
A rovarölõ hatású csávázószere-
ket a talajlakó (pl. a drótférgek
vagy a pajorok) és a fiatal csíra-
növényeket károsító egyéb kárte-
võk (a különbözõ barkók, a sá-
roshátú bogár, stb.) leküzdésére
alkalmazzuk. Korábban a talajla-
kókat talajfertõtlenítéssel, a fia-
talkori lombkártevõket pedig
igen erõs kontakt („érintõ") mér-
gek alkalmazásával pusztítottuk
el. A gázhatású talajfertõtlenítõk
(Thimet 5G, vagy a Counter 5G)
minden élõ szervezetet elpusztí-
tottak abban a talajzónában,
ahová a készítmény légnemû ál-
lapotban felszabaduló hatóanya-
ga eljut. A kontakt hatású per-
metszerek (Azodrin) a talaj felszí-
nén mászkáló, sok esetben igen
veszélyes kártevõket öltek meg
gyomorméreg formájában, de
sok esetben nem kímélték azokat
a hasznos élõlényeket sem, ame-
lyeknek fontos szerepük van a
tápláléklánc fenntartásában. Ép-
pen ezeknek a drasztikus szerek-
nek és technológiáknak a kivál-
tására fejlesztették ki a kutatók a
rovarölõ hatású csávázószereket.
Ezek alkalmazásával ugyanis je-
lentõsen csökkenthetjük a kör-
nyezeti terhelést, és célzottan
vethetjük be a csíranövényeket
károsító rovarkártevõk ellen. 

A rovarölõ hatású csávázó-
szerek alkalmazása természete-
sen nem új keletû gondolat. A
hetvenes-nyolcvanas években
pl. hostation hatóanyaggal ke-
zelték a repcét a repcedarázs el-
len és történtek kísérletek a kar-
bamát típusú rovarölõk közé tar-
tozó karbofurán hatóanyaggal
is. Ez utóbbit a kalászos gaboná-
ban károsító gabonafutrinka el-
len próbálták alkalmazni, cukor-
répában pedig volt felhasználási
engedélye. Az említett technoló-
giák kifejlesztését és terjedését

az a szomorú tény is indokolta,
hogy a globalizáció mellékhatá-
saként olyan új károsító szerve-
zetek jelentek meg, mint az ame-
rikai kukoricabogár (Diabrotica
virgifera). Nem kell ahhoz nagy
fantázia, hogy megértsük, miért
van szükség az említett növény-
védelmi megoldások alkalmazá-
sára. Könnyen belátható, hogy
ezek hiányában komoly nehéz-
ségekbe üközne abrakfogyasztó
állataink és akár az emberek éle-
lemmel történõ ellátása.

Nemzetközi eredmények

A szaklap hasábjain már többen
megemlékeztek a francia adatok-
ról, amelyek szerint náluk mutat-
tak rá elsõként arra, hogy miért
veszélyes a neonikotinoidok
hosszú távú alkalmazása. Véle-
ményük szerint a méhészeti ága-
zat elsõ számú közellensége az
imidakloprid, amely a „Gaucho"
néven közismert csávázószer ha-
tóanyaga, valamint a fipronil,
ami a Regent nevû permetszer-
ben található. Imidakloprid szer-
maradékot sikerült kimutatni a
növények generatív szerveiben
(virágzatában), és a méhek által
begyûjtött virágporban, a talaj-
ban, a talajvízben, sõt a neoniko-
tinoidokkal nem kezelt utóvete-
ményekben is. Állításuk szerint
ezek a szerek azért veszélyesek,
mert alattomosan, a behordott vi-
rágporban és a mézben konzer-
válva folyamatosan szubletális
dózisban hatnak a méhegyedek-
re. Mit jelent ez? Azt, hogy a mé-
reg nem öli meg, „csupán" meg-
zavarja a rovarokat, amelyek pél-
dául tájékozódási képességüket
elveszítve hagyják el a kaptára-
kat és ez vezet azok folyamatos
elnéptelenedéséhez. Ennek meg-
felelõen szerintük a csávázószer-

ként alkalmazott neonikotinoi-
dok, valamint a fipronil ható-
anyagú Regent permetezõszer fe-
lelõs, szinte kizárólagosan a CCD
bekövetkezéséért. Ezzel az érve-
léssel kapcsolatosan mindenkép-
pen elgondolkodtató, hogy Fran-
ciaországban az említett szerek
forgalmazásának felfüggesztése
ellenére is tapasztalható a CCD. 

Figyelemre méltó a spanyol
kutatók véleménye, akik szerint

a jelenségért inkább a nozéma
fertõzés a felelõs. Ráadásul
Spanyolországban nem észlel-
ték a méhcsaládok rejtélyes ösz-
szeomlását azokon a területe-
ken, ahol az említett neonikoti-
noid típusú növényvédõ szere-
ket használják.

A spanyol véleményhez köze-
lít az USA-beli álláspont is, mi-
szerint a rovarölõ hatású csává-
zószerekkel kezelt területeken a
méhek kiválóan termelnek…
Ugyanakkor a több ezer km-es
vándorlások okozta stressznek, a
közelmúltban identifikált (meg-
határozott) izraeli akut méhbé-
nulás vírusnak (IAPV), illetõleg
egyéb méhegészségügyi vagy a
környezetszennyezésbõl fakadó
problémáknak a számlájára ír-
ható az említett jelenség, amely
szerint az USA a közelmúltban
elveszítette méhállományának
egyharmadát... Itt érzem fontos-
nak megjegyezni, hogy a közel-
múltban, az USA-ban járt ma-
gyar méhészeti delegáció tagjai
is arról számoltak be, hogy az
Államoknak az általuk megláto-
gatott területein csak hírbõl van
tudomásuk a CCD-rõl a szakma-
belieknek.

A németországi kutatási ered-
ményekrõl a közelmúltban Wolf-
gang Richter professzor tartott
tájékoztatót az MPME tagjai szá-
mára Balatonvilágoson. Érzékel-
tette, hogy a CCD jelensége több

tényezõ kedvezõtlen együttes
hatásából következhet be. Ezek
közül kiemelte az atkafertõzés és
az ennek „eredményeként" fellé-
põ egyéb betegségek megjelené-
sét, valamint a méhész által al-
kalmazott technológiai hibák
szerepét. A vizsgálatok során a
nálunk is használatos tiameto-
xam, tiakloprid és a tebukonazol
hatóanyagok mézben mérhetõ
mennyiségét a 396/2005. EK
rendeletben foglalt határérték
alatti szinten mérte. (Itt jegyzem
meg, hogy a felsoroltak közül a
tiametoxam használatos egyedül
csávázószerként, és ezt is csak
egy mintában sikerült meghatá-
rozni néhány ppb mennyiség-
ben. A tiaklopridról pedig azt kell
tudni, hogy a virágzásban nap-
pal is használható Biscaya és
Calypso 480 SC készítményben
található, a tebukonazol pedig a
méhekre veszélytelen gombaö-
lõk hatóanyaga. Ez utóbbiak a
felhasználás sajátosságaiból fa-
kadóan magasabb szinten voltak
jelen a mintákban, de a vonatko-
zó rendeletben foglalt határérté-
kek alatt tudták kimutatni õket). 

Az is tény, hogy 2008. április-
május hónapokban Németország
egyes területein a kukorica veté-
sekor tapasztalt méhelhullásokat
a csávázószereknek a vetõmag-
ról történõ elsodródásával ma-
gyarázták. Ha ez igaz, akkor nem
a virágpor, vagy a nektár közve-
títésével került a kaptárakba a
kérdéses csávázó szer, hanem a
rossz gyakorlat következtében.

Mi történt idehaza?

A kilencvenes években Fácánker-
ten a Földmûvelésügyi Minisz-
térium által fenntartott toxikoló-
giai laboratóriumban zajlottak a
növényvédõ szerek hazai enge-
délyeztetésével kapcsolatos kí-
sérletek. Ezekben a vizsgálatok-
ban többek között az imidaklop-
ridot is tesztelték. A vizsgálatok
során nem találtak bizonyítékot
arra, hogy az alkalmazott csává-
zószernek a méhekre bármilyen
kedvezõtlen hatásuk is volna.
Kékes Gáborral, aki a kísérletek-
hez a méhészeti szakmai segítsé-
get és a szükséges méhállományt
biztosította, személyesen beszél-
tem. Elmondása szerint sem a kí-
sérlet alatt, sem azt követõen nem
tapasztalta azokat a jelenségeket
(eltájolás, elnéptelenedés), amirõl
az elõbb említett francia kutatók

CCD és csávázószerek
Szaklapunk októberi számában már közöltünk 
egy összefoglalót az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület (OMME) által végzett monitoring vizsgálat
eredményeirõl. Most mégis visszatérek a témára, 
mert az elmúlt idõszakban a nyáron begyûjtött 
mintáinkat újabb laborvizsgálatoknak vetettük alá 
annak érdekében, hogy kideríthessük, vajon mi 
bizonyítható abból a feltételezésbõl, hogy a rovarölõ
hatással rendelkezõ csávázó szerek bármilyen 
mértékben is felelõsek az elmúlt idõszakban 
tapasztalt, megmagyarázhatatlannak vélt méhcsalád-
összeomlásként aposztrofált jelenségekért. 

Adataink nem igazol-
ják jelenleg a nemzet-
közi irodalom által
sok esetben csak la-
boratóriumi szinten
mért eredményeket.
Nem tudjuk bizonyíta-
ni, hogy a CCD kizá-
rólagos oka a rovarölõ
szerekkel végzett 
csávázás.
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beszéltek. A témával kapcsolato-
san dr. Zaják Árpád, az intézet
akkori igazgatója 2005 tavaszán
adott közre egy publikációt a
szaklapban és az elõbbi állításo-
kat az akkori laborvizsgálatok
adataival is alátámasztotta. 

Idehaza az elmúlt idõszak, fõ-
leg a 2007–2008. években bekö-
vetkezett sajnálatos események
az OMME vezetõségét arra a dön-
tésre késztették, hogy a méhek
rendellenes viselkedését és a
méhcsaládok összeomlásának je-
lenségét a szántóföldi növényter-
mesztésben alkalmazott rovarölõ
hatású csávázószerekkel össze-
függésben is megvizsgáljuk. Az
eredmények meglepõek és úgy
gondolom, hogy a nemzetközi
adatok ismeretében elgondol-
kodtatóak. A vizsgálataink során
figyeltünk arra, hogy a tisztán
méhegészségügyi okokra vissza-
vezethetõ károsodásokat elkülö-
nítsük az egyes mérgezési esetek-
tõl, így azokról most szándéko-
san nem teszek említést. 

Eredmények

Tolna megyében (Harc térsége)
2007 nyarán végeztük a minta-
vételt. A napraforgó virágzásá-
nak elején legyengült méhcsalá-
dokat és a röpkörzetben lévõ
napraforgó növényeket megvizs-
gálva arra az eredményre jutot-
tunk, hogy klórpirifosz- (foszfor-
sav-észter) mérgezés következté-
ben történhetett meg a méhcsa-
ládok hirtelen legyengülése. A
növényvédõ szert nem a „gya-
nús" nagy táblán, hanem a vizs-
gált méhészethez legközelebb ta-
lálható, mindössze néhány hek-
táros szórványparcellán szedett
napraforgó növénymintában
mértük 250 ppb (!) mennyiség-
ben. A kimutatott hatóanyagról
annyit kell tudni, hogy csak per-
metszerként lehet kijuttatni.

Somogy megyében 2007-ben
a napraforgó virágzásának ele-
jén több méhészetbõl jelezték,
hogy legyengült az állomány. A
vizsgálatok endoszulfán (addig-
ra már régen betiltott!!) ható-
anyag jelenlétét igazolták. Ezt a
méhek által gyûjtött virágpor-
ból mutatta ki a laboratórium. A
meghatározott mennyiség 5-7
ppb volt. Itt is elmondható, hogy
az endoszulfán is csak permet-
szerként kerülhetett kijuttatás-
ra, hogy ki használta, azt nem
tudtuk kideríteni.

Baranya megyében 2008 tava-
szán a sajtóban is nagy vihart ka-
vart a repcék virágzásának idején
tapasztalt méhpusztulás. Mértük
a csávázószerek maradékát a nö-
vényekben és a méhészeti termé-
kekben is, de nem tudtuk azokat
kimutatni. A mérések folyamán
tisztán bebizonyosodott, hogy a
virágzást megelõzõen kijuttatott
rovarölõ hatású növényvédõ sze-
rek (foszforsav-észterek és piret-
roidok) számlájára írható a kár-
események nagy része. A talált
hatóanyagok az alábbiak voltak: 

cipermetrin: méhben 0,5
ppb, repcében 60 ppb

klórpirifosz: méhben 4 ppb,
repcében 14 ppb

lambda chalotrin: méhben
0,11 ppb, repcében 2 ppb

dimetoát: méhben 13,7
ppb, repcében –

Fejér megyében, a vizsgálatra
kijelölt területre a gazdálkodó
napraforgót vetett. A növények
vetõmagját nenikotinoid típusú
növényvédõ szerrel, a „Cruiser
350 FS" nevû készítménnyel
(tiametoxam hatóanyaggal) csá-
vázták. A területre méheket tele-
pítettünk, és megvizsgáltuk a
növényeket, a gyûjtött virágport
és a mézet is. Nem találtuk meg
egyikben sem a keresett ható-
anyagot. A kísérleti állomány
késõbb sem mutatta a korábban
említett rendellenes tüneteket. A
vizsgálatot 2008-ban végeztük.

Veszprém megyében 2008.
nyarán 300 hektár napraforgón
az oda telepített közel 300 méh-
család gyengült le a virágzás
kezdetén. A növények vetõmag-
ja ugyanazzal a szerrel volt csá-
vázva (Cruiser 350 FS), mint
Fejér megyében. A mintavételt
követõen kiderült, hogy a mé-
hek az elõzõ évben Tolna me-
gyében tapasztaltakhoz hason-
lóan súlyos klórpirifosz-mérge-
zést szenvedtek. A neonikoti-
noid tartalmú csávázószert sem
a vizsgált terület növénymintái-
ban, sem a méhekbõl, vagy a
méhkenyérbõl és a mézbõl nem
tudtuk kimutatni. Az is egyér-
telmûen kiderült, hogy klórpiri-
foszt nem a mintaterület napra-
forgótábláiról, hanem valahon-
nét a röpkörzet másik részérõl
gyûjtötték be a méhek. (A méh-
hullákból kimutatott szer meny-
nyisége 48 ppb volt).

Szintén Veszprém megyében,
de az elõbb említett területtõl kb.
40 km-re Poncho FS 600 szerrel

kezelt kukoricát mintáztunk
2008-ban. Az említett készít-
mény hatóanyaga klotianidin,
amely szintén a neonikotinoidok
családjába tartozik. A növények
címerét, késõbb a termését és a
tábla talaját megvizsgálva, egy
esetben sem tudtuk kimutatni a
kérdéses hatóanyagot.

Több mint hatvan minta

Tolna megyébõl (Tengelic térsége,
2008-ban) kaptuk a csávázó sze-
rekkel kapcsolatos legérdekesebb
eredményeket. A település kör-
nyezetében Cruiser 350 FS ké-
szítménnyel kezelt napraforgót
és Poncho FS 600 szerrel csává-
zott kukoricát vetettek, nagy te-
rületen. A Cruiser 350 FS ható-
anyagát a napraforgó növényben
itt sem találtuk meg, ugyanakkor
a kukorica címerében (tehát a nö-
vény virágzatában) 4 ppb meny-
nyiségben határoztuk meg. Kí-
váncsiak voltunk arra, hogy a
kérdéses terület középpontjában
vajon minek a hatására gyengült
le 2008. június-júliusában az ott
található méhészet. Az eredmény
mindenkit meglepett: deltamet-
rin hatóanyagot mutattunk ki a
mézben és a méhkenyérben is.
Felmerül a kérdés, hogy vajon
honnan gyûjthették be a méhek a
kérdéses növényvédõ szert? Ezt
ma már csak gyanítani lehet, de
egy biztos, hogy valószínûleg a
napraforgóval egy idõben virág-
zó, jól mézelõ, de kis területen
termesztett kultúráról (dinnye?)
lehet szó, amelynek gazdája fele-
lõtlenül végezte el a növényvé-
delmi munkákat. A kimutatott
hatóanyag mennyisége méhke-
nyérbõl 62 ppb, mézbõl 140 ppb
(!) volt.

Meg kell említeni azt is, hogy
ezen a területen is ellenõriztük a
kukorica termésének és a talaj-
nak a szermaradék-tartalmát.
Az eredmény negatív volt.

Zala megyében találtunk egy
hat éve monokultúrás termesz-
tésben tartott kukoricatáblát. A
hat évbõl ötször Gaucho 600 FS
csávázószert alkalmaztak a terü-
leten a kukoricabogár és az egyéb
talajlakó kártevõk ellen. Így volt
ez a mintavétel évében, 2008-ban
is. A nemzetközi (különösen a
francia adatoknak megfelelõ)
szinten (8-11 ppb mennyiségben)
mértük az imidakloprid mennyi-
ségét a növények címerében (te-
hát nem a virágporban!). Ugyan-

ezeket az értékeket mértük a te-
rület talajmintáiban is. A termés-
ben nem találtunk szermaradé-
kot. Ráadásul a tábla bejárása
közben arra lettem figyelmes,
hogy a betelepülõ kukoricabo-
gár-imágók (kifejlett bogarak) jó
étvággyal fogyasztják a növé-
nyek virágporát és ezt követõen
vidáman szaporodnak. Hasonlót
tapasztaltunk a kukoricamoly
hernyóival kapcsolatban is. Az
említett kártevõrõl azt kell tud-
nunk, hogy a lepke a tojásait a cí-
merre rakja le, és a kikelõ lárvák,
amelyek mérete 1-2 mm-es, tehát
nagyon kevés méreg is elég len-
ne az elpusztításukhoz, néhány
napig a növény virágporát fo-
gyasztják, majd ezt követõen vé-
kony szálat növesztve lejjebb
ereszkednek és berágják magukat
a kukorica szárába, majd a kuko-
rica torzsájába.

Természetesen ezek a megfi-
gyelések csak közvetve enged-
nek következtetni arra, hogy a
virágzatokban mért hatóanyag-
koncentráció mennyire veszé-
lyes egyes rovarokra, de min-
denképpen jelzik, hogy egyéb (a
méhekhez hasonló virágporfo-
gyasztók) életvitelét sem zavarja
a szer jelenléte… További fontos
adat, hogy a kérdéses kukorica
növények hím virágját méhek is
látogatták szép számmal, még-
sem tapasztaltunk a térségben
méhcsalád-összeomlást…

Az elmúlt két évben több mint
hatvan mintát ellenõriztünk nö-
vényvédelmi szempontból. Vizs-
gálatainkat minden esetben üze-
mi méretekben, tehát a gyakor-
lathoz legközelebb álló szinten
végeztük, és elmondható, hogy
adataink nem igazolják jelenleg
a nemzetközi irodalom által sok
esetben csak laboratóriumi szin-
ten mért eredményeket. Nem
tudjuk azt a feltételezést bizo-
nyítani, hogy a CCD kizárólagos
oka a rovarölõ szerekkel történõ
csávázó szerek alkalmazása, sõt
azt sem, hogy meghatározó sze-
repük lenne a jelenség kialakulá-
sában. Az viszont biztos, hogy a
rovarölõvel csávázott területe-
ken tapasztalt méhcsalád-le-
gyengüléseket eddig csak vala-
milyen szakszerûtlenül elvégzett
permetezésre tudjuk visszavezet-
ni Magyarországon.

Tóth Péter
OMME szaktanácsadó 

Veszprém megye

mehesz3.qxp  2009.08.27.  9:30  Page 13


