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Az Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let a Magyar Méhészeti Nemzeti Program
keretében 2007 óta folytatja a méhésze-
teket érintõ környezetterhelési vizsgála-
tokat. Ennek során arra a kérdésre keres-
tük a választ, hogy milyen okokra vezet-
hetõk vissza az egyes méhészetek teljes
kipusztulásával, vagy legyengülésével
járó veszteségek. A vizsgálatok részered-
ményeit és az évente végzett munka
összefoglalóit rendszeresen közöltük a
Méhészet címû szaklap hasábjain. Az
említett idõszak alatt összegyûjtött ered-
ményeink alapján kijelenthetõ, hogy a
magyar méhészek számára jelenleg a
legnagyobb feladatot a méhegészség-
ügyi problémák leküzdése jelenti. A
méhsûrûség várható növekedésével
mindez egyre nagyobb hangsúlyt fog
kapni. A fentieknek megfelelõen az már
teljesen nyilvánvaló, hogy az állomá-
nyok részleges, vagy teljes legyengülése,
illetve pusztulása többnyire különbözõ
kórtani okokra vezethetõk vissza. A
problémák közül a legnagyobb jelentõ-
ségûek a súlyos atkafertõzések és az en-
nek következtében kialakuló másodlago-
san fellépõ kórokozók (baktériumok, ví-
rusok) kártétele. Ugyanakkor az is látha-
tó, hogy egyes esetekben az új típusú no-
zémás megbetegedés, a Nosema ceranea
atkafertõzésektõl független elõretörése is
gyakorta elõfordul.

A méhcsaládok pusztulásának szintén
nagyon fontos okát jelentik a növényvé-

delmi anomáliák. Ezen a téren a három
év alatt folytatott vizsgálataink a konk-
rét mérgezési esetek felderítésén túl a nö-
vényvédelem káros háttérhatásaira is ki-
terjedtek.

A monitoring vizsgálat önálló fejeze-
tét képezte az a kísérlet, amelyben a mé-
hészeten belül alkalmazott atkaölõ sze-
rek hatékonyságának összehasonlítását
végeztük el 2008 õszén. Ezzel kapcsolat-
ban könnyen belátható, hogy az ered-
mények akkor lesznek igazán használ-
hatók, ha ezeket a kísérleteket több éven
át végezzük. 

Ennek segítségével mód nyílik az egyes
technológiák finomítására, ezen keresztül
a hatékonyság növelésére, ha hosszú tá-
von figyeljük az atkák egyes hatóanya-
gokkal kapcsolatos viselkedését. Akkor a
kialakuló tolerancia vagy rezisztencia
elõjeleit idõben detektálhatjuk. Ehhez a
témához kapcsolódva, 2009–2010. telén
vizsgáltuk az egyes atkaölõ szereknek a
méhviaszban történõ feldúsulását. A kör-
nyezetterhelésnek ez a formája és szerepe
a méhcsaládok titokzatos összeomlásá-
ban (a nemzetközi szakirodalomban CCD-
nek titulált tünetegyüttes kialakulásában)
ma még nem ismert.

A következõ írás segítségével szeret-
nénk bepillantást nyújtani azokba a
munkálatokba és vizsgálati eredmények-
be, amelyeket 2007 óta méhészeti moni-
toring vizsgálatok néven ismert meg a
szakma.
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1. A kísérlet célja
A 2008. évben megkezdett atkaölõ sze-
rek hatékonyságát taglaló kísérletünket
2009. õszén az alábbi célkitûzések mel-
lett folytattuk:

11..11..  AA  jjeelleennlleegg  aallkkaallmmaazzootttt  tteecchhnnoollóó--
ggiiáákk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa

Továbbra is nagyon fontos az a kér-
dés, hogy az egyes szerek hatékonysá-
gán túl az alkalmazott technológiák mi-
lyen eredményességgel alkalmazhatók.
Fontos annak a megállapítása is, hogy
az egyes szerek esetében hány kezelést
végezzünk és hogyan történjen azok ki-
juttatása.

Tisztázni kell, hogy helyénvaló-e az a
méhészek körében igen sok esetben ta-
pasztalható álláspont, hogy ugyanazo-
kat a szereket alkalmazzák minden év-
ben, attól függetlenül, hogy milyen mér-
tékû a kezelt állomány fertõzöttsége. Vá-
laszolni kell arra a kérdésre, hogy oko-
zunk-e valamilyen stresszt a méheink-
nek azáltal, hogy egyes esetekben indo-
kolatlanul (a valós atkafertõzés mértékét
nem ismerve) terheljük a családokat a
szükségtelen kezelésekkel.

Ezekbõl látható, hogy szükséges az
egyes technológiákat értékelni, verse-
nyeztetni.

11..22..  ÚÚjj,,  eeddddiigg  áállttaalluunnkk  nneemm  vviizzssggáálltt
hhaattóóaannyyaaggookk  tteesszztteellééssee

Ez a célkitûzés az elõzõ évben nem
vizsgált, de a Magyar Méhészeti Nemze-
ti Program keretén belül vásárolható ké-
szítmények hatásosságának tesztelését
jelenti. Ugyanakkor próbára tettünk né-
hány, az ázsiai nagy méhatka ellen ha-
tékonynak vélt, egyéb atkafajok ellen ki-
fejlesztett készítményt is.

11..33..  AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  hhaattóóaannyyaaggookk  eerreedd--
mméénnyyeessssééggéénneekk  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  eelleemmzzééssee

A technológiák kidolgozásán túl lát-
nunk kell, hogy az egyes hatóanyagok
alkalmazása mellett milyen lehetõsége-
ink vannak a méhcsaládok õszi atka-
mentesítésében. Ennek a célnak a meg-
valósítása során átgondoltuk az egy év-
vel korábban gyenge hatékonysági mu-
tatókat produkáló készítmények újbóli
alkalmazását, és a gyártók vagy a tech-
nológiákat ajánló gyakorlott méhészek
útmutatásainak megfelelõen vagy a dó-
zist, vagy pedig a kijuttatások gyakori-
ságát, esetleg mindkettõt emeltük.

11..44..  AAzz  aallkkaallmmaazzáásstteecchhnniikkaa  kküüllöönnbböö--
zzõõssééggeeiibbõõll  ffaakkaaddóó  eellttéérréésseekk  kkiimmuuttaattáássaa

Ez a célkitûzés is szerepelt a korábbi
kísérleteinkben, aminek megfelelõen
azt kívánjuk megvilágítani, hogy az
azonos hatóanyagok különbözõ alkal-
mazástechnikával történõ kijuttatása
során mutatkozik-e valamilyen haté-
konyságbeli különbözõség a kísérlet
idõtartama alatt.

11..55..  AAzz  eeggyyeess  kkéésszzííttmméénnyyeekk  aallkkaallmmaa--
zzáássaa  mmeelllleetttt  ffeellllééppõõ  mmeelllléékkhhaattáássookk  vviizzss--
ggáállaattaa

A mai napig is nyitott kérdés, hogy
egyes védelmi technológiák hatására va-
jon nem lépnek-e föl olyan méhegész-
ségügyi elváltozások, amelyek kialaku-
lását a méhész sok esetben valamilyen ti-
tokzatos és fel nem fogható okozati
összefüggésre vezeti vissza.

11..66..  AA  kkeezzeelléésseekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  mméérrtt
sszzeerrmmaarraaddéékkookk  aannaallíízziissee

Az elmúlt évben közöltük a lépek, a
méz és a betárolt méhkenyér szermara-
dék adatait, hasonlóan jártunk el az
idén is.

1. fejezet
Atkaölõ szerek 
hatékonyságának összehasonlító vizsgálata (2009)



A felsoroltakból látszik, hogy a kísér-
let beállításakor kitûzött céljaink bõvül-
tek. Ehhez természetesen a kísérleti állo-
mány mérete is változott.

2. Anyag, eszköz, módszer
22..11..  ÁÁllttaalláánnooss  aaddaattookk  aa  kkíísséérrlleettii  mmééhhéé--
sszzeettrrõõll

A kísérletet 2009-ben ugyanabban a
méhészetben állítottuk be, mint elõzõ
évben. A 2008-ban betelelt állomány 146
család volt. A téli elhullás mértéke 9%,
ez 13 család elvesztését jelentette, tehát
133 család érte meg a tavaszt. A terme-
lésben ezt követõen 103 méhcsalád vett
részt. A különbség a legerõsebb családok
értékesítésébõl adódott. A méhészeti sze-
zonban az alábbi növényekre vándorol-
tattuk az állományt: repce, akác (korai és
késõi), facélia, hárs, napraforgó, és végül
a téli telephelyen a szolidágó mézelteté-
sével fejeztük be a szezont. A méz ter-
melésén túl jelentõs mennyiségû szapo-
rulati család nevelésével is foglalkoz-
tunk, ezért 2009 õszén 154 családot te-
leltünk be a kísérletnek helyet adó mé-
hészetben. Természetesen a szaporulati
családokat nem soroltuk be a kísérleti ál-
lományba, ennek magyarázatát az adja,
hogy a szerek hatékonyságát úgy tudjuk
a legjobban modellezni, és a szükséges
technológiai ajánlásokat megadni, ha
azokat egy vándoroltatott, méztermelés-
be vont állománnyal teszteljük. A ta-
pasztalatok szerint a vándoroltatott, az
õszre többé-kevésbé leharcolt méhésze-
tekben jelentkeznek a legjelentõsebb
méhegészségügyi problémák, ezen belül
az atkafertõzés eszkalálódása is, ezzel
szemben a szaporulati állományok
egészségügyi állapota többnyire kiváló.

Ennek megfelelõen a termelésbe vont
103 méhcsalád az elõzõ év késõ õszétõl

számítva a kísérlet kezdetéig semmilyen
atkavédelmi eljárásban nem részesült. Ez
az év közben elvégzett aljdeszka-ellen-
õrzések alapján nem is volt indokolt, mi-
vel 2009 júniusában az OMME által el-
rendelt atkavizsgálat alkalmával 0-1 db
értéken mozgott a családonként mérhe-
tõ természetes atkahullás. Ez is meggyõ-
zött minket arról, hogy ebben a méhé-
szetben ebben az idõszakban (akácvirág-
zás után) nem érdemes kezeléseket vé-
gezni. A 2009 júliusának végén történt
ugyanilyen célú ellenõrzés is azt mutat-
ta, hogy az atkák természetes elhullása
még mindig inkább a 0-hoz közelít, így
nyugodtan halasztottuk késõbbre az at-
kavédelmi beavatkozásokat.

Fontos megjegyezni, hogy a családon-
kénti atkalétszám felhígításához, ezen
keresztül az atkafertõzõdés mértékének
visszaszorításához, így a kezelések szük-
ségességének elodázásához a jelentõs,
kb. 50% feletti szaporulat beállítása is
hozzájárult. 

Ahogyan arról már korábban említést
tettünk, 2009-ben a kísérletbe több csalá-
dot vontunk be az elõzõ évihez képest. En-
nek megfelelõen most 9x5= 45 kiegyenlí-
tett erõsségû méhcsaládot válogattunk ki
és ötösével csoportosítottuk õket. Ezen
felül további 10 családban kísérleti jelleg-
gel 5 olyan hatóanyagot teszteltünk, ame-
lyeknek a varroa elleni hatékonyságát
egyéb ismeretek alapján gyanítottuk. A
már említett kísérleti hatóanyagokat 2-2
családos egységekben teszteltük.

A kísérletbe bevont összes család szá-
ma tehát 45+10= 55 db volt. 

22..22..  AA  kkíísséérrlleettii  mmiinnttáákkaatt  vviizzssggáállóó  llaa--
bboorraattóórriiuummookk

– MgSzH ÁDI, amely a méhminták
egészségügyi vizsgálatát végezte.

– Fejér Megyei MgSzH Növényvédõ-
szer-analitikai Laboratórium elemezte a
minták szermaradék-értékeit.

A munkát a családok egészségügyi ál-
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lapotának felmérésével kezdtük. Ehhez
mintát vettünk a fedett fiasításból, a daj-
ka és a kijáró méhekbõl. A mintavétel
minden családra kiterjedt. A vizsgálat
során a kísérletbe vont családok atka- és
nozémafertõzöttségére kértünk választ.
Ennek érdekében az alapkezeléseket
megelõzõen közvetlenül és azok befeje-
zése után is mintát vettünk a méhcsa-
ládok idõs és fiatal méhkorosztályából,
valamint a fedett fiasításból. A laborató-
riumi elemzések alapján arra a kérdésre
próbáltunk választ kapni, hogy milyen
méhegészségügyi mellékhatások lépnek
fel az egyes szerek, vagy azok alkalma-
zási technikájának hatására.

22..33..  AA  kkíísséérrlleett  ffoollyyaammáánn  aallkkaallmmaazzootttt
kkeezzeelléésseekk  iissmmeerrtteettééssee

22..33..11..  ÁÁllttaalláánnooss  aaddaattookk

A kísérletben legnagyobb számmal az
amitráztartalmú kezelések különbözõ
formáit alkalmaztuk. Ennek oka az volt,
hogy a 2008-ban mért adatok alapján ki-
mondható, hogy ezek a formulák voltak
a leghatékonyabbak. A kísérlet beállítá-
sára és az egyes kezelések megkezdésére
az említett állományban 2009. augusz-
tus 16-án került sor. Az atkáknak a ke-
zelések hatására történõ elhullását min-
dig a következõ kezelést megelõzõen, de
legalább hetente számoltuk. 

A kezeléseket az elõzõ évben végzett-
hez hasonlóan, 3 lépcsõben végeztük:

1. lépcsõ: Alapkezelési idõszak (2009.
augusztus 16.–szeptember 21.)

2. lépcsõ: Kontrollkezelési idõszak
(2009. szept. 26.–okt. 22.)

3. lépcsõ: Szuperkontroll kezelési idõ-

Alapkezelés Kontrollkezelés
Szuperkontroll 

2009. aug. 16.–szept. 21. 2009. szept. 26.–okt. 22.
2009. nov. 12. Perizin, 
2009. dec. 10. Api-Ox

Bee-Vital-Hive-Clean Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox

Amitráz papírcsíkon 
felitatva Bee-Vital-Hive-Clean Perizin/Api-Ox

Amitráz lámpabélben 
felitatva Bee-Vital-Hive-Clean Perizin/Api-Ox

Amitráz Antivar 
füstölõcsíkkal kijuttatva Bee-Vital-Hive-Clean Perizin/Api-Ox

Amitráz Furetto készü-
lékkel kijuttatva Bee-Vital-Hive-Clean Perizin/Api-Ox

Thymovar+hangyasav Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox
Bayvarol Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox

Mavrik Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox

Kezeletlen Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox

Kísérleti hatóanyagok 
(10 családban) Amitráz (Furetto) Perizin/Api-Ox

1. táblázat 

Az alapkezelések során felhasznált készítmények és azok kontrollpárjai



szak (2009. november 12. Perizinnel,
majd 2009. dec. 10-én Api-Ox készít-
ménnyel, de csak azokban a családok-
ban, ahol a Perizin hatására hullottak le
atkák, akár egy darab is)

Az alapkezeléseket követõ kiegészítõ
(kontroll, szuperkontroll) beavatkozások
tervezésénél tekintettel voltunk arra,
hogy az ellenpárok más hatóanyag-cso-
portba tartozzanak.

A kísérlet folyamán az egyes kezelések
hatására elpusztult atkák számát össze-
geztük és ezek egymáshoz viszonyított
százalékos arányának kiszámolásával
ítéltük meg az alapkezelés során felhasz-
nált szerek hatékonyságát.

A 2008-ban is alkalmazott kezelések
hatékonysági adatait összevetettük a
2009-ben mért hatékonysággal, ennek
segítségével következtetéseket vontunk
le az eredményesség idõbeli alakulásáról.

22..33..22..  AAzz  eeggyyeess  aallaappkkeezzeellééssbbeenn  aallkkaall--
mmaazzootttt  kkéésszzííttmméénnyyeekk  ééss  eezzeekk  ddóózziissaaii

22..33..22..11..  BBeeee--VViittaall--HHiivvee--CClleeaann  ((BBVVHHCC))
((ooxxáállssaavv  hhaattóóaannyyaagg))

Okulva az elõzõ évben végzett kezelé-
sek alacsony hatásfokából, amelyet an-
nak ellenére tapasztaltunk, hogy már ab-
ban az évben a gyártó által ajánlott 3 ke-
zelés helyett 4 alkalommal locsoltuk be a
szerrel a családokat, 2009-ben úgy dön-
töttünk, hogy tovább emeljük a kezelések
számát, ami végül 5 db beavatkozást je-
lentett. Ennek megfelelõen kinyújtottuk
a szer hatásának idõtartamát és ennek se-
gítségével próbálkoztunk védelmet nyúj-
tani a szeptember 10-e utáni idõszakra is,
mondván, ilyenkor indul meg az atkák
által legyengített egyéb méhészetek le-
rablása, ami a parazitának az azonos mé-
hészeten belüli, illetve méhészetek közöt-
ti vándorlásában jelentkezik. A csalá-
donként egy-egy alkalommal kijuttatott
készítmény mennyisége a korábbi 15 ml
adag helyett 2009-ben 20 ml volt.

Azokat a családokat, amelyek amitráz

alapkezelést kaptak, szeptember 21-ét
követõen Bee-Vital-Hive-Clean készít-
ménnyel kezeltük felül a kísérlet máso-
dik szakaszában. Ebben az esetben a ki-
juttatások (csurgatások) száma 3 alka-
lom volt ebben az idõszakban.

22..33..22..22..  AAmmiittrráázz,,  ppaappíírrccssííkkrraa  ffeelliittaatt--
vvaa  ((AAPPCCSS))

Az amitráznak a rajzlap hordozóra tör-
ténõ felhordása az elõzõ éves gyakorlat-
nak megfelelõen történt, ami azt jelenti,
hogy az elõre elkészített 100 db 21 x 3
cm méretûre vágott rajzlapcsíkot egy 24
ml Takticot és 75 ml étolajat tartalmazó
elegybe mártva impregnáltunk. A lapká-
kat a folyadékba nem lapjával, hanem
élével helyeztük be. Ez azért fontos, mert
így biztosan minden papírcsík ugyan-
olyan koncentrációjú oldatba kerül. En-
nek az eljárásnak következtében minden
lapra egyaránt 30 mg amitráz hatóanyag
kerül. Ezt követõen a 100 db-ot számlá-
ló áztatott papírcsíkköteget újságpapírba
csavarva száraz, hûvös helyen szikkasz-
tottuk. A lapkákat a két alacsonykeretes
fészekfiók közé, az alsó fiók felsõ lécei-
nek tetejére, a két fiókban található fia-
sításos zóna mértani középpontjában he-
lyeztük el, és hetente cseréltük azokat.
Fontos megemlíteni, hogy a lapkák ki-
cserélésekor a régi csík maradványait a
kaptárvas segítségével eltávolítottuk. A
kísérlet alapkezelési szakaszában (tehát
augusztus 16.–szeptember 21. között
összesen hat db kezelést végeztünk).

22..33..22..33..  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  lláámmppaabbééll--
bbeenn  ffeelliittaattvvaa

Ez a kezelési mód és az alkalmazott
hordozó nagyon eredményesen használ-
ható a receptúrát számunkra átadó nagy-
üzemi méhészetekben. A hordozó anya-
ga a petróleumlámpákhoz szükséges
lámpabél. Az elkészítés módja a követke-
zõ: 120 db 18 x 3 cm méretûre vágott lám-
pabél darab, ami 0,5 liter olyan elegybe
kerül, amely 75 ml Takticot és 425 ml ét-
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olajat tartalmaz. Az ilyen módon átitatott
lámpabélcsíkokat 1 órán keresztül árnyé-
kos helyen lecsöpögtettük és ezt köve-
tõen, arányosan elosztva 2 db-ot helyez-
tünk el belõlük egy-egy család fészkébe.
A csíkokat 5 naponta cseréltük, de a tech-
nológiát kidolgozó méhésztársunk aján-
lásától eltérõen nem három, hanem hét
alkalommal végeztük el az említett cse-
rét. Ennek oka az volt, hogy így próbál-
tuk elérni az alapkezelések hat hete alat-
ti folyamatos védettséget. Hogy ez mek-
kora hiba volt, arra késõbb az eredmé-
nyek taglalásakor visszatérek. 

A lámpabél hordozó amitráz ható-
anyag-tartalma 78,1 mg darabonként.
Felmerülhet a kérdés, hogy mi az oka a
különbözõ hordozóanyagok elõkészítése
folyamán a jelentõs hatóanyag-különb-
ségnek. Erre az a válasz, hogy nem lehet
ugyanannyi hatóanyaggal dolgozni egy
vaskos és egy vékony hordozó alkalma-
zásakor, ugyanis a vastag hordozó bel-
sejébõl az alkalmazás során nem tudjuk
visszanyerni a benne elnyelt hatóanyag
jelentõs részét, csak a felületén lévõ
amitráz tud érvényesülni. Vékony, tehát
a méhek által is feldarabolható, kitaka-
rítható hordozók alkalmazásakor nem
beszélhetünk a hatóanyagnak a méhek
által hozzá nem férhetõ hányadáról. Te-
hát ebben az esetben kisebb dózis alkal-
mazása szükséges.

22..33..22..44..  AAmmiittrráázz  aallkkaallmmaazzáássaa  „„FFuurreett--
ttoo""  ttííppuussúú  kkéésszzüülléékk  sseeggííttssééggéévveell

Ez a technológia a hazai méhésztársa-
dalomban jól ismert módszer, ami Furetto
típusú ködképzõ eszköz alkalmazásán
alapszik. A jól beállított készülék, méré-
seink szerint egy befecskendezéssel 1,5
ml-t használ el a tartályában elõzetesen
bekevert 950 ml petróleum-50 ml Taktic
elegyébõl. Ennek következtében a csalá-
donként felhasznált amitráz mennyisége
9 mg egy ködölés alkalmával.

Az alapkezelések idõszakában az elõ-

zõ éves gyakorlatnak megfelelõen 11 al-
kalommal végeztünk kezeléseket. Ennek
okai az alábbiak voltak:

– Az alapkezelés hat hete alatt folya-
matos védelmet kívántunk biztosítani a
kísérleti állomány számára.

– Tudni akartuk, hogy milyen mellék-
hatásokat okozhat, ha az elõzõ évihez ha-
sonló sorozatkezelést alkalmazunk. Gya-
korlatilag azt a helyzetet kívántuk mo-
dellezni, hogy hova vezethet, ha a mé-
hész az atkafertõzés mértékétõl függetle-
nül (tehát azt nem ismerve) mechaniku-
san ismétli a védekezéseket évrõl évre.

2009-ben ezt az eljárást az alapkezelé-
sek idején 5 családnál alkalmaztuk, majd
az alapkezeléseket követõen 4 alkalom-
mal végeztünk kontrollkezelést azoknál
a családoknál, amelyek augusztus 16. és
szeptember 21. között nem amitrázt kap-
tak, hanem pl. valamilyen piretroidot.

22..33..22..55..  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  ffüüssttööllééssee
AAnnttiivvaarr    ffüüssttööllõõccssííkk  sseeggííttssééggéévveell

Az Antivar füstölõcsíkkal végzett keze-
lések száma megegyezett a Furetto tech-
nológiával alapkezelt állomány kezelései-
nek számával. Ennek indoka az ott leír-
takkal teljesen megegyezik. Ezzel a tech-
nológiával a kaptárakba bejuttatott ható-
anyag mennyisége 20 mg családonként.

2009-ben kényelmi okokból nem ezzel
a technológiával végeztük a nem
amitrázzal alapkezelt állományok szep-
tember 21-e utáni felülkezelését.

22..33..22..66..  TTiimmooll  ++  hhaannggyyaassaavv  kkoommbbiinnáá--
cciióó  aallkkaallmmaazzáássaa  ((ttiimmooll  aa  TThhyymmoovvaarr  kkéé--
sszzííttmméénnyybbeenn  kkeerrüülltt  ffeellhhaasszznnáálláássrraa))

2008-ban is tettünk már kísérletet arra,
hogy kimutassuk az alternatív atkaölõk
hatékonysági mutatóit, versenyeztetve
azokat a „keményebb" szerekkel. Ezt a
munkát folytatva a timol hatóanyagot tar-
talmazó, hazai piacon 2009-ben beveze-
tett új készítményt, a „Thymovar"-t pró-
báltuk ki, amelyet közvetlenül a fészek fö-
lé helyeztünk el. A kezelés megkezdése



után 10 nappal távolítottuk el a kap-
tárakról a méztéri fiókokat. Az alkalma-
zott dózis 2 db lapka volt családonként,
amelyeket szoktatási idõ beiktatásával jut-
tattunk be a hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy
az alapkezelések elsõ napján 1 db-ot, ezt
követõen egy héttel pedig a következõt,
így az alkalmazott szer mennyisége 30
gramm volt minden családban. A szer il-
latának csökkenésével (szeptember 10-e
után) kezdtük meg a hangyasavas kezelé-
seket úgy, hogy elõzõleg a Thymovar lap-
kákat eltávolítottuk a kaptárakból. A han-
gyasavas kezelések elsõ napja szeptember
13-a volt. Az alkalmazott hordozó a 2008-
ban már használt CD-tokba helyezett mo-
sogatószivacs volt, amelybe 2008-ban
folytatott gyakorlatunktól eltérõen nem
15 ml hangyasavat fecskendeztünk be, ha-
nem összesen 55 ml-t, amit osztott dózis-
ban juttattunk ki. Elsõ alkalommal 25 ml
hangyasavat fecskendeztünk be a hordo-
zóba, ezt követõen négy nappal újabb 30
ml-t injektáltunk a szerbõl. A párolgás ha-
tékonyságának növelése szempontjából is
változtattunk a technológián. Ez azt je-
lenti, hogy a 2008-ban végzett gyakorlat-
tól eltérõen most a CD-tokot a nyílásával
lefelé helyeztük a fészekkeretek tetejére, és
erre közvetlenül helyeztük fel a kereteket
takaró fóliát. A dózis növelése és megosz-
tott kijuttatása a korábban leírtakhoz ha-
sonlóan a hatékonyság és a hatástartam
növelése céljából történt.

Természetesen azzal mindenkinek tisz-
tában kell lenni, hogy a párolgó ható-
anyagok alkalmazása erõsen függ a hõ-
mérséklettõl, éppen ezért az ilyen módon
kezelt családokat a telephely legárnyéko-
sabb pontján helyeztük el. A hõmérsék-
let ugyanis itt volt a legkiegyenlítettebb.

22..33..22..77..  FFlluummeettrriinn  hhaattóóaannyyaagg  aallkkaall--
mmaazzáássaa  aa  BBaayyvvaarrooll  kkéésszzííttmméénnyybbeenn

Az említett készítmény már a '90-es
évek óta ismert a hazai piacon. Ható-
anyaga a piretroidok csoportjába tarto-

zó flumetrin. Adagolását a gyártó elõ-
írása szerint végeztük, ami azt jelenti,
hogy négy db mûanyag lapkát helyez-
tünk el az alapkezelések idejére egy-egy
kísérleti család fészeklépei közé. Az ilyen
módon bejuttatott hatóanyag mennyisé-
ge 14,4 mg családonként.

22..33..22..88..  FFlluuvvaalliinnáátt  aallkkaallmmaazzáássaa  oorrvvoo--
ssii  nnyyeellvvllaappkkáánn  MMaavvrriikk    kkéésszzííttmméénnyy  ffeell--
hhaasszznnáálláássáávvaall

Ezt a készítményt már 2008-ban is al-
kalmaztuk. 2009-ben nem tértünk el az
akkoriban leírt módszertõl, ami a követ-
kezõt jelenti: az alkalmazott hordozó or-
vosi nyelvlapka volt. A készítménybõl 2
ml-t hordtunk fel az elõzetesen 24 órán
keresztül vízben áztatott lapkákra úgy,
hogy 1 ml-t juttattunk fel minden oldal-
ra. Ezt követõen újabb 24 órán keresztül
szárítottuk õket árnyékos, hûvös helyen.
Minden családba 2 db ilyen módon elké-
szített lapkát függesztünk be. Így a szá-
mítások szerint 960 (azaz laponként 480
mg) fluvalinát került be a kiválasztott
családokba. Ezeket a lapokat a késõbbiek
során nem frissítettünk, tehát az alapke-
zelések ideje alatt folyamatosan bent
voltak a méheknél. 

A szer által lesöpört atkák életképessé-
gének vizsgálatát (ld. a 2008-ban végzett
visszamászatásos kísérletet) idén nem
végeztük el idõ hiányában. Az alkalma-
zott hatóanyagról el kell mondani, hogy
szintén a piretroidok családjába tartozik.

22..33..22..99..  EEggyyéébb,,  ppeerrssppeekkttiivviikkuussnnaakk  ííttéélltt
hhaattóóaannyyaaggookk  aallkkaallmmaazzáássaa

Amint ezt már a 2.1. fejezetben is je-
leztük, ebbe a kezelési sorba összesen 10
családot vontunk be. Az alapkezelések
idõszakában a következõ hatóanyagokat
teszteltük: fenpiroximat, diflovidazin,
hexithyazol, tebufenpirad, propargit. A
hatóanyagok dózisait azok méhtoxicitá-
si adatainak ismeretében határoztuk
meg. Oldékonyságukat figyelembe véve
vagy vizes, vagy olajos higításban alkal-
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maztuk õket. Mielõtt a kísérleti családo-
kat kezeltük volna, kölyökcsaládokon el-
lenõriztük a méh–vegyszer összeférhetõ-
séget, ami azt jelenti, hogy annak is utá-
na kellett járnunk, hogy okoz-e méh-
toxicitást valamelyik hatóanyag, illetõ-
leg nem ûzi-e ki valamelyik a kis csalá-
dot a kaptárból.

22..33..22..1100..  KKeezzeelleettlleenn  kkoonnttrroollll
A kísérlet kezeletlen kontrolljaként

2009-ben is beállítottunk 5 méhcsaládot.
Ezek a családok teljes mértékben részt
vettek a termelésben és a vándorlások-
ban. Atkaölõ szerrel 2008 késõ õsze óta
egészen a kontrollkezelések megindulá-
sáig (tehát 2009. szeptember 21-ét köve-
tõ ideig) nem részesültek semmiféle at-
kavédelemi eljárásban. Az alapkezelési
idõszakban a figyelõtálcába lehulló at-
kák mennyiségét természetes elhullás-
nak tekintettük. Szeptember 21-ét köve-
tõen (tehát az alapkezelések idejének el-
múltával ezeket a családokat 4 alkalom-
mal kezeltük Furetto típusú ködölõ be-
rendezéssel). 

A szuperkontroll kezelésekben ezek a
családok is részt vettek 2009. november-
decemberében.
22..44..  SSzzeerrmmaarraaddéékk  aannaallíízziiss
A kísérlet folyamán alkalmazott szerek
maradékait a korábbi gyakorlathoz ha-
sonlóan a Fejér Megyei MgSzH Növény-
védõszer-analitikai Laboratóriumában
mértük meg.

3. Következtetések
Az egyes szerek által elpusztított atkák
mennyiségét és a szerek hatékonyságát a
2. táblázat tartalmazza, amelynek ada-
taiból kiemeltük az alapkezelések idejé-
re esõ átlagos atkapusztulás mértékét (1.
ábra) és az alapkezelésre használt szerek
hatékonysági mutatóit (2. ábra).

Az 1. és 2. ábrából egy észrevétel azon-
nal leszûrhetõ: a kísérlet folyamán el-
pusztított atkák száma, magyarán a csa-
ládok átlagos atkatartalma nem volt ma-
gas, mindössze 236 db volt családon-
ként, szemben a 2008-ban mért 502,6 db
atka/család értékkel, ami szintén ala-
csonynak mondható.

33..11..  AAzz  eeggyyeess  aallaappkkeezzeelléésseekk  ssoorráánn
hhaasszznnáálltt  hhaattóóaannyyaaggookkkkaall  kkaappccssoollaattooss
éésszzrreevvéétteelleekk

33..11..11..  BBeeee  VViittaall  HHiivvee  CClleeaann  ((BBVVHHCC))
Okulva a 2008-ban ezzel a szerrel el-

ért eredményeinkbõl, a szer újbóli alkal-
mazása során eltértünk a gyártó által ja-
vasolt alkalmazási technikától, miszerint
napraforgó virágzását követõen három
kezelés elegendõ a családok atkatartal-
mának jelentõs csökkentéséhez (koráb-
ban már említést tettünk arról, hogy
2008-ban is alacsonynak találtuk a há-
rom kezelés hatására lehulló atkák
mennyiségét, így egy negyedik beavat-
kozást is szükségesnek tartottunk).

2009-ben öt alkalommal végeztük el
a szer kaptárba történõ bejuttatását,
egyben a családonként elhasznált szer-
dózist is 20 ml-ben állapítottuk meg.
Az ötszöri kijuttatás az atka elleni vé-
delem idõbeli kinyújtását jelentette,
ami azzal is párosult, hogy sikerült a
családokat megvédeni az atkák átván-
dorlásának idõszaka alatt is. Ez szep-
tember 5-20-ig tartó idõszakban volt
korábban a legnagyobb intenzitású (bi-
zonyára erõsíti a folyamatot az a tény,
hogy ekkorra esik a téli élelemkészletek
feltöltése is). 

A Bee-Vital-Hive-Clean szernek a ve-
getációs idõn belül történõ alkalmazása
tehát akkor látszik igazán sikeresnek,
ha a gyártó ajánlásától eltérõen emeljük
a kezelések számát, illetve a kezeléseket
nem napraforgó virágzása után kezdjük
közvetlenül, hanem késõbb. Fontos,
hogy az utolsó kezeléseket már a fiasí-
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tás zsugorodásának idõszakában kell
elvégezni, vagyis szeptember 10-20-a
környékén.

33..22..22..  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg    ppaappíírrccssííkk
hhoorrddoozzóónn  ((AAPPCCSS))

Az alapkezelések idõszaka alatt hat al-
kalommal, tehát hetenként újítottuk fel a
bejuttatott szert a 2.3.2.2. fejezetben ír-
taknak megfelelõen. A technika alkal-
mazása mellett sikerült elérnünk az
elõbb említett átferõzõdési idõszak alat-
ti védelmet. A hetente beadott 30 mg
amitráz hatóanyag nem terheli meg túl-
ságosan a családokat. 

33..22..33  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  lláámmppaabbééll
hhoorrddoozzóó  aallkkaallmmaazzáássáávvaall

Ennek a kezelési megoldásnak az al-
kalmazása mellett sikerült 90%-ban kiir-
tani az atkákat az alapkezelési idõszak-
ban, ez az eredmény teljesen összevág az-
zal, amit a receptúrát szolgáltató nagy-
üzemi méhészetek tulajdonosai adtak. A

hordozóval és a dózissal kapcsolatosan el
kell mondani, hogy az öt-hét naponként
végzett ismétlések száma nem lehet több
három alkalomnál. Tehát ennél az eljá-
rásnál hibáztunk, amikor a hat héten át
tartó alapkezelési idõszakban folyamato-
san végeztük a kezeléseket. Egyébként az
eljárás alkalmazását javasló méhésztár-
sak véleménye is ez volt.

33..22..44..  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  AAnnttiivvaarr
ffüüssttööllõõccssííkkkkaall  kkiijjuuttttaattvvaa

Ennek a méhészek által jól ismert tech-
nológiának az alkalmazása során a
2008-ban folytatott gyakorlatot követ-
tük. Ennek oka az volt, hogy az akkori-
ban tapasztalt erõs atkafertõzés leküzdé-
sére és a lehulló atkáknak a füstölésen-
kénti 10 db alá történõ szorításához
ennyi kezelésre volt szükség. Természe-
tesen ezzel az eljárással azt is modellez-
ni kívántuk, hogy mi a következménye
annak, ha a méhész évrõl évre ugyanazt

1. ábra

Az alapkezelések hatására lehullott átlagos atkaszám (db/5 család)

2. ábra

Az alapkezelésekre használt atkaölõ szerek hatékonysága %-ban



az eljárást követi az ismétlések számá-
ban és a kezelések idõszakának tekinte-
tében egyaránt.

Ennek a kezelési eljárásnak a sikeres-
sége 84,3%. Ez több mint 10%-os vissza-
esés az elõzõ évi adatokhoz képest.

33..22..55..  AAmmiittrráázz  hhaattóóaannyyaagg  FFuurreettttoo  ttíí--
ppuussúú  kkéésszzüülléékkkkeell  ttöörrttéénnõõ  aallkkaallmmaazzáássaa

Az elõzõ pontban leírtak alapján ennél
az eljárásnál is követtük az elõzõ évi gya-
korlatot, tehát az atkafertõzés mértékétõl
függetlenül az alapkezelések ideje alatt
folyamatosan kezeltük az kísérleti csalá-
dokat. Az eredményesség ebben az évben
ennél az eljárásnál volt a legjobb: 93,2%.

33..22..66..  TTiimmooll  hhaattóóaannyyaagg  ++  hhaannggyyaassaavv
aallkkaallmmaazzáássaa

Ebben az eljárásban a timol hatóanya-
got a Thymovar készítmény képviselte.
Az alkalmazásának hatására lehulló at-
kák aránya 14,3%. A kezelések haté-
konyságát az alapkezelések idõszakának
második szakaszában adagolt hangya-
sav jelentõsen javította. Így a két szer
együttes hatékonysága 81%.

33..22..77..  FFlluummeettrriinn  hhaattóóaannyyaagg  ((BBaayyvvaarrooll
aallkkaallmmaazzáássaa))

A kezeléseket a gyártó által javasolt
módon hajtottuk végre. Az eredményes-
ség az alapkezelések hat hete alatt 57,3%
volt. Fontos megjegyezni, hogy ebben a
készítményben az alkalmazott ható-
anyag dózisa viszonylag alacsony, 14,4
mg családonként.

33..22..88..  FFlluuvvaalliinnáátt  hhaattóóaannyyaagg  ((MMaavvrriikk))
aallkkaallmmaazzáássaa  

Az eljárás hatására az elõzõ pontban
leírt eredményre (57,7%) jutottunk. Ez 
az adat teljesen egybevág az elõzõ ható-
anyag eredményével. Ami figyelemre
méltó a két hatóanyag (fluvalinát, 
flumetrin) esetében, az a következõ: az
atkák lehullási aránya szinte teljesen
azonos, ugyanakkor az ehhez az ered-
ményhez szükséges hatóanyag-felhasz-
nálás jelentõs különbséget ad. Ez azt je-

lenti, hogy a Bayvarol esetében felhasz-
nált 14,4 mg flumetrin alkalmazása áll
szemben a Mavrik esetében bemért 960
mg-os értékkel. 

33..22..99..  EEggyyéébb  ppeerrssppeekkttíívviikkuussnnaakk  ííggéérr--
kkeezzõõ  hhaattóóaannyyaaggookk  eerreeddmméénnyyeessssééggee

Errõl a próbálkozásról egyértelmûen
kiderült, hogy zsákutca. A 2.3.2.9. pont-
ban említett hatóanyagok felhasználása
teljes kudarcot jelentett a kísérlet folya-
mán. Az ezek alkalmazása mellett lehul-
ló atkák mennyisége gyakorlatilag nem
volt számottevõ, ugyanakkor a kontroll-
füstölések megkezdésekor volt család,
ahol 1500 db-ot is meghaladta az elsõ be-
avatkozás hatására pusztult atkák száma. 

33..22..1100..  KKeezzeelleettlleenn  kkoonnttrroollll
Ebben a családcsoportban 2008 késõ

õszétõl fogva egészen 2009 szeptember
végéig nem történt semmiféle atkavédel-
mi beavatkozás. A 2009. augusztus 16-
tól kezdõdõ alapkezelési idõszakban
ezekben a kaptárakban a természetes at-
kahullás mértékét vizsgáltuk. Ez az érték
az összes elhullott atka százalékában ki-
fejezve 3,6% volt. Fontos megemlíteni,
hogy a szeptember végén kezdõdõ Fu-
retto ködöléssel elvégzett keresztkezelé-
sekbõl összesen négy alkalom elég volt
ahhoz, hogy lesöpörjük az állományról a
bent maradt atkák több mint 90%-át. Ez
tehát szintén azt a feltételezést igazolja,
hogy a fiasítás mennyiségének erõs
csökkenésével ugrásszerûen nõ az atka
elleni védekezés hatékonysága. Fontos
és nagyon érdekes adat, hogy az ilyen
módon „magukra hagyott" családokban
az atkák összes mennyisége õszre elérte
az ezres nagyságrendet. 

A szeptember végéig kezeletlen csalá-
dok elsõ füstölését követõen másnap és
harmadnap is leszámoltuk a lehulló at-
kák mennyiségét. A számolások alkal-
mával megállapítható volt, hogy a három
nap alatt lehulló összes atka 93,7%-a
pusztul el az elsõ 24 órában.
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33..33..  AA  kkéétt  éévvbbeenn  aallkkaallmmaazzootttt  aazzoonnooss
mmóóddsszzeerreekk  hhaattéékkoonnyyáággáánnaakk  öösssszzeehhaa--
ssoonnllííttáássaa

Korábban már említést tettünk arról,
hogy 2008-ban a családonkénti átlagos
atkaszám jóval magasabb volt, mint
2009-ben. További fontos észrevételt ak-
kor tehetünk, ha összehasonlítjuk a két
évben használt készítmények hatékony-
ság változásának adatait és megkeressük
a javulás, vagy romlás okait. Az említett
összehasonlítást a 3. ábra szemlélteti.

A 3. ábrán a következõ tendenciák lát-
szanak:

1. Nõtt a Bee-Vital-Hive-Clean és a
timol+hangyasav kombinációk eredmé-
nyessége. A hatékonyság abszolút érte-
lemben vett emelkedése a korábbiakban
leírtakból egyenes ágon várható volt,
ugyanis mindkét típusú alkalmazás ese-
tében növeltük a dózist és a kezelések
számát, mondván, ennek segítségével
megnyújtjuk a szerek hatástartamát, il-
letve a család védettségét. A hangyasav
alkalmazásakor a dózis növelése mellett
ki kell hangsúlyozni, hogy a hordozó
(CD-tok) helyzetének megváltoztatásá-
val és a takarás (szigetelés) javításával a
szer osztott dózisának kijuttatásával is
igen eredményesen nõtt a kezelések ha-
tásfoka. Az alkalmazott timoltartalmú
készítmények teljesítménye ugyanakkor
nem volt azonos, sõt jelentõs eltérést
mutat a két évben. Az elsõ esztendõben

„Api-Lif-Var" (ALV)-t használtunk, en-
nek eredményességi mutatója 34,7%, a
második évben használt „Thymovar"-é
viszont csak 14,3% volt. A különbözõ év-
járatokban mért eredményességet vi-
szont nem lehet abszolút mértékben
összehasonlítani, ugyanis az a tény,
hogy nem párhuzamosan mértük fel a
szerek hatásfokát, maga is torzítja a ké-
szítmények megítélését.

2. Szembetûnõ az is, hogy az amitráz-
tartalmú kezelések hatékonysága 4-5%-
kal elmarad az elõzõ évi teljesítménytõl.
Ez alól csak az Antivarral végzett füs-
tölések hatékonysága a kivétel, ahol a
visszaesés meghaladja a 10%-ot. Sokan
vélik úgy, hogy ez a csökkenés az al-
kalmazott szerrel szemben kialakuló-
félben lévõ rezisztencia, vagy toleran-
cia elsõ jele. Véleményünk szerint ez a
csökkenés csupán az eltérõ évjáratok
sajátosságaiból adódik. Ennek eldönté-
séhez további tartamkísérletekre van
szükség.

3. A legriasztóbb a Mavrik alkalmazá-
sa során tapasztalt közel 30%-os haté-
konysági szint csökkenése a két évben.
Ezt a jelenséget egyértelmûen magya-
rázza az a 2008-ban végzett kísérlet,
amelyben sikerült igazolni azt a tényt,
hogy a szer által elkábult atkák idõvel
vissza tudnak mászni a méhekre. Tehát a
tolerancia vagy rezisztencia jelensé-
ge igazoltnak tûnik ennél a készítmény-

3. ábra

Az egyes hatóanyagok eredményességének összehasonlítása, 2008/2009.



nél. A helyzetbõl az jelenthet a késõb-
biekben kiutat, ha elállunk az alkalma-
zásuktól vagy megfelelõ kombinációs
partnereket keresünk a hatásfok javítása
érdekében.

4. A kezeletlen kontroll adatsornak
van talán a legnagyobb tanulsága az el-
múlt két évre vonatkozóan, ugyanis egy-
értelmûen látszik, hogy a második esz-
tendõnek ugyanabban a naptári idõsza-
kában jóval kevesebb (3,6%) atka hullott
el természetes halállal, mint azt 2008-
ban tapasztaltuk. Akkor ez az érték
25,69% volt. Ezek az adatok arra enged-
nek következtetni, hogy az atkák életké-
pessége sem volt egészen egyforma eb-
ben a két évben. Az is sejthetõ, hogy a
2008-ban tapasztalt, viszonylag magas
atka-mortalitás a 2007-ben bekövetke-
zett és az OMME monitoring vizsgálatok
folyamán bebizonyított atka-gradáció
(atkafelszaporodás) összeomlásának je-
leit hordozza magában. 

5. Az eltérõ években, de ugyanabban
a naptári idõszakban ugyanazzal a szer-
rel, ugyanolyan ismétlésszámban elvég-
zett kezelések hatékonysága egyáltalán
nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt
hozza. Ebbõl az is következhet, hogy a
hibás technológia alkalmazása folyamán
az egy méhészeten belül telelõbe vitt at-
kák száma évrõl évre emelkedhet, ami-
nek a végsõ következménye a méhállo-
mány teljes leromlása. Ez megtörténhet
a több éven át gyakorolt hajszálponto-
san azonosan kivitelezett technológia al-
kalmazása ellenére is. Ez a magyarázata
annak, hogy egyes, nagy károkat elszen-
vedõ méhészetek tulajdonosai nem értik,
hogy bizonyos évek óta eredményesnek
vélt technológia alkalmazása mellett a
méhcsaládok tömege megy tönkre lát-
szólag egyik napról a másikra…

33..44..  AA  mmééhháálllloommáánnyybbaann  mméérrtt  eeggéésszz--
ssééggüüggyyii  hheellyyzzeett  eelleemmzzééssee  aazz  MMggSSzzHH  ÁÁDDII
vviizzssggáállaattaaii  aallaappjjáánn
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Dajka Kijáró
Megnevezés

atka Nosema atka Nosema

BVHC csökkent csökkent emelkedett csökkent

APCS csökkent csökkent nem változott csökkent

Kezeletlen emelkedett nem változott emelkedett csökkent

Lámpabél csökkent nem változott nem változott csökkent

Antivar csökkent emelkedett emelkedett emelkedett

Furetto csökkent emelkedett nem változott csökkent

Timol +
hangyasav emelkedett emelkedett emelkedett emelkedett

Bayvarol emelkedett csökkent emelkedett csökkent

Mavrik csökkent csökkent emelkedett csökkent

3. táblázat 

Az atka és nozéma szintjének változása az alapkezelések elején 
és végén vett minták alapján

Jelmagyarázat: BVHC: Bee-Vital-Hive-Clean; APCS: amitráz papírcsíkon felitatva.
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A 2.2 pontban már említettük, hogy az
alapkezeléseket megelõzõen közvetlenül
és azok lezárásakor is mintát vettünk az
állomány fiatal és idõs méheibõl, vala-
mint a fedett fiasításból, azért, hogy la-
borszinten is diagnosztizálhassuk az at-
ka–nozéma fertõzöttség egyes kezelési
variációk mellett mért alakulását.

A 3. táblázat a fenti betegségfaktorok-
nak az alapkezelési ideje alatt mért kü-
lönbségét fejezi ki a dajka és a kijáró mé-
hek vonatkozásában.

33..44..11..  AA  nnoozzéémmaa  ffeerrttõõzzööttttssééggsszzíínnttjjéénneekk
aallaakkuulláássaa

Érdekes volt megfigyelni, hogy az el-
sõ mintavétel alkalmával nagyon sok
családban, fõleg a Bee-Vital-Hive-Clean,
a papírcsíkos amitráz és a lámpabélhor-
dozó alkalmazása mellett sorozatban na-
gyon magas volt a nozéma szintje a ki-
járó méhekben, és ez a szint mindenféle
nozémaellenes készítmény alkalmazása
nélkül csökkent késõbb. Tehát a nagyon
beteg kijáró méhek elvesztésével a fertõ-
zés szintje is csökkent. Az amitrázzal
végzett füstölés (Antivar) és ködölés (Fu-
retto), valamint a Thimovar + hangyasav
kezelés alkalmazása mellett a nozéma
szintje szinte mindenütt emelkedett.
Egyedül a Furetto-csoport kijáró méhei-
nél tapasztaltunk némi csökkenést,
ugyanakkor ennek a csoportnak az egyik
kaptára elõtt igen sok erõsen nozémás
méhhullát találtunk szeptember végén.
Ebben a témában nyitott kérdés marad,
hogy milyen lenne az Antivar és a Fu-
retto csoport fertõzöttségi mutatója, ha
ezekben a kezelések számát nem az elõ-
zõ éves gyakorlathoz, hanem a tényleges
atkahullás visszafogott mértékéhez iga-
zítjuk, tehát csökkentjük.

A piretroidoknál (Bayvarol, Mavrik) a
nozéma szintje minden esetben csökkent
az alapkezelések idejének végére.

33..44..22..  AAzz  aattkkaaffeerrttõõzzööttttsséégg  mméérrttéékkéénneekk
aallaakkuulláássaa  aa  llaabboorrmméérréésseekk  sszzeerriinntt

Az atkafertõzés mértékének alakulása
a laboratóriumi elemzések során nem
egészen tükrözi az atkaszámlálások te-
lephelyen mért tendenciáit. Ennek oka
lehet az, hogy a mintaként begyûjtött
méhek (100-150 db) fertõzöttsége esetle-
gesen nem egészen tükrözi a család va-
lós fertõzési szintjét. Így valósulhat meg
az, hogy egyes esetekben a 80% feletti
hatékonyságúnak mért készítmények
(ld. Antivar) alkalmazása mellett is nõ-
hetett egyes korcsoportokban az atkák
mennyisége, ugyanakkor a 60% alatti-
akban pedig ez az érték csökkenést mu-
tat (Mavrik).

33..55..  AAzz  aallaappkkeezzeelléésseekk  iiddeejjéénn  eellhhuullllootttt
aattkkáákk  ppuusszzttuulláássii  ddiinnaammiikkáájjaa

Az atkaölõ szerek használati utasítá-
sának nagy hibája, hogy az atkák el-
pusztításának receptúráját a varroa atka
és a fiasítás életciklusához kötik, és nem
veszik figyelembe a következõket:

– Az atkák kelésének üteme azok sza-
porodási ütemétõl függ, tehát nem
ugyanannyi atka kel ki egy családon be-
lül az egymást követõ napokban.

– Vannak szerzõk, akik szerint a fia-
sításból kikelt atkaegyedek nem három
napig, hanem csak 10-20 óráig folytat-
nak érési táplálkozást a méheken és azt
követõen azonnal „alámerülnek" az ál-
cákat körülvevõ méhpempõbe, tehát a
háromnaponta elvégzett füstölési soro-
zat mindegyik beavatkozását kikerül-
hetik.

– A technológiai ajánlások az akác és
a napraforgó virágzását követõ idõsza-
kot tartják többnyire kardinális kérdés-
nek az atkavédelemben. Pedig ez a tech-
nika csak akkor igazán átütõ erejû, ha az
állomány fiasításának mennyisége szin-
te a raj állapotba való helyezéssel egyen-
értékû. A jelenleg rendelkezésre álló ké-
szítményeink a fiasítás bõséges jelenléte
mellett csak enyhe gyérítést eredmé-
nyezhetnek ilyenkor.



– A napraforgó virágzását követõen
végzett atkairtási sorozatok általános hi-
bája az, hogy nem veszik figyelembe azt a
tényt, hogy a méhészeten belüli, vagy a
méhészetek közötti atkavándorlás csak ezt
követõen, tehát a védekezési ciklus befe-
jezése után indul meg. Ráadásul ez az idõ-
szak egybeesik a fiasítás mennyiségének
rohamos csökkenésével is. Ez a kettõ té-
nyezõ együttesen okozza azt a helyzetet,
miszerint az atkák szeptember 10-e utáni
pusztulási rátája magasabb, mint azt a há-
rom hete elkezdett védekezések folyamán
tapasztaltuk. Így a lehulló atkák száma
ilyenkor erõsen emelkedik, nem pedig
csökken, ha a megkezdett kúrát nem
hagyjuk abba, vagy éppen ilyenkor kezd-
jük azt újra.

Az elmondottak igazolására a
4. és az 5. ábrán kívánjuk szem-
léltetni az atkák pusztulási dina-
mikáját. Ezeket az adatokat há-
rom amitráztartalmú kezelés fo-
lyamatos alkalmazása mellett
mértük 2008-ban és 2009-ben.

Az említetteken túl még az
alábbi következtetéseket von-
hatjuk le:

– A kezelések megkezdését
követõ harmadik hét után is bõ-
ven van atka a családokban.

– A rajzlapcsíkra felitatott
amitráz hatóanyaggal mindkét
évben több atkát söpörtünk le,
mint az egyéb beavatkozások-
kal. Ennek oka a folyamatos tar-
tamhatásban lehet, a füstölések
rövid ideig tartó hatásával
szemben.

A szomszédos méhészetek irá-
nyából érkezõ atkák mennyisé-
ge az ott alkalmazott atkavédel-
mi technológiák sikerétõl is
nagymértékben függ. Tehát a sa-
ját technológiánk sikere nagy-
ban függ a röpkörzeten belül ta-

lálható méhésztársak által végzett véde-
kezések eredményességétõl. Gyakorlati-
lag ez magyarázza az összehangolt vé-
dekezések elvégzésének jelentõségét.

33..66..  AA  llééppeekkbbeenn  mméérrtt  sszzeerrmmaarraaddéékkookk
bbeemmuuttaattáássaa

A 4. táblázat az egyes hatóanyagok
maradékainak lépekben mért koncentrá-
cióját mutatják be. A mintavétel során
nem a lépek átlagos szermaradék-tartal-
mára voltunk kíváncsiak, hanem arra,
hogy a hordozók környékén, vagy a ki-
járó nyílások közelében (ahol a füstölõ-
szert beáramoltattuk), milyen a szennye-
zettség. 

Ennek köszönhetõen néhol igen ma-
gas koncentrációban találtuk meg a kér-
déses hatóanyagot (ld. fluvalinát).

17

4. táblázat 

A hatóanyagok maradékai a lépekben

Koncentráció 
Kezelés Hatóanyag a lépekben 

(mg/kg)

amitráz 0,010

APCS amitráz metabolit 0,210

kumafosz 1,900

amitráz 0,010

amitráz metabolit 0,110
Kezeletlen

kumafosz 1,000

fluvalinát 0,010

Lámpabél
amitráz 0,069

amitráz metabolit 3,500

Antivar
amitráz 0,010

amitráz metabolit 0,027

Furetto
amitráz 0,010

amitráz metabolit 0,320

Bayvarol flumetrin 0,230

Mavrik fluvalinát 18,000
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33..77..  TTeecchhnnoollóóggiiaaii  aajjáánnlláássookk
A 2008–2009-ben végzett felméré-

sünk alapján elmondhatók az alábbiak:
– A vegetációs idõben végzett kezelé-

sek hatékonyságát erõsen befolyásolja,
hogy mennyi fiasítás található a véden-
dõ méhállományban.

– A kezelésre kiválasztott szereket min-
dig az eredményesség ellenõrzése mellett
kell alkalmazni. Erre az elõre elkészített el-
lenõrzõ lapok, vagy a higiénikus aljdesz-
kák ellenõrzõ tálcái az alkalmasak.

– A kezelések ismétléseinek számát
minden esetben az ellenõrzõ lapok,
vagy tálcák atkatartalma határozza
meg, nem pedig a bevett szokásaink,
mondván: „tavaly is így cselekedtünk,
idén is ezt és ilyen módon alkalmaz-
zuk". A sok éves beidegzõdések okozta
hiányosságok évente halmozódhatnak,
kivételes esetekben elõfordulhat az is,
hogy a gyengültségi kórokozók (víru-
sok, nozémás megbetegedés) törnek
elõre.

4. ábra

Az atkáknak az idõ függvényében mért pusztulása (2008)

5. ábra

Az atkáknak az idõ függvényében mért pusztulása (2009)



– A napraforgó virágzását követõ jú-
lius–augusztus fordulóján megkezdett
három hétig tartó védekezési sorozat
után iktassunk be legalább egy hét szü-
netet azért, hogy méheink gyógyszerek-
kel történõ terhelését mérsékeljük. Ezt
követõen pedig szeptember 10-e környé-
kén kezdjük újra a kezeléseket annak ér-
dekében, hogy megnyújtsuk a családok
védettségének idõszakát.

– Az elõzõeknek megfelelõen kiemelt
hangsúlyt kell fektetni a kora õszi (szep-
tember-október elején) végzett kezelé-
sekre. Ezek hatóanyaga lehetõleg amit-
ráz legyen.

– Az elõbb említett õszi kezelésekre ki-
emelten igaz, hogy a méhészeknek össze-
hangoltan kell a munkát elvégezni.

– A záró kezelések idejét mindig a tel-
jes állomány fiasításmentességének be-
állta után kell elkezdeni, nem pedig ko-
rábban.

– Felmerülhet a kérdés, hogy van-e
szükség záró kezelésre (oxálsav, vagy

Perizin alkalmazására), ha ezek hatásá-
ra csak néhány atka pusztulása követ-
kezik be? A válasz egyértelmû igen,
ugyanis tisztában kell lenni azzal, hogy
ezek az atkák éltek túl eddig mindenfé-
le beavatkozást, tehát ezek képviselik
azt a vérvonalat, amellyel várhatóan a
legtöbb baja lesz a méhésztársaknak, te-
hát a jövõ legproblémásabb egyedeit
hozzák majd létre.

– Az eredményes védekezéshez az al-
kalmazott szerek rotációjára van szükség
azzal a megszorítással, hogy a vegetációs
idõben a mai napig is leghatékonyabbak
az amitráztartalmú kezelési megoldások,
tehát ennek mellõzése erõsen megkérdõ-
jelezi a védekezések végsõ kimenetelét.

– A piretroidok (Bayvarol, Mavrik,
Klartán, Talita) használata mellett kom-
binációs partnerek alkalmazására van el-
engedhetetlen szükség a sikeres atkairtás
megvalósítása céljából.

A javasolt technológiák összefoglalá-
sát az 5. táblázat tartalmazza.
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5. táblázat

A kísérletbe bevont atkaölõ hatóanyagok javasolt alkalmazási sémája 
hónapokra lebontva, dekádonként

Megjegyzés: A május–június idõszakban végzett amitrázos kezelésekre akkor van
igazán szükség, ha magas volt a családok áttelelõ atkalétszáma. BVHC: Bee-Vital-
Hive-Clean (vegetációs idõben is használható oxálsav-tartalmú készítmény). Az 5.
variáció nem saját méréseken, hanem az eddigi eredmények alapján került kialakí-
tásra. Ennek eredményességét még tesztelni kell.
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Összefoglalás
A fentebb leírtakból egyértelmûen ki-
derül, hogy a 2008-ban végzett kísérle-
teinkben gyengén szereplõ kombiná-
ciók (timol+ hangyasav, Bee-Vital-
Hive-Clean) hatékonysági mutatóit si-
került tökéletesítenünk 2009-ben. Rá-
világítottunk arra is, hogy a piretroid
alapú védekezések hatékonysága jelen-
tõsen romlott 2009-ben.

Az amitráztartalmú védekezések ha-
tékonyságának egy év alatt tapasztalt
5-10%-os csökkenése és ezzel együtt a
mellékhatások növekedése mindenkit
arra int, hogy kellõ kritikával és önel-
lenõrzéssel végezze méheinek atkamen-
tesítését. 

A hatékonyság további változásának
nyomon követése elengedhetetlenül fon-

tos feladat, ugyanis az elõbb említett ha-
tékonysági mutató romlása az évjáratok
különbözõségeibõl is fakadhat.

Az eddig ismertetett készítmények
alkalmazási hatásfoka jelentõsen függ
a családokban található fiasítás meny-
nyiségétõl.

Fény derült arra is, hogy a mechanikus
szokások alapján tervezett védekezési
séma milyen veszélyeket rejt magában.

A kezeletlen családokban természetes
pusztulás következtében elhullott atkák
aránya jelentõs differenciát mutat a két
évben. Ebbõl arra lehet következtetni,
hogy 2009-et követõen sokkal virulen-
sebb atkatörzsek támadására lehet szá-
mítani, mint korábban. Erre folyamato-
san fel kell készülnünk, ami természete-
sen azzal is jár, hogy további vizsgála-
tokat kell végeznünk.



Az Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let által végzett monitoring vizsgálatok
eredményeirõl, a méhcsaládok titokzatos
összeomlásának okairól már több alka-
lommal tudósítottunk a Méhészet, a Me-
zõhír és egyéb szaklapok hasábjain.
Ezeknek az írásoknak nem titkolt célja,
hogy széles körben megismertessék a ha-
zai méhészeti ágazat problémáit, vala-
mint az, hogy az idõnként riasztó mére-
teket öltõ méhegészségügyi problémák
mellett a növényvédelem és a méhészet
ütközési pontjait is feltárják. 

11..  AA  mmééhhccssaallááddookk  kkáárroossooddáássáánnaakk  
mmééhhbbiioollóóggiiaaii  ookkaaii  22000099––22001100--bbeenn

A beteleléskor bekövetkezõ és az azt kö-
vetõ idõszakban kialakult klimatikus
helyzet következményei:

– A hosszú, enyhe õsz folyamán méh-
családjainkban elhúzódott a fiasítás fo-
lyamata. A családok még néha október-
ben is úgy dolgoztak, mint a legszebb ta-
vaszi napokon.

– A családok aktivitásával együtt a
méhlegelõk növényei is feléledtek, és
szokatlan módon virágzásnak indultak
(pl. mustár).

– A késõ õszi napokon gyûjtõ körútra
induló méhek sok esetben nem a legelõ-
kön, hanem a legyengült családoknál ke-
restek újabb élelemforrásokat. Elhatal-
masodtak a rablások és ennek megfele-
lõen a betegségek, paraziták terjedése is
újult erõvel indult meg.

– A késõ õsszel is tavaszias viselkedést
tanúsító családokban sokáig elhúzódott
a fiasítás folyamata, ami az atkák elleni
védekezés hatékonyságát ásta alá, egy-

ben fárasztotta a telelõ méheket, akik a
fiasítás hosszú idõn át történõ nevelésé-
hez a megengedettnél is több élelemtar-
talékot fogyasztottak el, sõt saját testük
tartalékaikat is jelentõsen felélték.

– Az enyhe õszt igen szélsõséges idõ-
járási körülményekkel járó téli idõjárás
követett, aminek eredményeként hol ta-
vaszias meleg, hol pedig sarkvidéki hi-
deg váltották egymást. A hótakaró hol
eltemette a kaptárakat, hol pedig teljesen
eltakarodott.

– Ezt követõen március elején sarkvi-
déki hideg köszöntött Magyarországra és
majdnem az egész tavaszról el lehetett
mondani, hogy csaknem olyan hûvös, és
méheink számára kihasználhatatlan volt,
mint ahogyan ezt 2008-ban volt szeren-
csénk tapasztalni.

– Azokban a méhészetekben, ahol hiá-
nyos volt az atkák elleni védelem, és az
egyes méhészetek közti átfertõzõdésekre
nem adott kellõ választ az adott méhészet
tulajdonosa, igen jelentõs pusztulási rá-
tával kellett számolni az elmúlt tavaszon.

– A folyamatok káros következmé-
nyeivel 2010 elsõ hónapjaiban szembe-
sültünk. A hazai méhész társadalom el-
veszítette a méhállományának kb. 20%-
át, ami 200 000 méhcsalád pusztulását
jelenti. Az elpusztult méhészetek egy ré-
szét szaktanácsadóink meglátogatták és
a helyszínen begyûjtött minták eredmé-
nyeibõl a következõk derültek ki:

– 2009. szeptembere óta 74 méhészet
mintái kerültek begyûjtésre a téli pusz-
tulások meghatározása céljából.

– A begyûjtött minták darabszáma
meghaladja a 300-at.

– A varroa atka (Varroa destruktor) 33
méhészetben okozott súlyos gondokat, 
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2. fejezet
Az OMME monitoring vizsgálatok
2009-ben mért eredményei
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– Az új és a régi típusú nozémás meg-
betegedések (Nosema ceranea, valamint
a N. apis) együttesen 26 méhészetben
mutattak erõs, vagy közepesen erõs fer-
tõzöttséget. 

– Az említett ágensek együttesen is sú-
lyos fertõzési szinten jelentkeztek továb-
bi 8 méhészetben. 

– A virológiai vizsgálataink mindegyi-
ke pozitív eredményt adott. 

– Két esetben a vizsgálatok „oldalvi-
zén" nyúlós költésrothadás jelenlétére is
fény derült.

A meglátogatott helyszíneken készí-
tett kérdõíves felmérések eredményei a
következõket eredményeket adták:

1. Az atkavédelmi technológiában
több esetben tapasztaltunk durva hiá-
nyosságokat. A méhész vagy nem a
megfelelõ szerrel védekezett az atka el-
len, vagy a használt készítményt nem
jól idõzítve alkalmazta. További baj-
ként jelentkezett, hogy a kezelések is-
métléseinek száma sem tükrözte az in-
dokoltságot. Ez azt jelenti, hogy több-
nyire az indokoltnál kevesebb alkalom-
mal történtek meg az atkavédelmi be-
avatkozások.

2. A hatóanyagokra visszatérve szem-
betûnõ volt, hogy azokban az állomá-
nyokban észleltük a legnagyobb pusztu-
lást, ahol a méhészek piretroidokra (flu-
valinát, flumetrin) alapozták a védekezés
technológiáját. 

3. Ellenõriztük és többnyire nem ta-
láltuk kielégítõnek a házilagosan gyár-
tott atkaölõ szerek hatóanyagtartalmát.
Volt olyan minta, amiben semmilyen
szermaradék nem volt kimutatható, te-
hát egyértelmûen látszott, hogy a mé-
heket csak látszólag védte a súlyos kár-
tevõ ellen a méhész, valójában „place-
bo"-val kezelt. 

4. Szûrõvizsgálatban (tehát több
mint 200 hatóanyagra nézve) elemez-
tük a nagy pusztulást elszenvedõ mé-

hészetek virágpormintáit is annak ér-
dekében, hogy kiderítsük, milyen érté-
keket mutat azok szermaradék-tartal-
ma. Az eredmények szerint növényvé-
dõ szer nem, csak az alkalmazott atka-
ölõ szerek voltak kimutathatók ezekben
a mintákban…

5. A regionális méhpusztulások közül
három földrajzi területet tartok fontos-
nak megemlíteni. 

a) 2009-ben a Gyõr-Moson-Sopron
megyei facéliás területeket meglátoga-
tó vándorméhészek a területrõl haza-
vándorolva, az õsz folyamán kisebb-
nagyobb mértékben veszítették el mé-
heiket. De ugyanezt tapasztaltuk a
facélia területek környékén méhészke-
dõ állóméhészetek tulajdonosainál is. A
begyûjtött mintáink elemzését köve-
tõen egyértelmû volt, hogy a családok
atkafertõzõdése és a fertõzés következ-
tében fellépõ egyéb betegségek a fele-
lõsek a néhol 100%-os mértéket is el-
érõ pusztulásért.

b) A Székesfehérvár vonalától délre
kezdõdõ és egészen a Balaton keleti part-
vidékéig elhúzódó méhpusztulásokért a
nem kielégítõ hatóanyag megválasztása
volt a felelõs, ami párosult a kezelések is-
métléseinek alacsony számával. 

c) Az Észeki-Bakony és a Kisalföld ta-
lálkozásánál szintén a hiányos atkavé-
delmi technológia eredményeként pusz-
tult ki négy egymásoz közeli telephelyen
található méhészet.

6. A tél folyamán több méhészetbõl
vettünk mintát az ott található sonkoly-
ból és elemeztük azoknak szermaradék-
értékeit. Az eredményeket a 6. táblázat
szemlélteti

A 6. táblázatból látható, hogy az
amitráz értékei sajnálatosan egészen
magasak is lehetnek (15. minta). Az is
elgondolkodtató, hogy a mintákban
igen nagy százalékában jelen van a
fluvalinát hatóanyag is, ami arra enged



következtetni, hogy a Mavrik felhasz-
nálása sajnálatos módon terjed. Ugyan-
is a piretroid szercsoport hatóanyagai-
nak gyenge szereplésérõl már többször
is szó esett korábban. A lépekben mért
magas szermaradék-értékek méhcsalá-
dok összeomlásában játszott szerepével
kapcsolatosan még további vizsgála-
tokra van szükség.

A repcevirágzás megindulásával
egyes területeken tömegével jelentek
meg a röpülésre képtelen, mászkáló
méhek a kaptárak elõtt. Az ezekbõl a
méhekbõl vett összes minta igen súlyos

nozéma-fertõzöttséget mutatott.
Azokat a mintákat, amelyekben
elegendõ volt a méhek mennyi-
sége a kémiai analízishez, szûrõ-
vizsgálatnak vetettük alá és több
mint 200 növényvédõ szer ható-
anyag jelenlétét vizsgáltuk ben-
nük. Az elemzések során kide-
rült, hogy a minták felében sem-
miféle szennyezettség nem volt
kimutatható, ugyanakkor a min-
ták további 50%-ában amitráz
bomlástermékeket mutatott ki a
laboratórium. Egy minta volt,
amelyben gombaölõ szerek ma-
radékait sikerült meghatározni,
és ugyanebben a mintában ki-
mutatható volt egy nappal is
használható rovarölõ szer ható-
anyaga, a tiakloprid.

A mászkáló méhek reggeli
megjelenésének és titokzatos dél-
utáni eltûnésének jelenségét
nemcsak repce-, hanem akácvi-
rágzás idején is jelezték a méhé-
szek. A probléma fõ okaként to-
vábbra is ezeknek a méheknek az
igen súlyos nozémás megbetege-
dését valószínûsíti a vizsgáló la-
boratórium, ugyanis a minták
növényvédõ-, vagy atkaölõszer-
szennyezettsége nem jelentkezik

az összes mintában. Az viszont nem zár-
ható ki, hogy a mászkáló méhekbõl ki-
mutatott amitráztartalom hajlamosíthat
az említett megbetegedés kialakulására.

22..  AA  sszzáánnddéékkooss  mmééhhmméérrggeezzéésseekk  
ééss  aa  hheellyytteelleenn  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ggyyaakkoorrllaatt  
áállttaall  ookkoozzootttt  vveesszztteessééggeekk

A növényvédõ szerekkel történt mérge-
zések közül elsõként két szándékos
méhmérgezési esetet kell kiemelni, az
egyik 2009. szeptemberében Nagydo-
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6. táblázat 

Különbözõ eredetû sonkolyminták 
szermaradék-tartalma

Minta 
Amitráz 

azonosító
bomlás- Fluvalinát Kumafosz

termékek

(mg/kg)

1 1,400 0,440

2 0,420

3 0,160 0,042

4 0,071 0,650 0,160

5 0,950 0,370 0,310

6 0,140 0,430 0,220

7 0,140 0,032

8 0,150 0,300 0,200

9 2,500 0,460

10 0,400 0,400 0,070

11 0,540

12 0,800 0,620 0,260

13 0,480 0,098

14 0,150 0,130

15 8,970 0,320

16 3,260 0,16
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rogon (Tolna megye), a másik pedig Zá-
kány településen (Somogy megyében)
történt. Az elsõ esetben a már régen be-
tiltott és sokak által már jól ismert
fipronil volt az elkövetéshez felhasz-
nált hatóanyag, a másodikban pedig a
dimetoát. 200 család pusztult el a két
helyszínen.

Tavasszal az elhúzódó hosszú tél és az
igen szeszélyes tavaszi idõjárás nemcsak
a méhészek, hanem a gazdálkodók éle-
tét is igen erõsen megnehezítették. Ez
azt jelenti, hogy a gyümölcs- és repce-
virágzást megelõzõen beköszöntött hi-
deg, szeles esõs idõben nem lehetett el-
végezni a virágzás elõtt esedékes per-
metezéseket. Az idõ megjavulása után
néhányan nem vették figyelembe azt a
tényt, hogy a virágzás elõtt biztonság-
gal használható hosszú hatástartamú
szereket le kellene cserélni olyanokra,
amelyek méhveszélyessége lehetõvé te-
szi a késõbbi kijuttatást. Lássuk a tudo-
másunkra jutott eseteket:

1. A Csongrád megyei Bordány telepü-
lés közelében két gyümölcsöst permetez-
tek a tulajdonosok dimetoát és klotiani-
din hatóanyagú szerekkel. Ennek követ-
kezményeként a körzetben 70 méhcsalád
gyengült le, illetve pusztult el.

2. Tiszakécskén virágzó szilvát perme-
teztek dimetoáttal, az eset kapcsán több
mint 200 család károsodott. 

3. Tolna megyében, Pincehely térségé-
ben három méhészetet ért kár. Itt repcét
permeteztek valószínûleg megkésve, a
klórpirifosz hatóanyag volt a pusztulá-
sért felelõs.

4. Nagykõrösön dimetoátot juttatott ki
valaki gyümölcsösben, ennek következ-
tében egy 100 családos méhészet szen-
vedett jelentõs kárt.

5. Belecskán szintén klórpirifoszt mér-
tünk méhhullákban. A kár itt is jelentõs.

6. Gyõr-Moson-Sopron megyében, Já-
nossomorján repcét permeteztek, szintén

klórpirifosszal. Az okozott kárt peren kí-
vüli egyezség formájában azonnal kifi-
zette a károkozó.

7. Zalaudvarnokon 200 ppb klotiani-
dint mutattunk ki a méhhullákban. Itt
egy 100 családos méhészet szenvedett
igen jelentõs kárt. A méhekben mért
magas hatóanyag dózis arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a készítmény nem
csávázószer-elsodródás, hanem virág-
zó növénykultúra permetezése követ-
keztében kerülhetett kapcsolatba a mé-
hekkel.

8. Egy esetben az Alföldön dimetoáttal
permetezték a borsót és az sodródott rá
a szomszédban virágzó repcére. A gaz-
dálkodó becsületére legyen mondva,
hogy azonnal kifizette az okozott kárt az
érintett méhészeknek.

9. Igen elszomorító az az eset, ami
április végén Nagyrécse térségében
(Zala megye) történt. A méhészek a vi-
rágzó repcében permetezõ traktorostól
a Bulldock 25 EC dobozát kobozták el.
Az esetrõl feljegyzés készült a helyi
polgármesteri hivatalban. A károsult
méhészetekben, valamint a permetezett
növényállományból vett minta elemzé-
se után minden esetben igazolható volt
a szer hatóanyagának (béta-ciflutrin)
jelenléte. Az esettel kapcsolatosan be-
jelentést tettünk a helyileg illetékes nö-
vény-egészségügyi hatóságnál, már
vizsgálják az esetet. 

10. Végül, de nem utolsó sorban né-
hány szó az Abonyban (Pest megye) be-
következett sajnálatos méhpusztulásról.
A repcevirágzás elején bekövetkezett sú-
lyos veszteségekért elsõsorban a fipronil
(!) illegális kijuttatása tehetõ felelõssé. A
permetezett terület tulajdonosa, a ható-
sági mintavételezések lefolytatását kö-
vetõen feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, mondván: „valaki egy éjszaka tit-
kon lepermetezte a repcéjét…" Úgy gon-
dolom, hogy a felelõsség elhárítása és a



védekezésnek ez a fajtája már túlmegy
azon, amit etikusnak nevezhetnénk. Az
esetet természetesen jelentettük a terüle-
tileg illetékes hatóságnak.

11. A napraforgón 2010 nyarán Fejér
megyében, Mezõkomárom és Káloz tér-
ségében tapasztaltak a méhésztársak sú-
lyos legyengüléssel és természetesen tel-
jes hozamvesztéssel járó pusztulásokat.
Mezõkomáromban lambda-cihalotrint
tudott a vizsgáló laboratórium kimutat-
ni, Kálozon nem találtak semmit, mert
véleményünk szerint a szer a permete-
zést követõ afrikai hõségben nagyon
gyorsan lebomlott. A két helyszínen
egyébként összesen 400 család veszítet-
te el a kijáró méheket.

12. Néhány esetben felmerült annak a
gyanúja, hogy növényvédõ szer ható-
anyagokat tévesen antibiotikumnak ha-
tároznak meg a mûszerek. Ennek tisztá-
zása érdekében a Wessling és az MgSzH
közösen analizálták a leadott mézmintá-
kat. Kiderült, hogy nem a mûszerek „té-
vedésérõl", hanem valójában illegális
gyógyszerfelhasználásról volt szó.

A fentebb említett mérgezési esetekrõl
minden alkalommal tájékoztattuk az il-
letékes növényvédelmi hatóságot, minek
következtében több károkozó ellen in-
dult eljárás a közelmúltban. A fenti adat-
sorra visszatérve látható, hogy valójá-
ban igen kevés hatóanyagféleséggel van
baja a hazai méhészeknek. A monitoring
vizsgálatok egyik célja éppen az, hogy
ezeknek a hatóanyagoknak a betiltását,
vagy a használat feltételeinek szigorítá-
sát érjük el a hatóságoknál.

33..  AA  rroovvaarrööllõõ  hhaattáássúú  ccssáávváázzóósszzeerreekkkkeell
kkaappccssoollaattooss  vviizzssggáállaattookk

Mielõtt az ebben a tárgykörben végzett
vizsgálatok elemzésébe belekezdenénk,
a 7. táblázatban bemutatjuk, hogy mek-

kora az ilyen módon kezelt és méhésze-
ti szempontból érdekes kultúrák vetés-
területe, és ennek hány százalékát ke-
zelték a kérdéses szerekkel. Ez azt je-
lenti, hogy a hazai szántóföldi vetéste-
rület (3,6 millió ha) 16,3%-ára vetettek
ilyen kultúrákat, ami 588 000 hektárt
jelent. Természetesen lehet vitatkozni
arról, hogy milyen az így kezelt terüle-
tek földrajzi eloszlása, de a számokból
egyértelmûen látszik, hogy abszolút ér-
tékben kicsi a részesedésük az összes
vetésterületbõl.

A rovarölõkkel csávázott területekkel
kapcsolatos méréseink a következõ ered-
ményeket mutatják. 2009 nyarán a Fejér
Megyei MgSzH növényvédelmi felügye-
lõinek bevonásával 10 helyrõl gyûjtöt-
tünk virágzó napraforgónövényeket és
ugyancsak 10 helyszínrõl virágzó kukori-
canövényeket. Ezen kívül fõleg Veszprém
megyében szedtünk növényeket olyan te-
rületekrõl, amelyekrõl tudtuk, hogy ro-
varölõ szeres csávázóval voltak kezelve.
Az említett mintavételi helyszínek köze-
lében lévõ méhészetekbõl ezzel párhuza-
mosan gyûjtöttünk virágport, mézet,
méhhullákat és analizáltattuk ezeknek is
a szermaradék-tartalmát. Az így elvégzett
vizsgálatok száma elérte a 60 db-ot. A ke-
resett neo-nikotinoidok csupán négy nö-
vényi mintában voltak kimutathatóak, a
méhészeti minták közül egyben sem. Az
viszont egyértelmûen megmutatkozott,
hogy a vizsgált növényminták körzetében
található méhészetekkel általában nem
volt legyengüléssel, eltájolással, pusztu-
lással járó probléma. Csupán két esetben
tapasztaltuk ennek ellenkezõjét, tehát azt,
hogy a rovarölõ hatású csávázószerrel ke-
zelt területeken található méhekkel vala-
milyen rendellenesség történt. Megvizs-
gáltuk ezeknél az összes körülményt. Ki-
derült, hogy az egyik esetben permetezés-
bõl származó mérgezéssel állunk szem-
ben, a másik alkalommal pedig a sérült ál-
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Összefoglalás
Az OMME által a 2009–2010-ben folyta-
tott monitoring vizsgálatainak keretén
belül elvégzett mérések segítségével si-
került tisztázni azt a nagyon fontos alap-
kérdést, hogy Magyarországon a méhek
helyenként ijesztõ méreteket öltõ téli
pusztulásáért nem a környezeti ténye-
zõk, és nem a növényvédelem a felelõs,
hanem a méhegészségügyi helyzet rom-
lása. Ezeknek az okoknak a feltárásában
és a helyes méhészeti gyakorlat kialakí-
tásában a monitoring vizsgálatok igen
komoly segítséget adnak a veszteségeket
elkönyvelõ méhészeknek.

A téli pusztulások okainak feltárásán
túl a Magyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ram keretén belül a környezetterhelési
monitoring vizsgálatok segítségével si-
került segítséget nyújtani a mérgezések

hatására károsult méhésztársaknak,
ami több esetben a mérgezés okozójá-
nak megtalálását és a károkat érintõ
gyors peren kívüli megegyezések létre-
jöttét is jelenti.

Természetesen ez a munka kiterjed a
szakmai körökben nagyon veszélyes-
nek ítélt növényvédõ szerek ható-
anyag-csoportjainak (pl. a neo-nikoti-
noidok) vizsgálatára is, amelynek során
folyamatos párbeszédben állunk a ha-
tóságok szakembereivel, a mezõgazda-
sági termelõkkel, valamint a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamarával.

A vizsgálatok eredményeit folyama-
tosan publikáljuk különbözõ mezõgaz-
dasági szaklapokban, idehaza és kül-
földön egyaránt, valamint a mezõgaz-
dasági termelõk számára rendezett fóru-
mokon adjuk közre.
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lomány méhegészségügyi szempontból
volt kifogásolható.

Az a tény, hogy a csávázószerként al-
kalmazott neo-nikotinoidok 2009–2010-
ben ilyen kevés alkalommal voltak kimu-
tathatók, mindenképpen felvetik annak
lehetõségét, hogy a hatóanyagoknak a
növényeken belüli mozgása évjáratfüggõ.

A témával kapcsolatban további fon-
tos tény, hogy a Cruiser (klotianidin ha-
tóanyag) a napraforgóban eddig egy

mintából sem volt kimutatható, a
Poncho készítmény hatóanyagát
(a tiametoxam) is csak az esetek
elenyészõ százalékában találták
meg, de ezt is csak a kukoricában.

A repce csávázására használt
imidakloprid hatóanyagú Chi-
nook és a klotianidin hatóanya-
gú Cruiser már kora õsszel sem
volt analizálható, amit már ab-

ból is sejtettünk, hogy a mintaterülete-
ket mindenütt permetezni kellett a szep-
tember végén jelentkezõ lombkártevõk
ellen. Ilyen elõzmények után az sem
volt meglepõ, hogy a mintaterületek kö-
zelében lévõ méhészetek mintái sem
szennyezõdtek az említett hatóanya-
gokkal.

Természetesen a téma nemzetközi
szakirodalomból is ismert jelentõsége fel-
tételezi a további vizsgálatok elvégzését.

Kultúra Terület (ha) Kezelt terület 
(%)

Repce 300 000 90
Napraforgó 500 000 30
Kukorica 1 200 000 14

7. táblázat

Csávázószerrel kezelt növények
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Zárszó
Az OMME monitoring vizsgálatai során
elért eredmények hathatós segítséget
nyújtanak abban, hogy tisztán lássunk
abban a kérdésben, hogy milyen ténye-
zõkre vezethetõk vissza a néhol nagy
mértékû méhcsaládveszteségek.

Ennek a munkának mintegy kiegé-
szítését jelentik azok az atkavédelmi

technikák hatékonyságát felmérõ kí-
sérletek, amelyek alkalmazásával segí-
tünk kiválasztani a leghatékonyabb
megoldásokat a védelmi technológia
kialakításában.

Eredményeink nagy érdeklõdést vál-
tottak ki és sok új információval szol-
gáltak az Európai Unió Professzionális
Egyesületeinek Szövetsége (EBPA) veze-
tõinek körében.

A kukoricában engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

tiametoxam Cruiser 350 FS kif. vesz. csávázó

imidakloprid Seed Oprid nem jel. csávázó
600 FS

imidakloprid Gaucho 600 FS nem jel. csávázó

klotianidin Poncho FS 600 kif. vesz. csávázó

klotianidin+
beta ciflutrin Ellado Blue nem jel. csávázó

Talajfertõtlenítõk teflutrin Force 10 CS nem jel talajfertõt-
és csávázószerek (1,5G) lenítõ

klórpirifosz Dursban 480 EC kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

klotianidin Santana nem jel. talajfertõt-
lenítõ

tiametoxam+ Cruiserforce nem jel. csávázó
teflutrin Mais

tiametoxam Cruiser Ultra kif. vesz. csávázó

bifentrin Semafor 20 ST kif. vesz. csávázó

dimetoát Bi-58 kif. vesz. bogár

tiakloprid Biscaya nem jel. bogár

Permetezõ szerek tiakloprid Calypso nem jel. bogár
480 SC

dimetoát Danadim kif. vesz. bogár
Progress
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Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

dimetoát Dimetoát kif. vesz. bogár
Jubileum

zeta-ciper- Fury 10 EC mérs. vesz. bogár
metrin

zeta-ciper- Fury 10 EW kif. vesz. bogár
metrin

kukurbitacin Invite nem jel. bogár

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

lambda-ciha- Karate Zeon 5CS kif. vesz. bogár
lotrin

acetamiprid Mospilan 20 SP nem jel. bogár

klórpirifosz Pychlorex kif. vesz. bogár
480 EC

klórpirifosz Pyrifosz 25 CS kif. vesz. bogár

Permetezõ szerek klórpirifosz Pyrinex 25 CS mérs. vesz. bogár

dimetoát Rogor L-40EC kif. vesz. bogár

indoxakarb Steward 30 DF nem jel.

eszfenvalerát Sumi Alfa 5 EC mérs. vesz. bogár

deltametrin Decis 2,5 EC mérs. vesz.

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

Bacillus Dipel ES nem jel.
thuringiensis

lufenuron Match 050 EC mérs. vesz.

teflubenzuron Nomolt 15 EC nem jel.

metoxifenozid Runner 2F nem jel.

cipermetrin Sherpa kif. vesz.

deltametrin Tagló kif. vesz.

etofenprox Trebon 10 F mérs. vesz.

Trichogamma Trichloplus nem jel.
pintoi + T. 
evanescens

Jelmagyarázat:
Kif. vesz.: méhekre kifejezetten veszélyes. Mérs. vesz.: méhekre mérsékelten veszélyes
Nem jel: Méhekre nem jelölésköteles. Bogár: kukoricabogár ellen engedélyezett.
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A napraforgóban engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

tiametoxam Cruiser 350 FS kif. vesz. csávázó

imidakloprid Gaucho 600 FS nem jel. csávázó

Talajfertõtlenítõk imidakloprid Seed Oprid nem jel. csávázó
és csávázószerek 600 FS

bifentrin Semafor 20 ST kif. vesz. csávázó

teflutrin Force 10 CS nem jel. talajfertõt-
(1,5G) lenítõ

klórpirifosz Pyrinex 48 EC kif. vesz.

klórpirifosz Cyren EC kif. vesz.

tiametoxam Actara 25 WG kif. vesz.

dimetoát Bi-58 EC kif. vesz.

tiakloprid Biscaya nem jel.

tiakloprid Calypso 480 EC nem jel.

dimetoát Danadim 
Progress kif. vesz.

deltametrin Decis 2,5 EC mérs. vesz.

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

Permetezõ szerek dimetoát Dimetoát 
Jubileum kif. vesz.

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

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

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

acetamiprid Mospilan 20 SP nem jel.

pirimikarb Pirimor 50 WG nem jel.

dimetoát Rogor L40 EC kif. vesz.

gamma-ciha-
lotrin Rapid CS mérs. vesz.

indoxakarb Steward 30 DF nem jel.
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A repcében engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

tiametoxam + Cruiser OSR kif. vesz. csávázó
fludioxinil + 322 FS
metalaxil-M

Csávázószerek imidakloprid Chinook 200 FS kif. vesz. csávázó
+ béta-ciflutrin

klotianidin + Ellado BLUE nem jel. csávázó
beta-ciflutrin

tiakloprid Biscaya nem jel.

tiakloprid Calypso 480 EC nem jel.

béta-ciflutrin Bulldock 25 EC kif. vesz.

cipermetrin Cyperkyll 25 EC kif. vesz.

cipermetrin Cythrin 250 kif. vesz.

deltametrin Decis 2,5 EC mérs. vesz.

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

alfametrin Fendona 10 EC mérs. vesz.

zéta-ciper- Fury 10 EC mérs. vesz.
metrin

Permetezõ szerek zéta-ciper- Fury 10 EV kif. vesz.
metrin

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

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

fluvalinát Mavrik 24 EW nem jel.

acetamiprid Mospilan 20 SP nem jel.

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

klórpirifosz Pyrinex 25 CS mérs. vesz.

gamma- Rapid CS mérs. vesz.
cihalotrin

cipermetrin Sherpa kif. vesz.

eszfenvalerát Sumi-Alfa 5 EC mérs. vesz.

deltametrin Tagló kif. vesz.

bifentrin Talstar 10EC kif. vesz.
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