunk Borsod, Tolna, és Zala megyékben. Termé-
szetesen azt is meg kell említeni, hogy az említetteken túl sok esetben az igen hosszú
és kemény tél is jelentõs szerepet játszhatott ezeknek az állományoknak az elvesz-

A pusztulás, vagy legyengülés A pusztult vagy
oka az ÁDI szavéleménye legyengült 

alapján állományok száma

Súlyos atkafertõzés 22

Súlyos nozéma-fertõzés 19

Közepes nozéma 3

Súlyos atka és nozéma együttesen 7

Mérgezés (amitráz-túladagolás
és szándékos mérgezés) 14

Rossz minõségû élelem 8

Költésmeszesedés 2

Költéstömlõsödés és egyéb 
vírusok 1

Nyúlós költésrothadás 1

2. táblázat A méhpusztulás okainak vizsgálatakor 
észlelt betegségek, problémák



tésében, ugyanis a károsult méhészek állítása szerint a méhcsaládok egy része még
január folyamán is teljesen tünetmentesnek mutatkozott és valószínûleg a márciu-
si hideghullám által okozott megpróbáltatások következtében történt meg a tragi-
kus pusztulások sorozata.

Az idei méhészeti évben igen nagy számban fordultak elõ olyan mérgezési ese-
tek, amikor pl. a szomszéd, vagy valamilyen másik haragos szándékosan ölte le va-
lakinek a méheit. Ugyanakkor szép számban fordultak elõ olyan esetek is, amikor a
méhész az atkaölõ szerek valamelyikének (pl. az amitráznak a késõ õszi kijuttatá-
sával) önmaga okozott mérgezést. Ez utóbbi esetekbõl tanulva a késõbbiekben aján-
lást adunk arra nézve, hogy miként kell beállítani a különbözõ amitráz-kijuttató be-
rendezéseket ahhoz, hogy az optimális dózis jusson be a hatóanyagból a kaptárba.

11..22..11..  AA  vvaarrrrooaa  aattkkaa  ggaazzddaassáággii  kkáárrttéétteelléénneekk  ppééllddááii  
Az elmúlt esztendõben megjelent összefoglalónk hagyományaihoz hasonlóan

idén is bemutatunk néhány példát arra, hogy hol, ki, mit és mikor rontott el az at-
kák elleni beavatkozások alkalmával.

11..22..11..11..  VVeesszzpprréémm  mmeeggyyee
Veszprém megyében van egy település, ahol több, mint ötszáz db méhcsaládot

kezel négy tulajdonos egymáshoz nagyon közeli telephelyeken. Tavaly szeptember-
ben a legkisebb állomány gazdája jelezte, hogy a kollégák „rosszul tartott, éhes" mé-
hei lerabolták az õ bõséges élelemmel ellátott erõs családjait. 

A lerabolt családok lépeit vizsgálva bõségesen találtunk atkaürüléket a fészek-
lépekben, ugyanakkor a kibontott fiasításban is hemzsegtek az atkák (2. sz. ábra).
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2. sz ábra Atkafertõzött méhek és atkaürüléktõl szennyezett lép egy Veszp-
rém megyei méhészetben
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A méhész állítása szerint népesnek tartott családban egyébként kb. 500 db méhhul-
lát lehetett találni a fenékdeszkákon. A fentieket látva megmintáztuk a még élõ csa-
ládok egyikének méheit is, és már nem volt meglepõ, hogy a mintavételt követõen
szinte azonnal a mintadoboz falán már látható volt néhány, a méhek potrohgyûrûi
közül kiesett atka (3. sz. ábra). 

A termelõ atka ellen végrehajtott technológiájának feltérképezése során meg-
tudtuk, hogy az amitrázt egy házilag gyártott berendezéssel juttatta be a kaptárba.
A hatóanyagot tartalmazó szer keverési arányát nem ismeri, mert azt mindig a men-
tora állítja össze. Augusztusban kezelte az állományt: ötnaponta füstölt (!) és három
db beavatkozásból áll nála egy sorozat… Szeptember végén nem hajtott végre ke-
zelést. Október elsõ napjaira állománya már megfelezõdött.

Az elégtelen védelmi technológia nyomait fedeztük fel több olyan méhészetben
is, amelyek a nyár folyamán igen zsúfolt facélián táboroztak. Ezekben a méhésze-
tekben szeptember elején már komoly károkat okozott a varroa, és az aszály miatt
elmaradt hordás, és valljuk be, ez utóbbi a méhész hanyagsága. Sajnos a dolgok mé-
lyére nézve találtunk mást is: a gyenge családokban, rendellenesen viselkedõ mé-
hek olyan lépeken laktak, amelyeknek összes amiráz-tartalma igen magas (22,2
mg/kg) volt. Ilyen szennyezett méhlakásban nem csoda, hogy a méhek csak széde-
legtek és nem találták a helyüket.

Már az elõzõ évek írásaiban is foglalkoztunk az atkafertõzés terjedésének és az
egyes állományok közötti atka-vándorlásnak a problémakörével, így csak néhány
mondatban térünk most ki a témára.

3. sz. ábra Atkák az átlátszó mintavevõ tégely falához ragadva



Az atkával történõ átfertõzõdések jelentõségét igen jól illusztrálja az az eset,
amikor az egyik méhész telephelyén 90 db megfigyelõ tálcában több, mint egy hó-
napon keresztül hetente százas nagyságrendben hullottak le az atkák. A többi csa-
ládnál ez e jelenség nem mutatkozott. A méhész az atka elleni kezeléseket elõször
amitráz füstölési technológiával, késõbb a hatóanyagnak tartós hordozón való be-
juttatásával végezte. Az eset mindenképpen jó példa arra, hogy bemutassuk: egysé-
ges kezelési technológia alkalmazása mellett is maradhatnak atkás családjaink. A
kérdés csak az, hogy mennyi idõn belül tudjuk megszabadítani méheinket a kör-

9

4. sz. ábra Az azonos röpkörzetben található méhészetek eltérõ 
technológia alkalmazása ellenére is jól telelhetnek

Kezelések:
aug.–szept.–okt. 

eleje

Kezelések:
aug.–szept.

eleje

Kezelések:
Csak augusztusban

5. sz. ábra A sikeres kitelelés esélyeinek változása abban az esetben, 
ha a 4. sz. ábrán bemutatott méhészetek mellé egy gyengén kezelt 

állomány költözik

Minimális pusztulás Közepes mértékû pusztulás Teljes pusztulás

Kezelések:
Csak augusztusban

Gyenge védelmi technoló-
giával ellátott méhészet

Kezelések:
aug.–szept.–okt. 

eleje

Kezelések:
aug.–szept.

eleje
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nyezetbõl érkezõ idegen atkáktól? Észrevesszük-e azt, hogy vajon melyek az újból
visszaatkásodott családok? Kezeljük-e újra az egész állományt, vagy esetleg meg
tudjuk-e oldani az újrafertõzött családok leválogatását? Ennek eldöntésére az atkák
jelenlétének ellenõrzése nélkül nincsen mód. A probléma fontosságát az is jelzi, hogy
a több telephellyel rendelkezõ méhészetek esetén lehet, hogy egész telephelyekre ki-
terjedõen más és más az atkafertõzöttség szintje. Ez pedig megtörténhet akkor is, ha
a méhész legjobb tudása szerint egységes technológiával védekezik mindenütt. Ez a
technológia nem mutatja meg gyenge pontjait addig, amíg a környezetben nem jön
létre egy atkával erõsen fertõzött idegen állomány, de ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy esetenként egy-egy fa odvában megbúvó, tehát gondozatlan, az össze-
omlás szélén álló raj vagy rajok is jelenthetnek atkaforrást az élelmes, rabló hajla-
mú családjaink számára (4-5. sz. ábrák). 

11..22..11..22..  BBoorrssoodd--AAbbaaúújj--ZZeemmpplléénn  mmeeggyyee
Több és igen jelentõs pusztulást okozott az atka ebben a megyében is. Egyik

esetben a károsult méhész elmondása szerint az állománya egy részével egy zsúfolt
vaddohányos legelõn töltötte az elmúlt év nyarának egy részét, és sajnos pont ezek-
ben a családokban jelentkezett õsszel a legnagyobb probléma. A méhek elhagyták
a kaptárakat.

A kórtani laboratórium vizsgálati eredményei alapján ezekben a családokban
szintén nagyon súlyos volt az atkafertõzöttség helyzete. Ez a saját, és az idegenbõl
érkezõ atkák együttes mennyiségébõl adódik. A saját atkák nagy mennyiségû je-
lenlétére elsõsorban a lépek, atkaürülék szintjére enged következtetni.

A méhész védelmi technológiáját a 6. sz. ábrán szemléltetjük. Látható, hogy a
2011-es esztendõben viszonylag jól zár a technológia, bár gyenge pontjának számít
az egyoldalú amitráz-használat. Ugyanakkor 2012. védekezéseinek sorából hiány-
zik a szeptemberi védelem, ami azt mutatja, hogy akármilyenek is voltak a beavat-

6. sz. ábra Védelmi technológia egy B.-A.-Z. megyei méhészetben

2011 2012

Augusztus Szeptember Október November December Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Amitráz Amitráz Amitráz Amitráz Amitráz
5 db 5 db 1 db 5 db 5 db Perizin
füst füst ködölés füst füst

7. sz. ábra Példa egy igen gyengén kialakított védelmi technológiára

2011 2012

Augusztus Szeptember Október November December Április Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Klartán Klartán A Klartán
keretek keretek keretek
tetejére tetejére tetejére
csöpög- csöpög- csöpög-
tetve (!) tetve (!) tetve (!)



kozások korábbi elemei,
itt biztosan sikerült az
atkáknak behatolni eb-
be az állományba.

Szintén ebben a
megyében történt az a
figyelemre méltó eset,
amikor az egyik méhész
méheinek mintázásakor
az alábbi védelmi lépé-
seket rögzítettük (7. sz.

ábra). Az ebbõl a méhészetbõl gyûjtött minták elemzését tartalmazó laboratóriumi
jegyzõkönyv az alábbi eredményeket tartalmazta: 1. minta: 200 db méhhullán 200
db atka, 2. minta: 230 db méhhullán 230 db atka, 3. minta: 54 db méhhullán 40 db
atka található. 

A fentiek alapján még belegondolni is rossz, hogy ebbõl a méhészetbõl mennyi
atka kerülhetett át a szomszédos méhészetekbe. A vizsgált állomány egyébként
100%-ban elpusztult. 80 méhcsaládból egy sem érte meg a tavaszt. A tünet általá-
nos kaptárelhagyás volt.

11..22..11..33..  TToollnnaa  mmeeggyyee
Ebbõl a megyébõl a pusztulások bekövetkezése után jóval (valamikor júniusban)

kaptuk meg a begyûjtött mintákat, ami eléggé megnehezítette azok kiértékelését. A
kórtani vizsgálatok elsõsorban nozémát állapítottak meg a pusztulás okaként, egy eset-
ben viszont az atkát nevezte meg a laboratórium. A méhész elmondása szerint a 8. sz.
ábárán jelzett lépésekbõl állt az atka elleni beavatkozások sorozat.

A méhek a napraforgó virágzásakor még tüneteket nem mutattak, augusztus-
ban annak ellenére szünetelt az anyák petézése, hogy a méhész folyamatosan ser-
kentette az állományt. A fiasításban szegény nyár végi hónapban elvégzett füstölé-
seknek elvileg sikerrel kellett volna járniuk, de valamiért ez nem így volt. 

Egy biztos, hogy a szeptember végi, október eleji kezelések helyett csak no-
vemberben hajtottak végre védekezést, így az etetési szezont követõ idõszakban be-
vándorolt atkáknak volt idejük és lehetõségük a méheket károsítani. Ezt sejteti az
is, hogy a méhállomány a tél folyamán fokozatosan gyengült. A perizines kezelés
idejére ötven kaptárt már be kellett csukni a tulajdonosnak. Mindezek és a hosszú-
ra nyúlt tél együttesen lehettek a pusztulás okai, bár ezek csak következtetések,
ugyanis a több száz összeomlott méhcsalád pusztulásának okát kideríteni nehéz, ha
csupán kevés családból kerülnek minták a laboratóriumba. Egy viszont biztonság-
gal kijelenthetõ: a mintavétel körzetében több, mint 2000 db méhcsalád található,
tehát biztosan van honnét befertõzõdni…

A térségben elpusztult további állományok elvesztésének az okát igen súlyos
nozéma-fertõzõdéssel magyarázza a laboratórium. A veszteséglista szerint három
méhészet összesen 889 db méhcsaládjából több mint 600 db pusztult el ismere-
teink szerint. A helyzet teljesen korrekt áttekintése érdekében végeztünk itt ké-
miai vizsgálatokat is, és az eredmény igen meglepõ volt. Szinte minden méhész
lépkészletében találtunk klórpirifosz szennyezõdést, és többféle gombaölõszer ha-
tóanyagot is. Ezek között a karbendazim volt az egyik leggyakoribb. Egy eset-

11

8. sz. ábra Egy, az atka által elpusztított több
száz családos méhészet védelmi technológiája

2011

Április Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Amitráz Perizin
Amitráz füstölés Amitráz 1×, az
füstölés 5× + Méh- füstölés állomány

4× patika 2× 2/3 ré-
etetése szében
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ben ennek koncentrációja meghaladta a 25 mg/kg értéket. Úgy gondoljuk, hogy
a továbbiakban az ilyen, és ehhez hasonló, méhek által sûrûn betelepített vidé-
keken állandó mintaterületek kijelölése szükséges a további károk megakadá-
lyozása érdekében.

11..22..11..44..  ZZaallaa  mmeeggyyee
A méhek által legsûrûbben lakott megyénk (a méhsûrûség értéke meghaladja a

20 db/km2 értéket). Nem csoda tehát, ha egy ilyen környezetben felértékelõdik a kü-
lönbözõ védelmi eljárások felépítésének helyes átgondolása. Ami azt jelenti, hogy
az etetési szezont követõen folyamatosan, de nem nyakló nélkül kell a méheink vé-
delmérõl gondoskodni. Az atka által felemésztett méhészetek általános problémája
itt is az, hogy az állományok szeptember végén védtelenül maradnak, és a méhcsa-
lád természetes összehúzódásával sajnos együtt jár az is, hogy kevesebb atka egyed-
szám is elég ahhoz, hogy az összeomlás bekövetkezzen.

11..22..22..  AA  vvaarrrrooaa  aattkkaa  lleekküüzzddéésséévveell  kkaappccssoollaattooss  ttaappaasszzttaallaattookk  
Már az elsõ fejezetben kifejtettük, hogy a hazánkban található több, mint egy-

millió méhcsalád igen magas átlagos méhsûrûséget jelent. Vannak olyan megyék, pl.
Zala, ahol ez a méhsûrûség átlagosan meghaladja az országos átlag másfél-kétszere-
sét. Természetesen nem nehéz elképzelni azt sem, hogy az egyes régiókban még en-
nél is rosszabb a helyzet. Ennek oka lehet az, hogy a környék flórája, vízrajza, dom-
borzata, mikroklímája kedvezõ a telephelyek kialakítására, ugyanakkor nem nehéz
belátni azt, hogy méhegészségügyi szempontból kedvezõtlen kihatása van annak, ha
esetenként kis területen akár több ezer méhcsaládot kezelnek a tulajdonosok.

11..22..22..11..  NNééhháánnyy,,  aa  vvaarrrrooaa  eelllleenn  hhaattéékkoonnyy  úújj  ggyyóóggyysszzeerr,,  iilllleettvvee  tteecchhnnoollóóggiiaa    iiss--
mmeerrtteettééssee

11..22..22..11..11..  AA  pprrooppoolliisszz  tteerrmmeelléésséévveell  iiss  ffooggllaallkkoozzóó  mmééhhéésszzeekk  pprroobblléémmaakköörree
Az ázsiai nagy méhatka ellen alkalmazott és javasolt technológiák eddig nem

vették figyelembe azt a tényt, hogy esetlegesen a bejuttatott készítmények alkal-
mazási ideje ütközik a propolisz termelésének idõszakával. Itt fõleg a nyári hóna-
pokban végrehajtott védekezések alatt használt két hatóanyag, az amitráz és a
fluvalinát alkalmazása jelentheti a legfõbb problémát. 

Ennek tisztázása érdekében néhány minta analízise után az alábbiak jelenthe-
tõk ki:

a) Alkalmazástechnikától (füstölés, ködölés, vagy hordozó) függetlenül megje-
lennek a szermaradékok az elvett propoliszban.

b) A kérdéses idõszakban mindenképpen ajánlott olyan atkaölõ szereket alkal-
mazni, amelyek az okozott szermaradékok miatt nem aggályosak, ugyanakkor fi-
gyelembe kell venni azt is, hogy a propolisz termelésének idõszakában esetenként
még magas hõmérsékleti értékeket lehet mérni, tehát a párologtatott hatóanyagok
(timol, hangyasav) alkalmazása kockázatos lehet. 

c) A fentieket figyelembe véve tehát csak azok a készítmények kerülhetnek szó-
ba, amelyek pl. oxálsav-tartalmúak és pl. csurgatásos kezelés formájában alkal-
mazhatók a nyár folyamán (ld. 10. táblázat és 19. sz. ábra). Ezekrõl viszont feltét-
lenül el kell mondani, hogy csak az atkák elleni kezelések kiegészítésére szolgál-
nak, tehát a propolisz gyûjtésének befejezését követõen azonnal folytatni kell a
kezeléseket valamilyen hatékony szerrel (itt az amitráz hatóanyagúak jöhetnek
megint szóba leginkább).
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d) A fentiekbõl egyenesen következik, hogy a propolisz gyûjtését azonnal abba kell
hagyni, ha úgy ítéljük meg, hogy a családokban túlságosan is felszaporodtak az atkák.

11..22..22..11..22..  GGyyáárrii  hhoorrddoozzóónn  aallkkaallmmaazzootttt  aammiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  aallkkaallmmaazzáássaa
A varroa atka sikeres leküzdése érdekében az egyik igen fontos sarokpont az,

hogy a betelelõ generációt megóvjuk a parazita kártételétõl. Ennek a célnak az el-
érése szempontjából a mai ismereteink szerint a legalkalmasabb megoldás az amitráz
hatóanyag-tartalmú szerek bevetése a napraforgó virágzását követõen. 

Az alkalmazás-technika szempontjából a füstöléses (ködöléses) megoldás ter-
jedt el, illetõleg a különbözõ hordozóanyagokra (lámpabél, falap, rajzlap, karton stb.)
felitatott és a kaptárba behelyezett megoldások jöhetnek szóba.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül támogatással vásárolható
gyógyszerek között is van kettõ olyan amitráz hatóanyagú készítmény, amelyik tar-
tamhatással rendelkezik (Apivar, Biovar 500).

Az Apivar eredményességét már a korábbi években teszteltük és elfogadha-
tó értéket mutatott (a megfigyelt családokban található atkák 85-87%-át pusztí-
totta el). Ezeket az eredményeket a monitoring összefoglalók korábbi füzeteibõl
lehet ellenõrizni.

A Biowar 500 hatását 2012 õszén dr. Kelemen Bálint tesztelte. Eredményeit a 9-
10 sz. ábrákon közöljük. A grafikonokat átnézve az alábbi észrevételeket lehet tenni:

a) Vannak telephelyek, ahol eleve alacsony az atkák létszáma (Tiszakóród és
Telek).

9. sz. ábra Kimutatás BIOWAR 500 kezelésrõl
Dr. Kelemen Bálint vizsgálatai szerint

TK=Tiszakóród
T=Telek (Sonkád)
K=Kispalád

Vizsgált kaptárak száma
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b) A kispaládi telephelyen viszont magasabb atkalétszám mellett is megfele-
lõen üzemel az alkalmazott technológia (9. sz. ábra).

Az atkahullás dinamikájából (10. sz. ábra) egyértelmûen látszanak az alábbiak:
a) Az alkalmazott készítmény a behelyezését követõen több héttel is mûkö-

dött (tehát „nem fáradt el").
b) Az ábrából látszik, hogy az állományban szeptember folyamán (11-én és

23-án) ugrásszerûen megnõtt a lehulló atkák létszáma. Ennek két magyarázata le-
het. Az egyik szerint számottevõen zsugorodott a fiasítás mennyisége és nem volt
hova bújni a parazitának a szer elõl, a másik magyarázat viszont az, hogy vala-
honnan (valószínûleg egy atkától elgyötört állományból) utánpótlás érkezett.

A mérés alapján egyébként elmondható, hogy a készítmény 90% feletti haté-
konysággal szerepelt. Ezt az állításunkat azzal is tudjuk igazolni, hogy a Biowar 500
lapkák eltávolítását követõen alkalmazott egyéb kezelésekkel (kontroll füstölés és
Bee Vital Hive Clean-nel történõ zárókezeléssel) már csak néhány atka pottyant le
a megfigyelõ tálcákba.

Figyelem! Bármilyen hordozón alkalmazunk is atkaölõ szert, azt a hatás el-
múltával, de a betelelés elõtt mindenképpen el kell távolítani a kaptárból!

11..22..22..11..33..  OOxxáállssaavvaass  sszzuubblliimmáácciióó  aallkkaallmmaazzáássaa  zzáárróó  kkeezzeellééss  ffoorrmmáájjáábbaann
Az mindenki elõtt ismeretes, hogy ha egy kártevõ ellen csupán egy hatóanyag-

gal védekezünk sok éven keresztül, akkor ennek a kártevõnek a szervezetében olyan
folyamatok indulnak meg, amelyek következtében egyre nagyobb adagokat képes
elviselni az ellene alkalmazott készítménybõl. Erre nagyon jó példa a burgonyabo-
gár, amelyik a sok éven át ellene alkalmazott klórozott szénhidrogénekre (DDT),
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10. sz. ábra Az atkahullás dinamikája Dr. Kelemen Bálint 
vizsgálatai szerint

Sorozatok1

A vizsgálat idõpontja
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majd a szerves foszforsav-észterekre (pl. Wofatox) lett toleráns, késõbb rezisztens.
Az atkák elleni harc megtervezésekor és kivitelezésekor is figyelembe kell venni ezt
a tényt, ami azt jelenti, hogy a vegetációs idõszakban használatos, és igen hatékony
amitráz-tartalmú szereket az év végén, fiasításmentes idõszakban a záró kezelések
idején más, nem amitráz-tartalmú készítményekkel kell kiváltani. Az amitrázzal tör-
ténõ zárókezelések (füstölés, ködölés, stb.) alkalmazásának egyébként is vannak ká-
ros mellékhatásai (pl. a családok egészségügyi állapotának a nozéma irányába tör-
ténõ elmozdulása), a téli takarmány amitrázzal való beszennyezése, stb. Erre nézve
a korábbi években több mérést is végeztünk.

Ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy sok méhész miért választja az
amitrázfüstölést a záró kezelés céljára? A válasz nagyon egyszerû: ez a megoldás na-
gyon kényelmes, nem kell felbontani a korábban olyan nagy gonddal elkészített té-
li takarórendszert, nem „vizezzük be" a méheket, mint a csurgatások alkalmával stb.

A fenti indokokat tiszteletben tartva az elmúlt tél folyamán teszteltünk egy, a pia-
con már egyébként régóta jelen lévõ olyan készüléket, amely az oxálsavnak nem a csur-
gatásos kijuttatására, hanem annak elpárologtatására hivatott. A méhészeti kiállításo-
kon egyébként többfajta ilyen eszköz vásárolható, természetesen az áruk és az alkal-
mazástechnikai lehetõségeik széles skálán mozognak. Mi a legegyszerûbb, akkumulá-
torról mûködtethetõ eszközt (Varrox) és a mellé javasolt por alakú oxálsavas készít-
ményt (Api-bioxal) próbáltuk ki, és a 3. táblázatban összegeztük tapasztalatainkat.

11..22..22..11..44..  AAzz  aammiittrráázz  kkööddöölléésséérree  aallkkaallmmaass  bbeerreennddeezzéésseekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  éésszzrree--
vvéétteelleekk

A méhészeti eszközfejlesztés nagy vívmányának számít, hogy az atkaölõ sze-
rek kijuttatására különbözõ készülékek kerültek gyártásra az utóbbi idõben. Ezek-
nek a fejlesztéseknek a hatékony atkairtási technológiák kialakítása mellett a mé-
hész kényelmét is szolgálják, ugyanis rövid idõ alatt nagy mennyiségû méhcsalád
kezelhetõ le segítségükkel.

A fejlesztéseknek egyébként vannak árnyoldalai is, ugyanis a hazai piacra egy-
re nagyobb számban érkeznek a különbözõ országokban gyártott készülékek, ame-
lyekhez semmilyen használati utasítást nem ad a forgalmazó, a vevõnek magának
kell kitalálni azt, hogy milyen arányban keverje a gyógyszert és a vivõanyagot egy-
mással. Sajnos a hazai gyártású készülékek mellé adott használati utasítások is tar-
talmaznak komoly szakmai bakikat (pl. az egyikben a Tak-Tic és a Mitac egymással
való felváltott használatát javasolják, az amitráz-rezisztencia elkerülése végett). A
problémát fokozza annak az ismeretnek a hiánya is, hogy sok esetben sem a gyártó,
sem a felhasználó nem tudja azt, hogy egy kezelés alkalmával hány mg amitrázt kell
bejuttatni a kaptárakba ahhoz, hogy az még éppen hatékony legyen az atkák ellen,
vagy mekkora az egy családnak maximálisan adagolható hatóanyag mennyisége.

Ez a magyarázata annak, hogy találkozhatunk olyan méhészetekkel, ahol a lé-
pekben igen magas az amitráz bomlástermékek koncentrációja (akár több, mint 20
mg/kg), ugyanakkor a méheket megvizsgálva látjuk, hogy azok a fentiek ellenére
mégis  erõsen atkásak. Nemritkán pont az adagolással kapcsolatos ismeretek hiánya
vezetett oda, hogy az elmúlt õsszel tömegével sikerült kizavarni a méheket a kap-
tárból, ezzel a méhésztárs jelentõs veszteséget okozott önmagának, beszennyezte
lépeit, a téli telelõ takarmányt és sikerült a méheinek nagy részét is elveszíteni. Pél-
da erre az az eset, amikor egy több száz családos méhész a füstölõberendezésébe a



hivatalosan ajánlott szerdózis 3,5-szeresét (!) mérte be, mert úgy gondolta, hogy a
tavaly beszerzett Tak-Tic már ennyit veszített az amitráz-tartalmából…

A helyzetbõl egyébként az lenne a helyes kiút, ha mindenki lecserélné az így-
úgy összebarkácsolt vagy használati utasítás nélküli berendezését, de erre kicsi az
esély. Másik megoldás az lenne, hogy adjunk szakmai tanácsokat arra nézve, hogy
a már meglévõ eszközünket milyen módon ismerjük meg jobban, annak érdekében,
hogy be tudjuk állítani annak adagolását. 

Elsõ lépésként annak a megállapítására van szükség, hogy meghatározzuk az
egy füstöléshez szükséges tiszta amitráz mennyiségét. Ennek meghatározásához a
már használatban lévõ füstölõcsíkokra kiadagolt szer dózisából következtethetünk,
ami az alábbi:

1. Varrescens füstölõcsík: 15 mg amitrázt tartalmazott eredendõen (a készítmény
már nincs forgalomban).

2. Antivar füstölõcsík: 10 ml 20%-os amitráz-oldatot tartalmazott, ezt kellett el-
osztani 100 db csíkra, így egy lapkára tehát 20 mg hatóanyag jutott (már nincs for-
galomban).

3. Varidol füstölõcsík: 5 ml 12,5%-os oldatot tartalmaz, ezt kell elosztani 50 db
csíkra, így egy lapkára 12,5 mg hatóanyag jut.

4. Varratraz füstölõcsík: 10 ml 15%-os amitráz-oldatot tartalmaz, ezt kell elosz-
tani 50 db csíkra, így egy lapkára 15 mg hatóanyag jut.

A fentiekbõl egyértelmûen látszik, hogy a családonkénti helyes dózis 10-20 mg
értéken mozog. Ez viszont azt is jelenti egyben, hogy egy családhoz 0,1 ml 12,5%-
os töménységû szer felhasználásával kell számolni. Tehát, ha tudjuk, hogy készülé-
künk egy teli tartállyal hány méhcsalád kezelésére képes, akkor nincsen más teen-
dõnk, mint az alábbi képlet szerint bemérni a gyógyszert a vivõanyagba (ami több-
nyire petróleum): a tartályba bemérendõ gyógyszer mennyisége ml-ben = csa-
ládszám × 0,1 ml.

Még valami, ami egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül. Az atkák ellen hasz-
nálatos gyógyszerek alkalmazásakor mindenképpen el kell olvasni a használati uta-
sítások szövegét és maximálisan be kell tartani azokat az óvó rendszabályokat (gu-
mikesztyû, illetve gázálarc használata), amit az említett használati utasítás rögzít
számunkra. 

11..22..22..11..55..  AAzz  áázzssiiaaii  nnaaggyy  mmééhhaattkkaa  eelllleennii  vvééddeekkeezzééss  ssaarrookkppoonnttjjaaii
a) A vegetációs idõszakban az amitráz hatóanyag kíméletes alkalmazása jelen-

leg a leghatékonyabb megoldás. Ügyelni kell arra, hogy az esetleges túladagolás ko-
moly méhegészségügyi (nozéma) és szermaradék-problémákat vet fel. 

b) A magas hazai méhsûrûségi adatok ismeretében erõsen felértékelõdik a szep-
tember végén, október elején elvégzett védekezés végrehajtása, mert a már koráb-
ban mentesített méhcsaládok újból visszafertõzõdhetnek. Ennek mértéke nemritkán
meghaladja a korábban tapasztalt fertõzés mértékét.

c) Záró kezelést csak fiasításmentes idõben hajtsunk végre. Hazai viszonyok kö-
zött ez általában nov. 10. után szokott bekövetkezni, persze vannak igen hidegnek
számító területek, ahol ez korábban történik meg. A záró kezelés céljára lehetõleg
ne amitráz-tartalmú készítményt használjunk, ugyanis így növeljük az egyoldalú
szerhasználatot, és ezzel együtt egy majdani amitráz-rezisztencia kialakulását. 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül támogatással vásárolható
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gyógyszerek listája és a felhasználásukkal kapcsolatos néhány megjegyzés a 10. táb-
lázatban olvasható. 

11..33..  AA  nnoozzéémmááss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  mmeeggffiiggyyeelléésseekk
A 2007-ben kezdett és az általunk finanszírozott vizsgálatsorozat egyik nagy

vívmánya az volt, hogy sikerült megállapítani, hogy a nozémás megbetegedések kö-
zül a Noséma apis mellett a N. ceranae is jelen van Magyarországon. Sõt az is ki-
derült, hogy ez utóbbi faj vette át a vezetõ szerepet a másikkal szemben. Ez a vál-
tozás azért is nagyon kínos, mert ez utóbbi kórokozó sokkal virulensebb, mint a ko-
rábban felismert N. apis. (11. sz. ábra). 

Szintén a monitoring-vizsgálatok eredményeinek felhasználásával sikerült el-
érni azt, hogy a nozémás megbetegedések ellen alkalmazott egyik leghatékonyabb
antibiotikum, a Fumidil B ideiglenes engedélyt kapjon Magyarországon. Sajnos ez
az engedély lassan egy esztendeje lejárt, így ez az egyébként igen jó hatékonyságú
gyógyszer ma már alig hozzáférhetõ a méhészek számára. Az ezt helyettesítõ egyéb
készítményekkel kapcsolatos tapasztalatok vegyesek. Azt viszont mindenképpen ér-
demes hangsúlyozni, hogy a háziméh az egyetlen állatfaj az EU-ban, amelynek
gyógykezelésére nem engedélyeznek antibiotikumokat alkalmazni (képzeljük el
ugyanezt a helyzetet valamilyen más gazdasági haszonállat, pl. a szarvasmarha vo-
natkozásában). A méhekkel kapcsolatosan a kérdés azért értékelõdik fel ennyire,
mert a méhcsaládok immunrendszerének gyengülése a különbözõ környezeti té-

11. sz. ábra Nozéma-ürülékes keretléc, lépdarab



nyezõk megváltozásának következtében már bizonyított tény, és ne feledkezzünk
meg arról, hogy a méheknek a világban betöltött szerepe egyre jobban elismert. 

Az elmúlt vizsgálati idõszakban gyûjtött mintáink igen jelentõs hányada azt a
szomorú helyzetet tükrözte, hogy a pusztulások közel 50%-áért ez a kórokozó a fe-
lelõs. Gyakorlatilag tehát elmondható, hogy ha az atka és a nozéma nem fordulna
elõ Magyarországon, akkor sokkal kevesebb lenne a bajunk, mint eddig.

A betegségtõl szenvedõ állományok vizsgálatáról készült bizonyítványokat ol-
vasva elég nehéz eldönteni, hogy milyen okokra vezethetõ vissza a súlyosan
nozémás esetek kialakulása. Mindenesetre, ami látszik, az a következõ:

a) Nagy az erõsen atkás és nozémás méhészetek száma, ami arra utal, hogy ezek
az állományok minden szempontból elhanyagoltak voltak.

b) Az elmúlt õsz késõ nyári idõjárási körülményei között sajnos az átlagnál is
gyengébb kondícióban és betegen teletek be a méhek, ami azt eredményezte, hogy
az esetenként megfelelõen takart családokban az elvárhatónál gyorsabb és nagyobb
arányú volt a téli egyedek pusztulása. Az egyre kisebb méhfürtöknek egyre nagyobb
holt teret kellett befûteni. Ez pedig felgyorsuló anyagcsere-folyamatokat indukált,
ami végül belsõ ürítkezéshez és a betegség súlyosságának növekedéséhez vezetett. 

c) Elõfordult, hogy a telelõ élelem gyatra minõsége (és valószínûleg a hosszúra
nyúlott kemény tél együttesen), vették igénybe a méheket, és ez okozta a megbete-
gedést (12. sz. ábra).
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12. sz. ábra Az elégtelen minõségû élelem mellett éhen pusztult méhek
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d) Találkozunk
olyan esetekkel is, ami-
kor az atkák elleni vé-
delem nyáron gyenge
lábakon állt, és szinte
csak októberben haj-
tott végre a méhész ko-
molyabb beavatkozá-
sokat. Így a „saját te-
nyésztésû" és az „ide-
genbõl" érkezõ atkák
együttesen sanyargat-
ták a méheket egészen

addig, amíg egy jól irányzott, vagy esetleg túlméretezett füstölési sorozattal vagy
záró kezeléssel el nem távolították õket (13. sz. ábra).

e) A fiasítás számára március elejére felfûtött és aktivizált méhcsaládoknak
komoly problémát okozott a márciusban bekövetkezõ igen hideg, télies idõjárás.
Ilyenkor már szükséges lenne a heti egyszeri kiröpülés és ürítkezés. Ez teljesség-
gel lehetetlen volt szinte egész hónapban. Ezért az anya petézésének visszaesé-
se, teljes leállása maga után vonta a népesség csökkenését, így akácvirágzás ide-
jére gyengék lettek a családok, és ez szintén kedvez a nozéma-betegség kialaku-
lásának.

f) A kaptáron belül található atkaölõ szer maradékok is stimulálhatták a beteg-
ség kialakulását néhány esetben. Ezt igazolja az is, hogy voltak olyan esetek, ami-
kor a vizsgálatra beszállított méhhullákban több mg amitráz bomlástermék volt ki-
mutatható.

g) Nemcsak az atkaölõ szerek, hanem egyéb növényvédõ szermaradékok jelen-
léte is hozzájárulhat a betegség kifejlõdéséhez, ezt bizonyítja, hogy több méhésznél
a lépek pl. klórpirifoszt, a virágpor, a méz esteleg a méhek valamilyen neo-nikotinoid
maradékot tartalmaznak (ld. 2.2.2.4. fejezet). Igen érdekes, és tisztázandó az is, hogy
a betegség kialakulásában van-e szerepe az egyes gombaölõszer-maradékoknak,
ugyanis több nozémás méhészet lépeibõl „köszön vissza" a karbendazim hatóanyag
(egy esetben ennek mennyisége több, mint 25 mg/kg értéket mutat).

Tehát meg kell jegyezni azt, hogy az egyes családoknál kialakult helyzet akár
több tényezõ együttes hatásának eredõjeként jelentkezhetett. A gyenge kondíció, a
rossz minõségû telelõ élelem, az atkák elleni védelem hiányosságai esetlegesen az
atkaölõ szerek túladagolása, a túlságosan hosszúra nyúlt tél és talán még valami:
igazán hatékony és a termelõk számára is elfogadható áron forgalmazott nozéma
ellen ható gyógyszer kellene a helyzet korrekt kezelése érdekében. 

Addig is igen fontos feladat lenne a meglévõ védekezõ szerek komplex egy-
mással versenyeztetett értékelése, és a nozéma ellen hatékony védelmi technoló-
gia kialakítása, melynek megvalósítása érdekében kutatóintézeti háttér bevonásá-
ra van szükség.

11..44..  AA  mmééhhppaattooggéénn  vvíírruussookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  iinnffoorrmmáácciióókk
A méhpatogén vírusok vizsgálatának terén összesen 90 db vizsgálatot végez-

tettünk el. A beszállított mintákban az alábbi vírusok jelenlétét ellenõriztük: Heveny

13. sz. ábra Az atka ellen elégtelen technológia
alkalmazása is vezethet a család nozémás 

megbetegedéséhez

2012

Április Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Amitráz
Bee Vital Amitráz Bee Vital füstölés

Hive füstölés Hive 1× a Oxálsav
Clean 5× Clean hónap 

elején



méhbénulás vírus: (ABPV); Fekete anyabölcsõ vírus: (BQCV); Deformált szárny ví-
rus: (DWV); Krónikus méhbénulás vírus: (CBPV); Költéstömlõsödés vírus: (SBV).

A krónikus méhbénulás vírusa mindösszesen egy mintában fordult elõ a vizs-
gálatok során, a leggyakoribb elõfordulású vírus a deformált szárny vírus (DWV)
volt, a minták kétharmadában volt megtalálható. 

Ezeket a vizsgálatokat akkor végezzük el, ha egyéb kórtani ágensek nem ma-
gyarázzák az elpusztult méhek halálát, egyben azt is ki kell hangsúlyozni, hogy
amennyiben egy méhészetben a varroa elleni védelem nem megfelelõ, ott a vírusok
közül is több faj tud megtelepedni. Az idei évben úgy tûnik, hogy a vizsgált méhé-
szetekben nem volt olyan sok a költéstömlõsödés, mint korábban, ugyanakkor  a
heveny méhbénulás (ABPW) szintén elõkelõ helyen áll a gyakoriság szempontjából. 

Meg kell jegyezni, hogy a minták alacsony száma nem reprezentálja az orszá-
gos helyzetet.

2. Kémiai analízisek
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is folytattuk a méhészetekkel kap-
csolatos kémiai vizsgálatokat, aminek során az alábbi méréseket végeztük el:

Lépek, mûlépek, méhészeti termékek vizsgálata.
Közös mintavétel és szúrópróba-szerû ellenõrzések a kormányhivatalok szak-

embereivel, a növényvédelmi szempontból forró pontnak minõsülõ földrajzi körze-
tekben.

Méhmérgezésekkel kapcsolatos vizsgálatok, minek keretén belül foglalkoz-
tunk a neo-nikotinoid szercsoportba tartozó vegyületek jelenlétével is.

22..11..  LLééppeekk,,  mmûûllééppeekk  ééss  eeggyyéébb  mmééhhéésszzeettii  tteerrmméékkeekk  sszzeerrmmaarraaddéékkaaiinnaakk  vviizzssggáállaattaa
22..11..11..  MMûûllééppeekk  aannaallíízziissee
2012-13-ban minden eddiginél nagyobb vihart kavart a mûlépekkel kapcsolatos

problémák sokasága. A problémát az jelezte, hogy sok esetben több száz kilógramm-
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14. sz. ábra Atkaölõ szer maradékok a mûlépekben (mg/kg)
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nyi mûlép vált használhatatlanná, mert a méhek nem építették ki, vagy az anyák
messzirõl elkerülték õket, nem petéztek beléjük. A témával már a korábbi években is
foglalkoztunk, de csupán egy esetben sikerült bizonyítanunk, hogy mi is történt va-
lójában. Akkor paraffinos hamisítás nyomára bukkantunk és senki nem gondolta vol-
na, hogy a sok panaszmagyarázat növényvédõ szer kémiai alapokon nyugszik. 

A mûlépek atkaölõ szer tartalmával és annak elemzésével már évek óta foglal-
koztunk. A szokásos hatóanyagokat (amitráz, fluvalinát, kumafosz, brómpropilát)
eddig is kimutattuk. Sajnos igazolva látszik az, hogy bármennyire is igyekszik a mé-
hész, valamilyen szermaradékot tovább örökít társaira a viasz-mûlép cserék alkal-
mával (14. sz. ábra).

Arra viszont senki nem gondolt, hogy olyan idegen eredetû növényvédõ szer ma-
radékok kerülhetnek a viaszba, mint a DDT, vagy a piperonil-butoxid. Az elsõ ve-
gyületrõl mindenki tudja, hogy micsoda, a másodikról viszont el kell mondani, hogy
egyértelmûen raktári kártevõk, pl. az aszalványmoly (Plodia interpunctella), közis-
mertebb szakmai nevén a „viaszmoly" kártétele ellen kifejlesztett készítményekben
található. Ha ezek mellett azt is megemlítjük, hogy sok esetben ezzel együtt, vagy
önállóan egy DEET (N,N-dietil-m-toluamid) nevû, rovarok riasztására is alkalmas kí-

Minta DEET Piperonil- DDT Tetrametrin Delta- Lindán Permet-
sorszáma (mg/kg) butoxid (mg/kg) (mg/kg) metrin (mg/kg) rin 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

1.

2.

3.

4.

5. 0,009

6.

7.

8.

9.

10. 0,088

11. 0,013 0,044 0,021

12. 0,022 0,039 0,011 0,033 0,015

13. 0,017 0,013 0,046 0,023

14. 0,004 0,018

15. 0,021

16. 0,012

4. táblázat A 14. sz. ábrán bemutatott mûlépekben található 
egyéb szermaradékok felsorolása



sérõ anyag is detektálható. Így nem nehéz összerakni a képet. Valahol, valaki a fel-
gyülemlett sonkolyt ezekkel a vegyületekkel kezeli a molyosodás megakadályozása
céljából… Mindez nagy valószínûséggel nem hazai a méhész, arra a bizonyíték az,
hogy ezeket (különösen a DEET-t) idehaza nem alkalmazzák. Lehet, hogy valahol kül-
földön huncutkodik valaki ezekkel az anyagokkal? Valószínûleg igen. Erre pedig az
lehet a legkézenfekvõbb bizonyíték, hogy a mûlépek néha klórozott szénhidrogéne-
ket (DDT-t, Lindánt) is tartalmaznak. Tehát az sem kizárt, hogy a molyok elleni ke-
zeléseket olyan országban végzik, ahol a DDT ma is használatos rovarölõ szer. Tehát
látszik, hogy a szálak nagyon messzire vezetnek. Valószínû tehát, hogy a hazánkban
forgalmazott viasz egy része nem Európában termelõdik, hanem valahol a közel-ke-
leten és ezeknek a hatóanyagoknak a vonatkozásában senki sem vizsgálja õket, így
akár több közvetítõ bevonásával, Szerbián vagy Franciaországon keresztül kerülhet-
nek be Magyarországra. A dolgot súlyosbítja, hogy a panaszos méhészekkel beszél-
getve kiderült, hogy a mûlépekkel kapcsolatban: szinte mindig ugyanarra az üzem-
re panaszkodnak. Tehát valószínûleg ez az üzem végzi az említett importot.

A vizsgált mûlépekben található rovarölõ és rovarriasztó hatóanyagok felsoro-
lását a 4. táblázat tartalmazza. 

Egymástól függetlenül több termelõ is kezdeményezte, hogy a hatóság vegyen
mintákat a náluk letárolt bontatlan csomagolású mûlépekbõl. A begyûjtött mintá-
kat a Wessling Hungária magyarországi laboratóriumán keresztül a németországi
Intertek laboratóriumba szállíttattuk. Az fent említett különlegesen fontos adatok-
ra õk derítettek fényt. 

22..11..22..  AA  vviiaasszzkkoorroonnggookk,,  llééppeekk  ééss  aa  pprrooppoolliisszz  vviizzssggáállaattaa
Az elmúlt egy esztendõben összesen öt helyszínrõl gyûjtöttünk viaszmintákat.

Ez a szám nem tûnik túlságosan soknak, de ha hozzá tesszük, hogy az ötbõl az el-
sõ kettõ külföldrõl származik (Románia és Új-Zéland), akkor kissé felértékelõdik a
dolog. Az analízisek eredményeit az 5. táblázat mutatja.

Érdekes, hogy a bio minõségû, Új-Zélandról származó viasz is tartalmaz szer-
maradékokat. Ezzel szemben az 5. sz. minta szinte teljesen mentes minden szennye-
zõdéstõl. Ezt a viaszmintát egy magyar bioméhész juttatta el hozzánk.  

Ebben az esztendõben a korábbi évben szedett 18 db lépminta esetében végez-
tünk el egy pótlólagos ellenõrzést, ugyanis felmerült a gyanúja annak, hogy egy a
növényvédelmi okokra visszavezethetõ mérgezések jelentõs részéért felelõs, de igen
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A minta Amitráz Fluvalinát
Kuma- Bróm-

DEET
Piperonil-

DDT
sorszáma (mg/kg) (mg/kg)

fosz propilát
(mg/kg)

butoxid
(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

1. 0,047 0,28 0,014 0,058 0,006

2. 0,014 0,023 0,009 0,08

3. 0,13 0,034 0,18

4. 0,13 0,035 0,6

5. 0,011

5. táblázat A viszkorongok szermaradékai
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nehezen kimutatható hatóanyagot, a lambda-cihalotrint talán a lépek anyagában
megtaláljuk. A mûszerek érzékenységét a mérések folyamán megduplázta a labora-
tórium, de ennek ellenére sem jártunk sikerrel.

Meglepetés volt viszont, hogy a kórtani problémákkal kûzdõ méhészetek kémiai
átvilágítása kapcsán öt esetben detektáltunk klórpirifoszt is a lépekben (érthetõ mó-
don ezek a méhészetek erõs nozéma-tüneteket mutattak). 

A gombaölõszer-szennyezõdések közül a karbendazim hatóanyag elõfordulása
volt a legjellemzõbb.

A továbbiakban elemzett lépminták közül csupán egy volt, amelyik igen ma-
gas, 20 mg/kg értéket is meghaladóan tartalmazott amitráz bomlástermékeket.
Amint arra már korábban céloztunk, ennek oka egy házilag barkácsolt, pontatlanul
adagoló füstölõberendezés alkalmazása volt.

A tavalyi évben elvégeztük a piacon található „kész lép" nevû termék mintái-
nak analízisét is. Ezekkel a lépekkel kapcsolatosan a tulajdonosok azzal a panasszal
éltek, hogy az anyák elkerülik a kaptárba helyezett terméket, illetõleg ha be is peté-
zik a sejteket, a méhek nem nevelik ki a lárvákat, azok még a bebázodódás elõtt el-
pusztulnak. A termék kémiai analízise során szintén belebotlottunk a már korábban
(a mûlépeknél már detektált) DEET nevû szennyezõdésre, ami vélhetõen magyaráz-
za az anyák elõbb említett viselkedését és a lárvák pusztulását.

Ebben az esztendõben elvégeztük néhány propoliszminta vizsgálatát is. Az ered-

15. ábra A szerves foszforsav-észter mérgezéstõl elpusztult méhek 
a kaptár elõtt



mények alapján elmondható, hogy a propoliszok amitráz-szennyezésének elkerülé-
sére feltétlenül ajánlott, hogy kerüljük az amitráz-tartalmú készítmények használa-
tát a propoliszgyûjtés idejére. Ennek a problémának (tehát a propolisz gyûjtése alatt
történõ atka elleni kezeléseknek) megoldására korábban már tettünk javaslatot (ld.
1.2.2.1.1. fejezet).

22..22..  AA  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  kkáárreesseemméénnyyeekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  ttaappaasszzttaallaattookk
2013. tavaszától jelentõs változás állt be a növényvédelmi káresemények ki-

vizsgálása terén. Ez azt jelenti, hogy elkészült az a hatósági eljárásrend, aminek
segítségével a felderítés elindul. Elsõként tanácsos lenne ennek az eljárásrend-
nek néhány részletét átismételni, ugyanis a végrehajtás során sok kérdés érkezik
hozzánk.

22..22..11..  AA  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  kkáárreesseemméénnyyeekk  kkaappccssáánn  vvééggrreehhaajjttaannddóó  tteeeennddõõkk  ééss  llééppéé--
sseekk  ((aazz  iillyyeennkkoorr  sszzookkáássooss  eelljjáárráássii  rreenndd  eeggyyeess  llééppéésseeiinneekk  iissmmeerrtteettééssee))

Elsõként érdemes volna tisztázni, hogy milyen tünetei vannak a különbözõ szer-
csoportba tartozó növényvédõ szerek által okozott mérgezéseknek.

1. Szerves foszforsav-észterek, neo-nikotinoidok: nagy mennyiségû méhhulla
található a kaptárak elõtt és a fenékdeszkákon (15. sz.  ábra).

2. Piretroidok: kiürülnek a kaptárak, nagy mennyiségû hullát sem a kaptárfe-
néken, sem a kijárók elõtt nem találunk (16. sz. ábra). Sajnos ebben az esetben
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16. sz. ábra Piretroid-mérgezés esetén a méhek átmenet nélkül eltûnnek a
kaptárból és ennek következtében nem áll rendelkezésre elegendõ dajkaméh
a fiasítás körül



26

fõleg a méhek által látogatott növények közelében találjuk meg az elhullott egye-
deket, felborul a fiasítás, a begyûjtött méz, valamint a takaró és a gyûjtõ korosz-
tály aránya. 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a szakirodalom szerint a neo-nikotinoidok szub-
letális (tehát a halálos adagot el nem érõ) dózisának hatására a méhek a piretroidok-
hoz hasonló tüneteit írják le a szerzõk. 

Mit tegyünk tehát ha a fenti tüneteket észleljük?
Elsõ lépés: A hatóságok értesítése.
Értesíteni kell az eljáró hatóságok közül valamelyiket: a megyei kormányhiva-

tal növény- és talajvédelmi igazgatóságát (régi nevén a növényvédõ állomást), vagy
a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgató-
ságát (régi nevén az állategészségügyi állomást).

Mi történik ezt követõen? 
Második lépés: Megkezdõdik a hivatalos mintavételezés, bizottság jelenlétében. 
Kik ennek a bizottságnak a tagjai?
Károsult (ellenmintát kap a méhészetében gyûjtött méhmintákból).
Méhegészségügyi felelõs (kettõ csomag mintát vesz a méhekbõl. Az egyiket a

hatósági állatorvosnak adja át, aki azt a NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai In-
tézetbe küldi méhegészségügyi vizsgálat céljából. A másik méhmintát átadja a
növényegészségügyi felügyelõnek, aki azt a begyûjtött növénymintákkal együtt ha-
ladéktalanul eljuttatja az illetékes növényvédõszer-analitikai laboratóriumba kémiai
elemzésre.)   

Állatorvos (irányítja a méhegészségügyi felelõs munkáját, hatósági pecsétjével
lezárja a begyûjtött méhmintákat).

Növényegészségügyi felügyelõ (begyûjti a káreseménnyel kapcsolatba hozha-
tó növénymintákat és elvégzi annak hatósági lezárását. Továbbá a számára átadott
méhmintákkal együtt haladéktalanul elszállítja azokat az illetékes növényvédõszer-
analitikai laboratóriumba).

Vélelmezett károkozó (ellenmintát kap a növényeibõl gyûjtött mintaanyagból).
A minták analízise tehát egymástól párhuzamosan történik a méhegészségügyi,

és a kémiai laboratóriumokban. Az eredmények értékelése egyértelmûen a NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Intézetben (ÁDI) történik. A szakvélemény kialakí-
tásában a NÉBIH NTAI Gödöllõi Vízélettani Laboratórium is részt vesz. Információ-
ink szerint az eredményrõl és a mérgezéssel kapcsolatos ok-okozat kérdésérõl a mé-
hész tájékoztatást fog kapni levélben (17. sz. ábra).

Hangsúlyozni szükséges azt is, hogy a mintavétel, és az elõbb említett analízi-
sek költségeit a hatóság, tehát nem a méhész viseli. Amennyiben sikerül kideríteni
azt, hogy melyik gazdálkodóra terhelhetõ rá mindez, akkor az említett költségek a
károkozót terhelik.

Harmadik lépés: A kárfelmérés.
A méhész számára ez a következõ feladat. Ennek a munkának a mérgezés ész-

lelését követõen  5-10 napon belül meg kell történnie. A kárfelmérést szintén bi-
zottság jelenlétében kell elvégezni. Az említett bizottság tagjai megegyeznek a min-
tavételkor említett személyekkel. A bizottságot megerõsíthetjük egy kárfelvételi fo-
lyamatban jártas bírósági szakértõvel is, aki egyébként a késõbbiek folyamán a ter-
mészetes mértékegységekben kimutatott veszteség nagyságát átszámítja forintokra.



Ennek a szakvéleménynek egyik alapját az 1. pont utolsó bekezdésében említett in-
tézmények által kialakított szakvéleményben foglalt ok-okozatot taglaló bizonyít-
vány és a kárfelvételi jegyzõkönyv együttese alkotja.

Negyedik lépés: A kárigény érvényesítése
A) Peren kívüli egyezség keretén belül:
Az egész folyamat befejezéseként fel kell keresnünk azt a gazdálkodót, aki az

elõbbi szakvélemények alapján felelõssé tehetõ a méheink pusztulásáért. Nem baj,
ha ilyenkor már szakavatott jogászt is bevonunk a munkába. Elsõ körön kísérletet
kell tenni a peren kívüli egyezség megkötésére. Ne lepõdjünk meg azon, ha ilyen-
kor a legkülönfélébb indokokkal próbálnak lerázni a bennünket. Mi szokott ilyen-
kor elhangozni?

1. Nem mi vagyunk a hibásak, mert betartottuk a növényvédelmi technológiát.
2. Más is permetezett, miért minket tesznek felelõssé a káreseményért?
3. A méhek tömeges pusztulásának világszerte méhegészségügyi okai vannak,

miért éppen mi vagyunk a hibásak? A méhész bizonyára saját maga mérgezte le ál-
lományát, és most ránk próbálja kenni az ügyet.

A fentiekkel kapcsolatosan mindenre megvan a válasz:
1. A technológia legszigorúbb betartása mellett is elõfordulhatnak mérgezések.

Sõt a mérgezések kapcsán keletkezett kárt a vétkességre való tekintet nélkül is meg
kell téríteni a károkozónak.

2. A permetezések alkalmával sok esetben igaz, hogy a felelõsök száma több an-
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17. sz. ábra A méhmérgezésekkel kapcsolatos eljárásrend 
egyszerûsített sémája

Méhhulla (1)

Méhhulla (2)

Növény (1)

Növény (2)

Növény (3)

ÁDI 
és a Gödöllõi 

Vízélettani Labora-
tórium dönt az 

ok-okozat 
meglétérõl

Növ.-védelmi Hatóság 
dönt a technológiáról

NÉBIH ÁDi
Kórtani vizsgálat

NÉBIH
Növényvédõszer 

labor (kémiai 
vizsgálat)
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nál, ahányra ezt valójában rá tudjuk bizonyítani, de azzal is tisztában kell lennünk,
hogy a felelõsség egyetemleges. Ez azt jelenti, hogy a teljes anyagi felelõsséget an-
nak kell vállalni, aki összefüggésbe hozható a károkozással. Majd az õ kötelessége
lesz annak kiderítése, hogy kivel osztható meg a kártérítés összege. Ha ezt nem te-
szi meg, akkor a teljes kárigényt, vagy annak kialkudott részét kell megfizetnie. 

3. A harmadik problémakörrel kapcsolatosan azt kell elmondani, hogy a téli
pusztulások és a permetezésekbõl adódó veszteségek egymástól eltérõ idõben kö-
vetkeznek be. A növényvédelmi munkák megkezdésére már minden méhész felszá-
molja a tél folyamán legyengült családokat, és csak a legjobbakkal vágunk neki a
termelési szezonnak. Ugyanakkor nem nehéz belátni azt sem, hogy egy így
rendbeszedett állomány tulajdonosának nem érdeke az „önmérgezés", ugyanis ilyen-
kor a termelés és az eredeti méhcsaládszám újraszaporítása a cél. Az elõbb említett
„önmérgezés" egyébként az elpusztult méhek testében talált méreg mennyisége alap-
ján is egyértelmûen bizonyítható. Ennek az a magyarázata, hogy a növényvédelmi
káreseményekkel kapcsolatos mérgezések során mért hatóanyag-koncentrációk
konyhai mérleg segítségével nem állíthatók be.  

B) Peres eljárás kezdeményezése:
A méhész kárigényének érvényesítését bíróságon is követelheti, ugyanakkor azt

is szükséges hangsúlyozni, hogy erre az útra már csak akkor lépjünk, ha tényleg nin-
csen más mód a probléma lezárására. Senki elõtt sem kétséges, hogy a törvényszék
elõtt zajló ügyek hossza években mérhetõ, és ennek költségei sem jelentéktelenek,
ugyanakkor azt is érdemes elmondani, hogy amennyiben az írás elején említett el-
járásrend egyes lépései maradéktalanul megvalósulnak és sikerül az ok-okozat
összefüggését felállítani, valamint megtörtént a korrekt kárfelmérés, akkor nagyon
jó esélyekkel indulhat mindenki a peres eljárásnak.

22..22..22..  AA  22001122  aauugguusszzttuuss  3311--óóttaa  bbeekköövveettkkeezzeetttt  mméérrggeezzééssii  eesseetteekk  nnééhháánnyy  ffoonnttoo--
ssaabbbb  áálllloommáássaa

22..22..22..11..  MMéérrggeezzéésseekk  22001122  õõsszzéénn
Az elmúlt év õszén kettõ helyszínen, Bács-Kiskun és Borsod megyékben voltak

mérgezési esetek. Az elsõ alkalommal pritaminpaprikát permeteztek a tulajdonosok,
a másik esetben a már érõfélben lévõ körtésen károsító levélbolhák által termelt méz-
harmatra járó méhek jártak pórul, ugyanis a gazda ezeket a növényeket neo-niko-
tinoid tartalmú szerrel kezelte a kártevõ ellen. Az elsõ káreseménynél nem sikerült
a károkozó kilétét kideríteni, a másodiknál igen. 

A hatóság mindkét helyszínen talált okot arra, hogy megbüntesse a õket. Erre
a termékekben talált magas szerkoncentráció, illetve a fennálló szabályok durva
megsértése adott okot.

A dolog pikantériája az, hogy a Bács-Kiskun megyei esetben a káreseményért
felelõsnek kikiáltott hatóanyagot nem találták meg a megmintázott növényekben
(vagyis a sok paprikaparcella közül pont az nem került megmintázásra, amelyikre a
méhekben is megtalálható hatóanyagot, a lambda-cihalotrint permetezték). 

A Borsod megyei esetben a károkozónak már kellõ rutinja volt a mérgezési
ügyek rendezésében és még az év végéig megtérítette a kialkudott kár értékét. 

22..22..22..22..  MMéérrggeezzééssii  eesseetteekk  aa  22001133..  éévv  ffoollyyaammáánn
Már említettük, hogy a méhcsaládok tavaszi fejlõdése vontatottan zajlott. A gyü-

mölcsvirágzáskor és a repcén nagyon kevés volt még a kaptárakban a gyûjtõ kor-



osztályba tartozó méh, így a méhészek nem igazán észleltek mérgezéseket, vagyis
nem olyan nagy számban jelezték azokat, mint ahogyan ez 2012. tavaszán történt.

Az egész év folyamán egyébként 30 bejelentés érkezett a hatóság felé. A vizs-
gálatok sajnos még nem értek véget. Ennek oka az, hogy viszonylag sok mérgezési
eset nyáron, a napraforgó-virágzás környékén volt tapasztalható. 

A mérgezésekkel kapcsolatos információink szerint három esetben detektáltak
a laboratóriumok visszavont engedélyû hatóanyagokat. Legalább egy esetben sike-
rült kideríteni egy kukoricacsávázó szer elsodródást (a vetés során a gazdálkodó nem
használta az ilyenkor kötelezõ kiegészítõ felszerelést, a deflektort).

Vannak esetek, amikor egyértelmûen permetszer eredetû neo-nikotinoidok
okoztak mérgezést, más esetekben a hatóság nem nyilatkozott arról, hogy vajon a
megtalált neo-nikotinod szennyezõdések permetszerként, vagy csávázószerként ke-
rültek a méhek testébe.

A tavaszi méhmérgezések elemzésénél el kell mondani azt is, hogy a mérgezé-
sekért felelõs hatóanyagok között lecsökkent a foszforsav-észterek aránya (bár az
esetek számát tekintve még mindig 50% körül van a gyakoriságuk). A csökkenés
oka valószínûleg ezeknek a vegyületeknek a felhasználásával kapcsolatos szigorí-
tásoknak is köszönhetõ. 

Az egyes mérgezési esetekkel kapcsolatos adatok nem nyilvánosak, így a tel-
jesség igénye (tehát a nyári mérgezések adatai) nélkül  az esetek felsorolását mel-
lõzve, gyûjtõ táblázat formájában tudjuk tájékoztatni az olvasókat (6. táblázat). Az
adatokból mindenképpen kitûnik, hogy a repce és az alma a két, méhészetekre leg-
veszélyesebb kultúra a tavasszal virágzó növények sorában. Elkeserítõ, hogy betil-
tott hatóanyagokat (diazinont és bifentrint) is tartalmaznak egyes minták.

A mérgezési esetekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy ebben az évben
sem voltunk mentesek az ilyen-olyan okokra visszavezethetõ szándékos mérgezé-
sektõl. Az ezekkel kapcsolatos vizsgálati költségek egy részét a hatóság fizette, má-
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Hatóanyag Méh Virágpor Meggy Alma Repce Búza Naprforgó

Klotianidin 6 1 1 2 (májusi 

minta-

vételbõl)

Diazinon 1

Klórpirifosz 7 1 6 5

Cipermetrin 2 4 4

Bifentrin 2

Dimetoát 3

Lambda-

cihalotrin 1

Tiametoxam 1

6. táblázat A méhmérgezések során 2013-ban talált hatóanyagok
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sik részét pedig az OMME monitoring keretbõl finanszíroztuk. Az ilyen esetek egy-
séges jellemzõje, hogy a méhhullák nedvesek, lucskosak és a bennük talált szer kon-
centrációja nagyságrendekkel haladja meg a szokványosan elvégzett permetezések-
tõl elhullott társaik szermaradékainak értékét. 

22..22..22..33..  AAzz  OOMMMMEE  ééss  aa  NNÉÉBBIIHH  kköözzöösseenn  vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattaaii
2013. tavaszán folytattuk azokat az ellenõrzéseket, amelyeknek a célja az volt,

hogy a korábbi méréseink szerint növényvédelmi szempontból kockázatosnak meg-
ítélt helyszíneken a méhészetileg fontos kultúrákat ellenõrizzük. A munka során az
OMME munkatársai, a növényvédelmi felügyelõk és a Magyar Növényvédõ és
Növényorvosi Kamarák megyei munkatársai is részt vettek. 

A begyûjtött minták száma 63 db. A minták analízisét követõen a NÉBIH köz-
pontja ökotoxikológiai szempontból egyenként értékelte az eredményeket, és ahol
a növényekben talált szermaradékok nagysága túlságosan is magas volt, ott a me-
gyei hatóság eljárást kezdeményezett. Az említett mérések eredményeit a 7–8. táb-
lázatokban foglaltuk össze.  

A 7. táblázatban különbözõ színekkel jelölve csoportosítottuk az egyes hatóanya-
gokat a méhveszélyesség szempontjából. A zöld mezõben a méhekre nem veszélyes, a
pirosban a kifejezetten veszélyeseket helyeztük el, a sárgában a mérsékelten veszélyes
besorolású készítmények hatóanyagai találhatók. Továbbá igen figyelemre méltó az is,
hogy a klotianidin és a tiametoxám elõfordulása mindösszesen öt esetre korlátozódik,
ebbõl a repcében kettõ, napraforgóban egy alkalommal volt meghatározható.

A 8. táblázatban arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes kultúrákban milyen
gyakorisággal lehet szennyezett mintákat találni, és ezek között milyen sûrûn for-
dultak elõ kifogásolható koncentrációban található hatóanyagok.

7. táblázat Az OMME-NÉBIH közös mintavételezés eredményei 
a hatóanyagok szempontjából

Tiaklop Aceta- Kloran- Tau- Tiame- Klotiani- Dime- Klórpiri- Ciper- Lambda- Alfa-
Kultúra rid miprid trani- fluvalinát toxan din toát fosz metrin cihalot- ciper-

liprol rin metrin

Repce 5 4 7 1 1 14 4 4 2

Alma 2 4 1 4

Alma 
(aljnöv.) 1 1 1 1 4

Szilva 
(aljnöv,) 1 1

Cseresznye
(aljnöv.) 1 1

Napraforgó 1 1

Dinnye 1

Körte 1

Összes 8 12 2 7 4 1 1 23 4 5 2



Az adatok közül kitûnik, hogy a repcében szinte minden esetben van valami-
lyen szennyezõdés, ezek jelentõs része a hatóság szerint nem okoz méhészeti jelle-
gû problémát,  ugyanakkor el kell azt mondani, hogy az elmúlt évek mérgezési ese-
tei nem ezt bizonyítják. 

Az egyes kultúrákat áttekintve feltûnõ, hogy a gyümölcsök (pl. alma) esetében na-
gyon sok a kifogásolt minta. Ezek fõleg olyan termelõk kezelésében lévõ területek, akik-
nél már korábban detektáltunk szabálytalanságokat (egyik ellen eljárás is indult a bí-
róságon a közelmúltban). Továbbá szintén a gyümölcsösökkel kapcsolatos, ugyanis a
virágzás elmúltával a virágzó aljnövényzetbõl vett minták szinte minden esetben ki-
fogásolható mennyiségben tartalmazzák a méhekre kifejezetten veszélyes hatóanya-
gokat. Igen figyelemre méltó, hogy az ebben a projektben gyûjtött napraforgóminták
közül csak kettõ volt pozitív, ezek közül az egyikben találtunk 2 ppb tiametoxamot (ez
az egyik sokat vitatatott csávázószer hatóanyaga minden bizonnyal).

A NÉBIH-hel végrehajtott közös ellenõrzéseink egyik nagy hozadéka az, hogy 11
helyszínen találtunk kifogásolt mértékben szennyezett növényállományt és ezek gaz-
dái ellen eljárást kezdeményezett a hatóság. A másik fontos eredménynek az tekint-
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Kultúra Összes Negatív Pozitív Kifogásolt Kifogásolt
minta (db) minta (db) minta (db) pozitív hatóanyag

minta (db) neve

Repce 28 2 26 4 cipermetrin, 
klórpirifosz

Alma 7 0 7 2 klórpirifosz,
tiametoxam

Alma (aljnövényzet) 4 0 4 4 klórpirifosz,
dimetoát (nem 
engedélyezett 

ebben a 
kultúrában)

Szilva 
(aljnövényzet) 2 2 0 0 nem jelköteles

Cseresznye 
(aljnövényzet) 1 1 1 klórpirifosz

Napraforgó 15 13 2 0 0

Kukorica 1 1 0

Dinnye 4 4 0 0 0

Körte 1 0 1 0 nem jelköteles

Összes minta (db) 63 22 41 11

8. táblázat Az OMME-NÉBIH közös mintavételezés eredménye 
a növénykultúrák szemponjából
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hetõ, hogy a jegyzõkönyvekbõl kiderült többnyire az is, hogy mikor juttatták ki a
kérdéses hatóanyagokat, vagyis több ismeretünk van a szerek bomlásdinamikájáról,
mint korábban (ezek az adatok késõbbi peres ügyekben felhasználhatók lesznek). Saj-
nos még néhány minta analízise nem fejezõdött be, és vannak olyan mintaterületek
(pl. Lajosmizse), ahol a minták gyûjtésére szeptemberben fog sor kerülni.

A NÉBIH-hel folytatandó együttmûködés további lépéseiben szükséges lenne a
növényekben található egyes hatóanyagok vonatkozásában a kifogásolható szintjé-
nek kérdését átgondolni és finomítani. A már második éve zajló vizsgálatok folytatá-
sa is indokolt lenne. Eredményeinkrõl szükséges tájékoztatást adni a Magyar Nö-
vényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei szervezetei számára is.

22..22..22..44..  AA  nneeoo--nniikkoottiinnooiidd  sszzeerrccssooppoorrttbbaa  ttaarrttoozzóó  vveeggyyüülleetteekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  vviizzss--
ggáállaattookk

Az elmúlt évek folyamán is önálló fejezetben tárgyaltuk a neo-nikotinoidokkal
kapcsolatos vizsgálatainkat. Ezek a mérések fõleg a repce, a napraforgó és a kuko-
rica kultúrák virágzásának idején és azt követõen történtek. Kerestük a hatóanya-
gok elõfordulását a növényekben, a méhészeti termékekben, alkalmasint a talajban
és természetesen a talajvízben is. Az elmúlt években több száz olyan vizsgálatot ren-
deltünk meg a laboratóriumoktól, amelyeknek spektrumába többek között ezeknek
a hatóanyagoknak a keresése is beletartozott, ezen felül adódtak olyan esetek, ami-
kor célirányosan végeztük az említett szercsoportba tartozó anyagok kimutatását,
ilyenkor a mintaterületek környezetében állomásozó méhészetek termékeit, magu-
kat a méheket is analizáltuk, illetve megfigyeltük. Az eredmények értékelésekor el-
sõsorban arra koncentráltunk, hogy a terhelésnek kitett méhészetek károsodtak-e
valamilyen mértékben az említett hatóanyagokkal kezelt növények körzetében. A
mérések alkalmával a laborok megduplázták a készülékek érzékenységét, ami azt je-
lentette, hogy az akkreditált kimutatási határt leszállították 5 ppb-re, de ha ennél
kisebb mennyiségû hatóanyagot találtak valahol, akkor megjegyzésként ezt is kö-
zölték velünk. Az eredmények alapján vegyes volt a kép. Az alábbiak szerint lehet
az eseteket csoportosítani:

Voltak helyszínek, ahol nem tudtunk semmilyen hatóanyagot kimutatni sem
a méhekbõl, sem a kaptáron belül, sem pedig a kezelt növényekbõl. A térségben el-
helyezett méhcsaládok a kedvezõtlen, aszályos idõjárási feltételek mellett is megfe-
lelõen termeltek (pl. Enying 2011., Lepsény 2008.).

Voltak helyszínek, ahol a napraforgóból ugyan ki tudtunk mutatni néhány
ppb mennyiségû csávázószert, de a tábla mellett található méhészetben semmit nem
találtunk. A méhésztõl kapott információk szerint a méhek ugyan megkoptak a vi-
rágzás idõszakában, de meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség a vitatott technológia
bevezetése elõtt sem volt másként (pl. Alap 2010.).

Voltak esetek, amikor tudomásunk szerint nem volt a méhészet kitéve a már
említett neo-nikotinoiddal terhelt környezetnek, de mégis találtunk a termékeiben
(virágpor) szennyezõdést, aminek eredetét (permetszer, vagy csávázószer), nem le-
hetett egyértelmûen megállapítani. Ugyanakkor a méhész állományát megtekintet-
tük a következõ tavasszal és mindannyian úgy ítéltük meg, hogy a családok „el-
nõtték" a hatóanyag okozta veszteségeket (Bodajk 2011., Sümeg 2011.).

A leggyakoribbak viszont azok az esetek voltak, amikor a napraforgó vi-
rágzása alkalmával tapasztalt elhullások mögött megtaláltuk a problémát kivál-



tó hatóanyagot is (Tengelicen 4 különbözõ évben, Küngösön, Papkeszin, Bala-
tonakarattyán 2008-ban, Lajoskomáromban 2010-ben, Enyingen és Magyar-
keszin 2009-ben stb.). 

Kétséget kizáróan viszont voltak olyan esetek is, amikor a méhhullák töme-
ge hevert a kaptárak elõtt, és nem találtunk bennük semmilyen hatóanyagot sem.
Az ilyen esetek alkalmával viszont nem lehet eldönteni, hogy a méhek elhullását
milyen kemikália vagy egyéb tényezõ okozta (Kisláng, 2010.).  

Voltak olyan megfigyelt méhészetek, amelyek éveken keresztül folyamatosan
olyan táblák közelében telephelyeztek, amelyek neo-nikotinoiddal voltak csávázva,
sõt némelyik permetezve is, mégsem volt az állományban semmi rendkívüli problé-
ma (Sümeg, Zalagyömörõ 2010-13. közötti idõszakban).

A fentiekbõl is látszik, hogy a csávázószerként alkalmazott neo-nikotinoidok
helyzetének és káros hatásainak megítélése miért nem volt egyértelmû az elmúlt idõ-
szakban. Egyedül az látszott bizonyosnak, hogy a neo-nikotinoid tartalmú permet-
szerek helytelen alkalmazásából történnek problémák. Ez azt jelenti, hogy ha a kul-
túrnövény virágzásának idején vagy azt megelõzõen röviddel, esetleg a mézharma-
tos növényekre juttatták ki azokat, akkor történhettek akár méhcsaládok pusztulá-
sával járó esetek is (Cigánd 2012. õszén), de volt arra is példa, hogy ilyen esetben a
családok ugyan belerokkantak a mérgezésbe, de meg lehetett õket menteni (Kisláng
2012). Természetesen ezzel nem akarja senki sem a szõnyeg alá söpörni a problémát,
de egy biztos: vannak példák arra is, hogy ezeknek a hatóanyagoknak kitett állo-
mányok esetenként túlélik a mérgezést.

22..22..22..44..11..  AA  22001122--1133--bbaann  ttöörrttéénntt  aannaallíízziisseekk  rröövviidd  iissmmeerrtteettééssee
Az elmúlt idõszakban végzett analíziseink során, folytatva a tavalyi gyakorla-

tot, nem hagytuk abba a kérdéskör további vizsgálatát és az alábbi eredményekre
jutottunk. Összesen 135 db mintát analizáltunk úgy, hogy vagy szûrõvizsgálatot vé-
geztünk, vagy speciálisan csak neo-nikotinoidok jelenlétét kerestük bennük. A min-
ták között szerepeltek növényi részek, talaj, talajvíz, élõ és elpusztult méhek, virág-
por, méz és lépek. A pozitív minták elõfordulási gyakoriságát a teljesség igénye nél-
kül a 9. táblázatban szemléltetjük. Látható, hogy a lépekben egyáltalán nem, a nö-
vények-növényi részek 10%-ában, a virágporminták 25%-ában fordult elõ szennye-
zõanyagként a tiametoxam és a klotianidin. Imidaklopridot mindösszesen egy vi-
rágpormintában tudtunk detektálni (mennyisége 2 ppb). A virágporokban talált neo-
nikotinoid szennyezõdések eredetére (permetszer-csávázó szer) nehéz egyértelmû
választ kapni, ugyanis az egyes röpkörzetekben található virágzó kultúrák növény-
védelmi technológiájáról nem biztos, hogy minden információ a rendelkezésünkre
áll. Mindenesetre a következõ vizsgálati ciklusban célszerû lenne a már begyûjtött
virágpormintáink faji összetételét meghatároztatni. 

Más a helyzet a növények és növényi részek analízisével, ugyanis itt adott a
helyszín, a kultúra, az agronómiai elõélet, szóval minden, ami annak eldöntéséhez
kell, hogy vajon a területen található növényekben mért szennyezõdések honnét
származnak. Ezért volt számunkra fontos az ilyen mintaterületek megkeresése. Ilyen
volt néhány éve a sokat emlegetett imidaklopriddal (Gaucho-val) kezelt naprafor-
gótábla, amelynek vizsgálata során nem találtuk meg a hatóanyag maradékát, és
ilyen volt a 2013. nyarán felkeresett egyházaskozári mintaterület, ahol egészen más-
ként alakultak a dolgok.
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22..22..22..44..11..11..  AA  BBaarraannyyaa  mmeeggyyeeii  EEggyyhháázzaasskkoozzáárroonn  ttaappaasszzttaalltt  hheellyyzzeett  éérrttéékkeellééssee
2013. júniusában kaptuk a jelzést arról, hogy az említett Baranya megyei tele-

pülésen gond van a méhekkel, nem sikerült az állományt felfejleszteni sem az akác-
ra, sem a napraforgó-virágzás idejére (18. sz. ábra).

A méhészet nem vándorol, a település határától 1 km távolságra található.
Környezetében napraforgó, kukorica és borsó került elvetésre. Az állomány egész-
ségügyi, kémiai, technológiai komplex átvilágításába kezdtünk. A napraforgó-
területek tulajdonosai szerint Cruiser-rel csávázott magot vetettek a területre. Az
elsõ mintavételeket a napraforgó virágzásának megkezdõdése elõtt csillagbimbós
fenológiai stádiumban hajtottuk végre. A táblákat bejárva láttuk, hogy a méhek
aktívan látogatják a növényeket és valamit szívogatnak a levelekrõl (ld. címlap-
fotónk). Ezzel egy idõben a méhészet termékeibõl és persze a méhekbõl, a fiasí-
tásból és a lépkészletbõl is vettünk mintákat. A vizsgálatok folyamán az alábbi
eredményeket kaptuk:

Technológia: ebbõl a szempontból nem volt kifogásolható a méhészet, csu-
pán a lépek intenzívebb cseréje lett volna elvárható. Másik hiányosság, hogy a
nozéma ellen semmilyen szert nem használt a termelõ, mondván nem volt eddig
rá szükség.

Kórtan:
– A méhészetben megmintázott összes család igen súlyosan nozémás. 

A kémiai analízisek:
– A lépekben bifentrin (méhekre kifejezetten veszélyes, már évek óta betiltott)

hatóanyag volt többek között mérhetõ. 
– A lépekben mért egyéb (pl. atkaölõ) szermaradékok elviselhetõ mértéket mu-

tattak (ezt a korábbi fejezetekben leírt) vizsgálatainkból leszûrt tapasztalatok alap-
ján lehet kijelenteni.

– A környékben megmintázott növénykultúrák között két napraforgó-táblában a
még nem virágzó tányérokban 4 ppb tiametoxam jelenléte volt igazolható, a tányér
alatti levelekben pedig 4-15 ppb (!) mennyiségben volt jelen a kérdéses hatóanyag.
Összesen két táblában találtunk pozitív növényeket..

Mi történt ezt követõen?

9. táblázat A neo-nikotinoid szennyezõdésének elõfordulási gyakorisága 
2012-2013-ban

Növényi Virágpor Méz Lép- Talaj Talajvíz Összesés növé- Méhminta minta minta minta minta minta mintanyi rész

82 8 22 3 8 2 6 1 13 0 3 1 1 1 134 16
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– A napraforgó virágzása alatt újabb mintákat gyûjtöttünk virágport, mézet és
méheket szállítottunk a laboratóriumba. A kémiai analízisek alkalmával ezekben
nem tudtunk kimutatni szermaradékokat.

– A méhész elkezdte a nozéma elleni kezeléseket, minek hatására az újabb min-
tákban már jelentõs egészségügyi javulást igazolt vissza a NÉBIH ÁDI laboratóriu-
ma. A családok kondíciójában is megfigyelhetõ volt a változás. A folyamatos ete-
tés, gondoskodás megtette az eredményét.

Milyen következtetések vonhatók le a történetbõl?
– Mindenképpen elgondolkodtató, hogy vajon mi az oka annak, hogy a méhé-

szet környékén található napraforgó-területek közül csak az egyikben találtuk meg
a tiametoxam szennyezõdést. 

– Miért van az, hogy a korábbi években nem tudtuk a hatóanyagnak a jelen-
létét ilyen markánsan bizonyítani?

A kérdésekre adandó helyes válasz kidolgozásához valószínûleg további vizs-
gálatokra, szakvéleményekre van szükség, melyek beszerzését kezdeményezni fog-
juk. Az egyébként teljesen biztos, hogy a neo-nikotinoidok növényekben való
mozgása függ az évjárattól és esetleg az elvetett növény fajtájától is. Egyáltalán
nem kizárható, hogy az idei csapadékos tavasz és a nyár eleje kedvezett a kér-
déses hatóanyagok növényen belüli mozgásának és a bõrszövet felületén talál-
ható extraflorális (tehát virágzaton kívül elhelyezkedõ) nektármirigyek aktivi-
zálódásának. Ez utóbbiról az EFSA legutóbbi publikációja is tesz említést.

35

18. sz. ábra Az egyre gyengülõ méhcsaládok egyike Baranya megyében
(Egyházaskozáron)
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22..22..22..44..11..33..  EEggyyéébb  nneeoo--nniikkoottiinnooiiddookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  aaddaattookk  ééss  aa  jjöövvõõ  ffeellaaddaattaaii
A 9. táblázatban összefoglaltuk a neo-nikotinoidok idén mért elõfordulási gya-

koriságát és azt is, hogy milyen mintákban jelentek meg azok. Az egyik igen figye-
lemre méltó adat szerint az egyik vizsgálati helyszínen összegyûlt belvizes foltban
jelentkezett tiametoxam szermaradék. Ennek koncentrációja 0,084 µg/l egy repce-
táblán. A mintavételt 2013. április elsõ napjaiban a hó eltakarodását követõen vé-
geztük. A vízminta begyûjtésével egy idõben szedtünk fel repcenövényeket is a táb-
láról, amelyeket az alábbiak szerint analizáltattunk: 

– Vizsgáltuk a gyökérzetrõl lemosott talaj hatóanyagtartalmát.
– A gyökérzetet elválasztottuk a föld feletti részektõl, mert arra voltunk kíván-

csiak, hogy találunk-e így valamit a kérdéses növények csávázószerébõl. 
A növény és a gyökérrõl lemosott talajminták analízise negatív eredményt ho-

zott. Az elõbb említett belvizes folt talajában viszont szintén találtunk némi szennye-
zõdést. A dologgal kapcsolatos igen érdekes ellentmondás, hogy a belvizes folttól
nem messze táborozó méhészetek nem észleltek az idén tavasszal szokásosnak
mondható rendellenességeken kívül semmi különöset. 

Tulajdonképpen a fentebb idézett események és vizsgálati eredmények hatá-
sára változtatta meg az OMME vezetõsége a tárgyban korábban alkotott vélemé-
nyét. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy az elõbb említett események
kapcsán még nem állították fel a szakértõk az ok-okozat összefüggését, ez még
az elkövetkezendõ idõszak feladata. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nap-
raforgó virágzásának kezdetén tapasztalt tömeges méhelhullások, családelnépte-
lenedések oka lehet egy esetlegesen valahol a röpkörzet homályában végrehaj-
tott permetezés is (ki gondol vajon arra, hogy mennyi méh esett vajon idén ál-
dozatul a nem megfelelõen átgondolt, kampányszerûen elvégzett szúnyogir-
tásoknak?).

Végezetül ezt a fejezetet lezárva azzal is tisztában kell lenni mindenkinek, hogy
a neo-nikotinoidok használatának felfüggesztése új kihívást fog jelenteni a gazdál-
kodók számára,  és nagy valószínûséggel olyan megoldások kerülnek majd elõtér-
be (pl. a sok esetben kinyomozhatatlan piretroid-mérgezések), amelyek kapcsán nem
fognak megszûnni a méhveszteségekkel járó problémák. 

3. Eredmények, következtetések
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által 2012-2013. években folytatott vizs-
gálatok sok új információval gyarapították a téma iránt érdeklõdõ méhészek tábo-
rát. Munkánk során értékeltük a már évek óta tartó rendkívüli aszályos idõjárásnak
a méhészetekre gyakorolt káros hatásait. Több példával illusztráltuk azt az igen sa-
nyarú méhegészségügyi helyzetet, ami a hazai, helyenként igen magas méhsûrû-
ségre vezethetõ vissza. Foglalkoztunk néhány, a közelmúltban bevezetett atkaölõ
szerrel kapcsolatos tapasztalat és technológia (oxálsavas párologtatás) ismertetésé-
vel, és arra nézve is adtunk iránymutatást, hogy a piacon található füstölõberende-
zéseket hogyan kell beállítani, bemérni. 

Összefoglaló táblázatot készítettünk a Magyar Méhészeti Nemzeti Program ke-



retén belül támogatással vásárolható atkaellenes készítményekrõl. Ezt a táblázatot
a hazai tapasztalatok alapján kialakított használati tanácsokkal is kiegészítettük (10.
táblázat és 19. sz. ábra).

Foglakoztunk a nozémás megbetegedések helyzetével, kialakulásának okaival,
gyakran szoros összefüggést tapasztalva a méhész technológiájának hiányosságai-
ból eredõ ok-okozat összefüggésével, valamint azzal, hogy sokszor növényvédelmi
eredetû szennyezõdések kaptárba történõ bejutása is lehet kiváltó oka a nagyon sú-
lyosan leromló állományok gyenge kondíciójának. Vizsgáltuk néhány indokolt
esetben a betegségekkel küszködõ méhészetek vírusait. 

A felmerült panaszok alapján a viasztermékek (mûlépek, viaszkorongok, son-
koly stb.) kémiai analízisét is folytattuk és találtunk olyan szennyezõdéseket a mû-
lépekben, amelyek egyértelmûen bizonyíthatják azt, hogy miért nem tudnak azok-
kal a méhek kezdeni semmit. Nem építik ki õket, és ha mégis, akkor nem petéz be-
léjük az anya, esetleg elpusztul bennük a fiasítás. Felhívtuk a termelõk figyelmét a
mûlép-viasz cserék veszélyeire. A kifogásolható beltartalmi adatokkal rendelkezõ
mûlép gyártóját bepanaszoltuk a hatóságnál. Erre a kezdeményezésünkre fél év óta
nem született válasz az illetékesek részérõl.

A növényvédelmi káresemények felderítésének új rendjérõl tájékozattuk az ol-
vasókat. Ezzel együtt több mérgezési esettel kapcsolatosan analíziseket végeztünk. 

A NÉBIH és az OMME idén is folytatta a tavaly elkezdett közös növényvédelmi
ellenõrzést, melynek kapcsán különösen Szabolcs megyében sikerült több olyan gaz-
dálkodót találnunk, akik nem tartják be a méhészeti szempontból fontos elõírásokat.
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19. sz. ábra Az atkák ellen javasolt amitráz alapú technológia 
és annak a propolisz-termelõ méhészek számára javasolt változata

Oxálsav nyáron= Bee Vital Hive Clean, vagy Danny’s Bienen Wohl

amitráz

A beavatko-
zás célja

Dekádok

Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

1. Normál 
technológia

Vándor
atkák

elpusz-
titása

A saját és a ván-
dor atkák mara-

dékának 
elpusztítása

2. Propolisz-
termelés
esetén

Saját atkák gyérítése/pusztítása

amitráz amitráz

Perizin max. 
2 alkalommal,

3,5%-os oxálsav
max. 1 alkalommal

3,5%-os 
oxálsav max. 
1 alkalommal 

amitráz amitráz

2 3
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A növényvédelmi káreseményeken belül külön csoportot jelent a neo-nikoti-
noidokkal kapcsolatos problémakör. Az idei évben találtunk néhány olyan helyszínt,
ahol a dolgok jelenlegi állása szerint elképzelhetõ, hogy a nemzetközi szakiroda-
lomban is leírt eseteket tudunk a késõbbiekben igazolni. Sajnos ezen írás elkészíté-
séig nem sikerült befejezni még az említett ügyekkel kapcsolatos összes mérést, így
ezek eredményét a késõbbiekben fogjuk közölni.

Összefoglalás
Eseménydús és igazából viharos esztendõt zár az OMME környezetterhelési mo-

nitoring vizsgálatainak sorozata a 2012-2013. évben. Eseménydús volt ez az idõszak
azért, mert igen komoly veszteségeket kellett elkönyvelnünk tavasszal, és ennek
okait ki kellett vizsgálni. A téli veszteségek kialakulását nagymértékben katalizálta
a tavalyi aszályos év, a virágporhiányos legelõk, a nagy méhsûrûségû helyszíneken
bekövetkezõ rablások, melyek a betegségek terjedésével jártak óhatatlanul. Sok eset-
ben maga a méhész is besegített a folyamatba az atkaölõ szerek helytelen adagolá-
sával, vagy a beavatkozások szakszerûtlen megtervezésével. Persze nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni azokat az eseteket sem, amikor az igen erõs nozémás megbe-
tegedéseket egyéb kemikáliák, pl. növényvédõ szerek okozták.

Nagy vihart kavart szakmai körökben a neo-nikotinoidokkal kapcsolatos hely-
zet és annak értékelése. Ez utóbbi probléma a kérdéses hatóanyagok felhasználási
engedélyeinek ma még csak ideiglenes, de hosszú távon valószínûleg végleges
visszavonása kapcsán minden bizonnyal meg fog oldódni. 
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10. táblázat A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül 
vásárolható készítmények listája

Meg- A készít- A készít- Használattal kapcsolatos
nevezés mény mény Megjegyzés javaslathatóanyaga márkaneve

Apivar mûanyag Napraforgó-virágzást követõen
lapka 6 héten keresztül, ezt követõen

el kell távolítani a kaptárból

Apiwarol füstölõ- Fiasításmentes idõben
tabletta ellenõrzés céljából

Biowar 500 mûanyag Napraforgó-virágzást követõen
lapka 6 héten keresztül, ezt követõen

el kell távolítani a kaptárból

Amitráz Varratraz füstölõcsík Vegetációs idõben (különösen
augusztusban) sorozatfüstö-
lésre, szeptember végén- 
október elején a „vándor"
atkák leküzdésére

Varidol füstölõcsík Vegetációs idõben (különösen
augusztusban) sorozatfüstö-
lésre, szeptember végén-
október elején a „vándor" 
atkák leküzdésére

Varroaket füstölõcsík Vegetációs idõben (különösen
augusztusban) sorozatfüstö-
lésre, szeptember végén-
október elején a „vándor" 
atkák leküzdésére

Kumafosz Perizin oldat Csurgatásos zárókezelés céljára
kifejlesztett készítmény. 
A lépekben maradandó szer-
maradékot okoz, ezt intenzív
építetéssel védhetjük ki

Flumetrin Bayvarol mûanyag Napraforgó-virágzást követõen
lapka 6 héten keresztül, ezt követõen

el kell távolítani a kaptárból. 
FIGYELEM! A készítmény 
alkalmazása folyamán a har-
madik hetet követõen célszerû
amitráz-kiegészítést adni (pl.
egy füstölési sorozattal kiegé-
szíteni a készítmény hatását)
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Meg- A készít- A készít- Használattal kapcsolatos
nevezés mény mény Megjegyzés javaslathatóanyaga márkaneve

Bee Vital oldat Vegetációs idõben legalább 3
Hive Clean ismétlésben alkalmazva az 

atkák elleni kezelések 
KIEGÉSZÍTÉSÉRE. Hatékony-
sága a záró kezelés alkalmá-
val jobb, mint a fiasítással 
rendelkezõ családoknál, ugyan-
akkor meg kell jegyezni, hogy 
a záró kezelés céljára alkal-
mazható egyéb készítmények
ennél jobb hatékonyságúak.
Propolisz-termelés ideje alatt
viszont mindenképpen ezt a 
készítményt javasoljuk hasz-
nálni. A propolisz-szedõ rácsok 
elvétele után viszont azonnal

Oxálsav szükséges a készítmény hatá-
sát amitrázzal kiegészíteni

Dany's oldat Alkalmazása a Bee Vital
Bienen Hive Clean-nal megegyezõ
Wohl

Api Ox oldat Kimondottan zárókezelés cél-
jára alkalmazható. A kijuttatást
követõen a lépeken és a keret-
léceken fehér foltok jelennek
meg (oxálsav-kiválás), ez 
csupán esztétikai probléma

Api Bioxal por Oxálsavas szoblimáció céljára, 
illetve oxálsav-oldat készíté-
sére alkalmas. Általában záró
kezelés elvégzésére javasolt

Hangyasav oldat Kaptáron belüli párologtatásra.
60% A U V A kijuttatáshoz használt hor-

dozó lehet a „Nasselheider" 
párologtató berendezés, vagy

Hangyasav házilag készített egyéb eszköz
(CD-tok, mosogatószivaccsal).
FIGYELEM: ez a készítmény 
túlságosan nagy melegben
(30 °C felett) komoly károkat
okozhat a méhcsaládban
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Meg- A készít- A készít- Használattal kapcsolatos
nevezés mény mény Megjegyzés javaslathatóanyaga márkaneve

Hangyasav oldat Nyári alkalmazása Magyar-
60% A U V országon nem javasolt.

Használata csak szeptember 10
után biztonságos. Hûvös, csa-
padékos idõjárás esetén a pá-
rolgás nem megfelelõ, ezért 
hatása elmarad a az elvárható
szinttõl. Balesetveszélyes, 
maró hatású, kellemetlen illatú
anyag, alkalmazásakor gu-
mikesztyû és szemüveg hasz-

Hangyasav nálata javasolt

Apistonik hordozóba A hordozót a fészeklépek felsõ
felitatott lécére kell helyezni, túlságosan
hangyasav magas (30 °C feletti) hõmér-

sékleti viszonyok mellett ká-
rokat okozhat a méhcsaládban.
Szeptember 10. után egyenletes
meleg napokon jó hatékony-
ságú lehet. Alkalmazásával
kapcsolatosan még nincsenek
hazai tapasztalatok

Apiguard paszta té- A hatóanyag párolgása hõmér-
gél gelyben, sékletfüggõ. Ez a hatékonyság

vagy vödrös ingadozását is magában rejtõ
kiszerelésben probléma. Illata esetenként 

zavarja az anyát, alkalmazása
mellett megnövekedik a rablás
kialakulásának veszélye. 
Az atkák elleni hatékonysága 

Timol a hazai tapasztalatok szerint
lehetne markánsabb. Egyes 
szerzõk javasolják a kora 
tavaszi alkalmazást, a tech-
nológiai ajánlások viszont ki-
emelik az augusztus-
szeptemberi használatot

Api- szivacsos A hatóanyag párolgása hõmér-
Life-Var szerkezetû sékletfüggõ. Ez a hatékony-

hordozóba ság ingadozását is magában
ágyazott rejtõ probléma. Illata ese-
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Meg- A készít- A készít- Használattal kapcsolatos
nevezés mény mény Megjegyzés javaslathatóanyaga márkaneve

Api- timol és tenként zavarja az anyát, 
Life-Var egyéb illó- alkalmazása mellett megnö-

olajok vekedik a rablás kialakulásá-
nak veszélye. Az atkák elleni
hatékonysága a hazai tapasz-
talatok szerint lehetne mar-
kánsabb. Egyes magyar szerzõk
javasolják a kora tavaszi al-
kalmazást, a technológiai 
ajánlások viszont kiemelik az
augusztus-szeptemberi 
használatot

Thymovar szivacsos A hatóanyag párolgása hõmér-
szerkezetû sékletfüggõ. Ez a hatékonyság
hordozóba ingadozását is magában rejtõ
ágyazott probléma. Illata esetenként 
timol zavarja az anyát, alkalmazása 

mellett megnövekedik a rablás
kialakulásának veszélye. 
Az atkák elleni hatékonysága 

Timol a hazai tapasztalatok szerint 
lehetne markánsabb. Egyes 
magyar szerzõk javasolják a
kora tavaszi alkalmazást, a 
technológiai ajánlások viszont
kiemelik az augusztus-szep-
temberi használatot

Ecostop szivacsos A hatóanyag párolgása hõmér-
lamella szerkezetû sékletfüggõ. Ez a hatékonyság

hordozóba ingadozását is magában rejtõ
ágyazott probléma. Illata esetenként 
timol zavarja az anyát, alkalmazása

mellett megnövekedik a rablás 
kialakulásának veszélye. Az 
atkák elleni hatékonysága a 
hazai tapasztalatok szerint 
lehetne markánsabb. Egyes 
magyar szerzõk javasolják a
kora tavaszi alkalmazást, a tech-
nológiai ajánlások viszont ki-
emelik az augusztus-szep-
temberi használatot
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Meg- A készít- A készít- Használattal kapcsolatos
nevezés mény mény Megjegyzés javaslathatóanyaga márkaneve

Optima folyadék Lepényben, illetve cukor-
szörpös csurgatás formájában
használatos, az alkalmazás 
ideje kora tavasz és õsz.
Benne lévõ timolt egyéb
illóólajokkal, gyógynövény- 
kivonatokkal és csersav-
tartalommal egészítik ki. 
A hatékonysága alapján 
egyéb készítmények
hatását egészíti ki

Hive Alive folyadék A timol mellett egyéb ható-
anyagokat, citromfüvet és ten-

Timol geri biokivonatokat (alga-hí-
nár) tartalmaz. Hatékonyságá-
ról kevés a hazai információ

NAF folyadék Igazából a készítmény atkák 
elleni hatása csak mellékha-
tásként jöhet szóba. A gyártó
szerint a készítmény alkalma-
zási területe a nyúlós költés-
rothadás kialakulásának 
meggátlásában jelentkezik. 

Méhpatika folyadék Igazából a készítmény atkák
forte elleni hatása csak mellékhatás-

ként jöhet szóba. Általános 
roboráló hatású, cukorszörpös
etetésre javasolja a forgalmazó

Ekovarrosan füstölõbe A benne lévõ hatóanyagok
levendula való szilárd hatására a méhek nyugodtak
ökobrikett halmazálla- lesznek, és az illóolajok gõzét

potú tüzelõ- tartalmazó füstnek valamilyen
Egyéb illó- anyag szintû atkaellenes hatását 
olajok is leírták a kutatók

Polioel folyadék Kevés hazai tapasztalat áll 
rendelkezésre a készítménnyel
kapcsolatban, atkaölõ hatása
valószínûleg csak kiegészítõ
szerepû egyéb szem-
pontból viszont hasznos lehet
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Jelmagyarázat:
Kif. vesz.: méhekre kifejezetten veszélyes (virágzó kultúrában nem alkalmazható)
Mérs. vesz.: méhekre mérsékelten veszélyes (virágzó kultúra esetén csak méhkímélõ technológiában szórható)
Nem jel.: nem jelölés köteles (virágzó kultúrában nappal is alkalmazható)
Forrás: Növényvédõszerek és termésnövelõ anyagok 2013. 2014-tõl kezdõdõen a tiametoxam, klotianidin és imida-
kloprid hatóanyag-tartalmú csávázószerek nem kerülnek felhasználásra

A napraforgóban engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

klórprifosz Cyren EC kif. vesz. talajfertõtlenítõ

fipronil Cosmos 500 FS nem jel. csávázó

klórpirifosz Kentaur 5 G nem jel. talajfertõtlenítõ

Csávázószerek, klórprifosz Pyclorex Neo kif. vesz. talajfertõtlenítõ
talajfertõtlenítõk

klórprifosz Pyrinex 48 EC kif. vesz. talajfertõtlenítõ

tiametoxam Cruiser 350 FS nem jel. csávázó

imidakloprid Gaucho 600 FS nem jel. csávázó

imidakloprid Seed Oprid nem jel. csávázó
600 FS

teflutrin Force 10 CS (1,5G) nem jel. talajfertõtlenítõ

tiametoxam Actara 25 WG kif. vesz.

tiakloprid Biscaya nem jel.

tiakloprid Calypso 480 EC nem jel.

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

lambda-cihalot- Judo kif. vesz.
rin+pirimikarb

lambda-ciha-
Permetezõ szerek lotrin Karate 2,5 WG mérs. vesz.

lambda-ciha-
lotrin Karate Zeon 5CS mérs. vesz.

pirimikarb Pirimor 50 WG nem jel.

gamma-ciha-
lotrin Rapid CS mérs. vesz.

indoxakarb Steward 30 DF nem jel.

lambda-
cihalotrin Kaiso WG mérs. vesz.

tau-fluvalinát Mavrik 24 EW nem jel. új
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A repcében engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

tiametoxam + Cruiser OSR nem jel. csávázó
fludioxinil + 322 FS
metalaxil-M

Csávázószerek imidakloprid Chinook 200 FS nem jel. csávázó
+ béta-ciflutrin

imidakloprid Chinook Blue nem jel. csávázó
+ béta-ciflutrin

klotianidin + Modesto nem jel.
béta-ciflutrin

klotianidin + Ellado BLUE nem jel. csávázó
beta-ciflutrin

indoxakarb Avaunt 150 EC kif. vesz.

tiakloprid Biscaya nem jel.

tiakloprid Calypso 480 EC nem jel.

béta-ciflutrin Bulldock 25 EC kif. vesz.

cipermetrin Cyperkyll Max kif. vesz.

cipermetrin Cyperkyll 25 EC kif. vesz.

klórpirifosz Cyren EC kif. vesz.

pimetrozin Chess kif. vesz.

cipermetrin Cythrin 250 kif. vesz.

Permetezõ szerek cipermetrin Centris 250 EC kif. vesz.

klórpirifosz-metil Daskor kif. vesz.
+ cipermetrin

deltametrin Deca 2,5 EC kif. vesz. új

deltametrin Delta Super kif. vesz.

deltametrin Disha 2,5 EC kif. vesz. új

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

alfametrin Fendona 10 EC mérs. vesz.

zéta-cipermetrin Fury 10 EC mérs. vesz.

zéta-cipermetrin Fury 10 EV kif. vesz.

foszmet Imidan 50 WP kif. vesz.

acetamiprid + Inazuma mérs. vesz. új
lambda-cihalotrin
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Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

lambda-ciha- Karate 2,5 WG mérs. vesz.
lotrin

lambda-ciha- Karate Zeon 5 CS mérs. vesz. mikrokapszulás
lotrin

alfametrin King 10 F mérs. vesz.

fluvalinát Mavrik 24 EW nem jel.

lambda-ciha- Markate 50 mérs. vesz.
lotrin

acetamiprid Mospilan 20 SP nem jel.

klórpirifosz + Nurelle D kif. vesz.
cipermetrin 50/500 EC

pimetrozin Plenum kif. vesz.

alfa-cipermetrin Penge 10 EC mérs. vesz. új

klórpirifosz Pyclorex Neo kif. vesz.

Permetezõ szerek klórpirifosz Pyrinex 25 CS kif. vesz.

gamma-cihalotrin Rapid CS mérs. vesz.

klórpirifosz-metil Reldan 22 EC kif. vesz.

klórpirifosz-metil Roksa kif. vesz. új
+ cipermetrin

cipermetrin Sherpa kif. vesz.

acetamiprid Spilan 20 EC nem jel.

eszfenvalerát Sumi-Alfa 5 EC mérs. vesz.

lambda- mikrokapszulás
cihalotrin Kaiso WG mérs. vesz.

klórpirifosz Dursban DeltaCS kif. vesz.

acetamiprid Gazelle 20 SP nem jel.

tiametoxam + Eforia 065 ZC kif. vesz.
lambdacihalotrin

béta-ciflutrin Summidog 25 EC kif. vesz. új

Jelmagyarázat:
Kif. vesz.: méhekre kifejezetten veszélyes (virágzó kultúrában nem alkalmazható)
Mérs. vesz.: méhekre mérsékelten veszélyes (virágzó kultúra esetén csak méhkímélõ technológiában szórható)
Nem jel.: nem jelölés köteles (virágzó kultúrában nappal is alkalmazható)
Forrás: Növényvédõszerek és termésnövelõ anyagok 2013. 
2014-tõl kezdõdõen a tiametoxam, klotianidin, imidakloprid hatóanyag-tartalmú készítményekkel nem lehet a ma-
gokat becsávázni.
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