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2012. nyarán végéhez érkezett a Magyar Méhészeti Nemzeti Program Környezetter-
helési-monitoring vizsgálata. A 2011/2012. költségvetési ciklusban elvégzett mun-
ka során folytattuk az õsszel és télen tapasztalt méhpusztulások okainak kutatását,
erõfeszítéseket tettünk a méhmérgezések okozóinak felderítésére, vizsgáltuk a lé-
pekben elõforduló szermaradékokat, ellenõriztük egyes atkaölõ szerek hatóanyag
tartalmát. Amennyiben ez indokolt volt néhány esetben a korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelõen folytattuk a pusztulást elszenvedõ állományok kémiai és biológiai
(méhkórtani) átvilágítását, ezzel együtt természetesen áttekintettük azok termelési
és a különbözõ méhegészségügyi kezeléseket érintõ technológiáját.

Munkánk egyik legjelentõsebb eredménye az volt, hogy sikerült számadatokkal
és gyakorlati példákkal bemutatnunk azt a problémát, amely az egymáshoz közel
található méhészetek között kialakuló kölcsönhatáson alapszik. Ennek során kide-
rítettük azt, hogy mi az oka annak, hogy egyes esztendõkben az atkák ellen alkal-
mazott védelmi technológia teljesen jól mûködik, máskor pedig ugyanennek a tech-
nológiának az alkalmazása mellett tönkremennek egyes méhészetek.

A 2007-óta eltelt folyamatos ellenõrzések alapján arra nézve is tettünk megál-
lapításokat, hogy melyek azok az ázsiai nagy méhatka (Varroa destructor) elleni vé-
dekezést érintõ sarokpontok, amelyek elmulasztása akár rövid távon is komoly vesz-
teségekhez vezethet. 

A méhészetekben használatos atkaölõ szerek hatékonyságával kapcsolatosan, a
korábbi évek gyakorlatától eltérõen most az egyes méhészetek technológiájának
eredményességét illetve az eredménytelenség okait tártuk fel. 

2012-ben a növényvédelmi hatóság szakembereivel karöltve növénymintákat
gyûjtöttünk, és megvizsgáltattuk az azokban található rovarölõ szermaradékokat.
Ezt a munkát azokra a helyszínekre koncentráltuk, ahol már korábban, visszatérõ
módon tapasztaltunk méhmérgezéseket. Az adatok segítségével következtetéseket
vontunk le arra nézve, hogy egyes növényvédõ szereket a kellõ odafigyeléssel hasz-
náltak-e föl a termelõk. A növényvédelmi hatóság szakembereivel folyamatos pár-
beszédet és konzultációt alakítottunk ki, melynek következtében a méhmérgezése-
ket érintõ mérési eredmények alapján az egyes szerek engedély okiratainak meg-
változtatását sikerült elérnünk 2012. februárjában.

A vizsgálatokat az MgSzH (NÉBIH) ÁDI Parazitológia Hal- és Méhbetegségek
Laboratóriumában, az MgSzH (NÉBIH) Növényvédõszer-maradék Analitikai és
Növényvédõszer Minõsítõ laboratóriumaiban, A vírus vizsgálatokat a Szol-Víz-Ker
Bt, egyéb vizsgálatokat pedig a Wessling Hunária Kft végezték.
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1. A 2011–2012. évben tapasztalt méhpusztulások
egészségügyi okainak elemzése
11..11..  AAzz  iiddõõjjáárráássii  ttéénnyyeezzõõkk  aallaakkuulláássaa

2010. nyarán és õszén a sok csapadék okozott gondot a magyar mezõgazda-
ságban, ezt követõen egészen 2012 nyarának végéig a csapadékhiány volt a jellem-
zõ mindenütt. Ez azt jelentette, hogy 2011. õszén elvetett repcék igen jelentõs része
hiányosan kelt, és vontatottan fejlõdött. Az alacsony tõszámmal rendelkezõ táblák
közül az átlagnál is többet kellett kiszántani a tavasszal. Elmondható, hogy a Du-
nától keletre esõ megyékben a növényállomány nagyon satnya képet mutatott.

A száraz, de szokatlanul enyhe õszt szintén nagyon enyhe tél követte, melynek
csak az utolsó hónapjában (februárban) köszöntött ránk a sarki hideg. Sajnos az em-
lített lehûlést nem kísérte azonnal hóesés és az amúgy is gyenge kondícióban talál-
ható repcetáblák, egy része jelentõs fagykárt szenvedett. Számottevõ hótakaró csak

a sarkvidéki (sokszor
mínusz 20 Co-ot is meg-
haladó) hideg bekö-
szöntése után esett. En-
nek eloszlása sajnos
nem volt egyenletes,
ugyanis a Balaton vo-
nalától északra alig ju-
tott néhány cm, míg az
ország déli és keleti me-
gyéiben fél métert is
meghaladta annak vas-
tagsága.

A hideg periódus
elmúlását követõen,
ahogyan ez már nálunk
többnyire lenni szokott
igen szélsõséges idõjá-
rású, de csapadék nél-
küli tavaszi napok kö-
vetkeztek. Az akác
rügypattanása ennek
megfelelõen március
15-környékén megtör-
tént. Az ilyen korai
rügypattanás esetén
igen nagy az esélye an-
nak, hogy a fiatal hajtá-
sok elfagynak. Így tör-
tént ez ebben az évben
is. Április elsõ dekádjá-

Év
Méhészetek Méhcsaládok Méhsûrûség
száma (db) száma (db) (db méhcsalád/km2)

1991. 19 923 716 394 7,78
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 6,58
1997. 15 677 642 078 6,98
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. 16083 934 486 10,04
2008. 15894 868 135 9,33
2009. 16440 943 824 10,14
2010. 17541 997 022 10,71
2011. 18782 1 065 860 11,45

1. táblázat A méhészetek, méhcsaládok, 
és a méhsûrûség változása Magyarországon 

1991-2011. közötti idõszakban 
(Forrás: a Méhészeti Terméktanács 

és a szaktanácsadók által begyûjtött adatok)



ban hidegfront köszöntött be, minek következtében komoly károk keletkeztek or-
szág szerte az. Ez a lehûlés tönkretette a gyümölcs- és szõlõültetvények jelentõs ré-
szét és természetesen az akácerdõket sem kímélte. A felmérések szerint Nyugat-Ma-
gyarország erdei mutattak egyedül elfogadható képet, bár ligetesen kisebb-nagyobb
mértékben itt is megfigyelhetõk voltak a fagykár tünetei. 

A fentieknek megfelelõen a tavaszi növényekrõl (repcérõl és a gyümölcsökrõl)
a méhészek igen kevés mézet tudtak pergetni 2012-ben.

Visszatérve az akácra, a virágzás és a hordás beindulását követõen néhány nap-
pal, újabb lehûlés következett be ország szerte. Napokig tartott a szélvihar, majd mi-
kor a légmozgás megszûnt, még hidegebb lett és a virágokban, valamint a hajtá-
sokban a fagy (!) tett újabb károkat. A helyzetet értékelve az OMME vezetése a 2010-
hez hasonló gyenge akácméz terméssel kalkulált.

A nyári növények mézelését kedvezõen befolyásolta az a tény, hogy a júniusi
idõjárás végre csapadékosra fordult. Ennek segítségével a vaddohány és a napra-
forgó méztermése kissé mérsékelte a korábban tapasztalt áruhiányt.

11..22..  AA  mmééhheeggéésszzssééggüüggyyii  hheellyyzzeett  
2011-ben nagyon meleg, enyhe, de csapadékszegény õszt értünk meg, melynek

során igen gyorsan kisültek a méhlegelõk. Az etetési szezon végén az idõjárási fel-
tételek alkalmasak voltak a méhek repülésére elkezdõdött a kutatás és a gyenge csa-
ládok lerablása. Ennek a folyamatnak egyenes következménye volt a méhkórtani
problémáknak a méhészeteken belüli, illetve méhészetek között történõ terjedése. A
dolog jelentõségét az a tény is igazolja, hogy az elõzõ évek trendjéhez hasonlóan
2011 õszén is emelkedett a hazai méhcsalád állomány létszáma, ezzel együtt a méh-
sûrûség is. Erre nézve az 1. táblázatban és a 1-2-3-4. sz. ábrákon közlünk adatokat.

Az 1-2-3-4. sz. ábrákon közzétett adatok méhegészségügyi vonatkozásaira
majd késõbb még kitérünk, egy viszont biztos: a „méhek által legsûrûbben lakott"
megyék változatlanul Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-
Bereg. Az országos átlagnál nagyobb a méhsûrûség Nógrádban, Borsod-Abaúj-
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1. sz. ábra Méhészetek számának alakulása Magyarországon
(1991–2011.)
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Zemplénben, és itt érdemes Tolnát is megemlíteni, ahol a méhsûrûség alig marad el
az országos átlagtól. Nem éri el a 9-et a négyzetméterenkénti méhcsaládszám Csong-
rád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Vas és
Veszprém megyékben, de az emelkedés trendjét ismerve ez csak idõ kérdése.

A fenti adatok szerint a méhsûrûség tekintetében az EU területén Magyarország
átvette a vezetõ szerepet. Fontos kihangsúlyozni, hogy az emelkedõ tendencia szin-
te minden megyére igaz. Ennek oka a gazdasági válság és a munkahelyüket elve-
szítõ emberek tömegének beáramlása az ágazatba, amelyet tovább táplál a támoga-
tások rendszere, valamint egyes régiókban (pl. Zala, Bács-Kiskun, Somogy, vagy
Szabolcs-Szatmár-Bereg), a kedvezõnek ítélt természeti feltételek megléte.

Zala megyét érdemes abból a szempontból is megemlíteni, mert az elmúlt 20
évben az itt mért méhsûrûség az országos átlag kétszerese, ami azt is jelenti, hogy
2011-ben ebben a megyében már 20db méhcsalád /km2 értéket meghaladó adatok-
kal lehet számolni.

A magas méhsûrûségbõl fakadó bajokon túl tavaly igen jelentõs problémát

2. sz. ábra A méhcsaládok számának változása Magyarországon
1991–2011. (db)

3. sz. ábra A méhsûrûség változása Magyarországon 1991–2011. 
(db méhcsalád/km2)

Méhsûréség (db
méhcsalád/km2)



okozott az enyhe tél, minek következté-
ben az anyák petézése rapszodikusan
alakult, így nehéz volt meghatározni a
záró kezelések optimális idõpontját. So-
kan ezt a munkát korábbi tanácsaink el-
lenére már október elején elvégezték,
minek következtében nagyon változó
lehetett a kezelések elõl a fiasításban
rejtve maradt atkák létszáma. Ezek az
atkák, az elõbb említett elsietett záró ke-
zeléseket kikerülve zavartalanul gyen-
gítették az általuk megtámadott csalá-
dokat, amelyek sok esetben az élõskö-
dõnek áldozatául is estek. Ezzel egy-
szerre az idõjárási feltételek kedvezõ
alakulása és a családok õsz folyamán
történõ folyamatos legyengülése követ-
keztében általánossá váltak a rablások,
és sajnos megindult az atkáktól mente-
sített állományok visszafertõzõdése is,
ami egyébként nemcsak az atkáknak,
hanem egyéb fontos méhbetegségeknek
is segítette a terjedését, így nem csoda,
hogy a nyúlós költésrothadás miatt zár-
lat alá vont települések száma is igen ki-
magasló (213 db) volt 2011. szeptembe-
rében. Igaz, hogy ezeknek a zárlatoknak
a zömét sikerült feloldani a következõ

év tavaszára, de voltak szép számmal olyan vidékek, ahol több, mint 10 hónapig
fenn kellett tartani a karantént és a méhészeti termékek kereskedelmének tilalmát.
Másutt ld. Veszprém térsége, már több éve jelentkeznek visszatérõen a problémák.
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Megye
Méhsûrûség 

(db család/km2)

Baranya 16,64
Bács-Kiskun 14,67
Békés 9,52
Borsod-Abaúj-Zemplén 12,62
Budapest 10,01
Csongrád 6,87
Fejér 8,38
Gyõr-Moson-Sopron 9,19
Hajdú-Bihar 7,88
Heves 8,31
Jász-Nagykun-Szolnok 8,87
Komárom 6,01
Nógrád 12,88
Pest 9,87
Somogy 16,64
Szabolcs-Szatmár-

Bereg 15,77
Tolna 11,39
Vas 8,04
Veszprém 7,04
Zala 21,35

2. táblázat A méhsûrûség 
megyénkénti alakulása 2011-ben 

4. sz. ábra A méhsûrûség megyénkénti változása 
Magyarországon 1996–2011. között
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A múlt év õszétõl kezdõ-
dõen a méhészek bejelentései
alapján megmintázott méhé-
szetek kórtani vizsgálatai fo-
lyamán a 3. táblázatban sze-
replõ eredményeket kaptuk.

A fentiek alapján elmond-
ható, hogy a vizsgálataink so-
rán megmintázott állományok
méhkórtani szempontból to-
vábbra is igen súlyos képet
mutatnak. 

11..22..11..AAzz  aattkkaaffeerrttõõzzööttttssééggggeell  kkaappccssoollaattooss  mmeeggffiiggyyeelléésseeiinnkk
A 3. táblázat adatai között szembetûnõ az erõsen atkafertõzött állományok ma-

gas száma. Ez teszi ki a beteg méhészetek igen nagy százalékát, jelezve ezzel azt is,
hogy hazánkban a méhészetek megtizedelését elsõsorban ennek a parazitának kö-
szönhetjük. Ezzel a kérdéskörrel kiemelten foglalkozunk a következõkben.

11..22..11..11..  AAzz  aattkkaaffeerrttõõzzööttttsséégg  áállttaalláánnooss  ttüünneetteeii
A fentiek alapján nem indokolatlan az atkafertõzés általános tüneteivel foglal-

koznunk.

Megnevezés Db

Megmintázott méhészetek száma 58 db
Súlyosan atkás 28 db
Súlyosan nozémás 12 db
Súlyosan atkás és nozémás: 10 db
Rossz takarmánnyal telelt: 6 db
Atkaölõszerrel lemérgezett: 2 db
Vírusvizsgálat: 22 db

3. táblázat A 2011/2012 évben megmintázott
méhészetek kórtani adatai

5 sz. ábra Az erõsen atkafertõzött család elhagyja a kaptárt és a gondosan beér-
lelt mézkészletet
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6 sz. ábra Az atkával és nozémával erõsen fertõzött méhcsalád népessége 
drasztikusan csökken 

(FOTÓ: ÁRGYELÁN JÁNOS)
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Az ázsiai nagy méhatkával kapcsolatos legfontosabb ellentmondás az, hogy az
erõsen fertõzött méhcsalád egészen az utolsó pillanatig nem mutat semmilyen tü-
netet, jól hord, népesnek látszik, atkáknak nyomát sem leli a felületes szemlélõ. A
gondok csak akkor jelentkeznek, amikor már többnyire nincsen mit tenni az állo-
mányok megmentése érdekében. A családok hirtelen elnéptelenednek. Ez többnyire
augusztustól októberig következik be leggyakrabban, de az sem lehetetlen, hogy a
beteleléskor mindent rendben talál a méhészet gazdája, ugyanakkor a záró kezelé-
sek elvégzésének idejére már nem maradnak méhek a kaptárban. A méhlakásokat
lassan, egyesével, észrevétlenül hagyják el a dolgozók. Néha elõfordulhat az is, hogy
nyár végén kirajzik a család egy része, otthagyva az élelmet, a fiasítás maradékát,
amelyben természetesen hemzsegnek az atkák. Jellemzõ tünetnek számít, hogy az
igen beteg család anyja még akkor sem hagyja abba a fiasítást, amikor már ennek
régen itt volna az ideje.

Utóbb visszagondolva az eseményekre, minden ilyen méhészet gazdája arról
számol be nekünk, hogy augusztusban még jól gyûjt az állomány, és minden rend-
ben volt, atkát sehol sem láttak a méheken (és a fiasításban???- ott többnyire nem,
vagy csak kevés sejtben keresték). Természetesen a gondos szemlélõ ilyenkor nem-
ritkán az atkák tömegét találja a fenékdeszkákon és azok ürüléknyomait a lépekben.

Az 5-6-7-8 sz. ábrákon a tünetek közül mutatunk be néhányat.

7 sz. ábra Az atkával erõsen fertõzött méhcsalád elhagyja a fias lépeket is. Az
ábrán nyíllal jelöltük a sejtekben látható atkaürülék maradványait
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8 sz. ábra Az atkás családok fenékdeszkáján talált atkák mennyisége mutatja a
család fertõzöttségének mértékét

9 sz. ábra Az „A" jelû méhészet, amely csaknem teljesen kipusztult Székesfehér-
vár közelében
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11..22..11..11..22..  AAzz  aattkkáákkkkaall  ttöörrttéénnõõ  ááttffeerrttõõzzõõddéésseekk  jjeelleennttõõssééggee  ééss  aazz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakk--
bbaann  ffeellttáárrtt  lleeggéérrddeekkeesseebbbb  eesseetteekk  iissmmeerrtteettééssee

A továbbiakban bemutatunk néhány esetet, és helyszínt, ahol a méhpusztulá-
sok okát fõként az atkák szeptember végén tapasztalható vándorlása okozta. 

11..22..11..22..11..  FFeejjéérr  mmeeggyyee  
Két, egymástól 300 méterre található méhészthez hívták ki a szaktanácsadókat

2012. kora tavaszán. A helyzet a következõ volt: 
A) Méhészet (9-10 sz. ábrák): 76 családból 70 elpusztult 
B) Méhészet (11 sz. ábra) 75 családból 5 pusztult el.
Felmerül a kérdés, hogy milyen tényezõk hatására alakulhatott ki ez a helyzet.

Mi az oka annak, hogy az atkák az egyik méhészetben teljesen tönkretették az állo-
mányt, a másikban pedig csak egy-két család bánta a jelenlétüket.

A két méhészet tulajdonosai az alábbiakat mondták el a szaktanácsadónak:
„A" méhészet: Állományát egész évben vándoroltatta. 2011. õszén a családokat

alig kellett etetni, mert gyakorlatilag saját maguk beteleltek.
„B" méhészet: Az „A"-tól 300 méterre lévõ állomány tulajdonképpen „B" mé-

hész törzsállományából nevelt szaporulat. Egész nyáron, de kimondottan õsszel kel-
lett sokat foglalkozni a családok élelemkészletének feltöltésével. Ezek a családok
nyelték a cukorszirupot (késõbb a takarmányként adott mézet). Úgy viselkedtek,
mint a lyukas vödör, nem lehetett õket kellõen feltölteni, mert a betáplált takarmány
valamilyen rejtélyes módon mindig eltûnt belõlük. 

10 sz. ábra Zöld nyíllal jeleztük az atkaürülékkel szennyezett sejteket az „A" jelû
méhészetben (az ilyen mértékû szennyezettség egyértelmû jele annak, hogy a csa-
ládok atkatartalma egész évben magas volt)



A két méhészet atkák elleni védelmi technológiáját a 12 sz. ábra szemlélteti.
A 12 sz. ábráról az alábbi olvasható le: Mindkét méhész hatékony szereket

választott a védelem megoldásához, de a különbség és vélhetõen a pusztulás oka
az volt, hogy a beavatkozásokat nem összehangoltan hajtották végre. A tavasszal
és a nyár elején végrehajtott ködölések csak abban az esetben vezetettek ered-
ményre, ha a családokban kevés volt a fiasítás. A téli méhek megvédése céljából
mindketten elkezdték a kezeléseket augusztusban, de sajnos az alkalmazott is-
métlések száma nem egyezett meg, ráadásul ebben az idõszakban a bõségesen
volt fedett fiasítás a családokban, így a füstölések mennyisége nem biztos, hogy
elégséges volt ebben az idõszakban. Az „A" méhész által végzett szeptemberi

13

11 sz. ábra A „B" jelû méhészet egyik családja, ahol jól láthatók a rossz minõségû
élelem és a nozéma jelei az atkáktól egyébként is legyengült családban („A" és „B"
egymástól mért távolsága 300 m) Ebben a méhészetben az elhullás csak az õsszel
legerõsebbnek ítélt családokra korlátozódott

12 sz. ábra Két Fejér megyei méhészet atka ellen végrehajtott 
védekezési technológiája (2011)

„A” méhészet

„B” méhészet

Amitráz 
1×

Amitráz 
4×

Amitráz 
4×

Amitráz 1× Amitráz 6× Oxálsav
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amitráz kezelések a hónap elsõ felében értek véget, ami azt jelenti, hogy még min-
dig maradhattak atkák ennek a méhésznek az állományában. Az viszont biztos,
hogy az „A" méhész által szükségtelennek tartott etetések okát az a tény szol-
gáltatja, hogy ezek a méhek a közelbõl (többek közt „B" méhész családjaiból és
persze valahonnét máshonnan is) gyûjtöttek, nemcsak élelmet, hanem minden bi-
zonnyal atkákat is.

„B" méhész méhei egyértelmûen a rablási folyamat alanyai lehettek, valószí-
nûleg valamennyire atka forrásként is jelen voltak a folyamatban. Hogy miért si-
került ennek az állománynak mégiscsak túlélni a telet arra az ad magyarázatot,
hogy ezek a méhek októberben (ami szintén nem a leg optimálisabb idõpont), kap-
tak egy záró kezelést, minek segítségével sikerült letakarítani a méhek mentesíté-
sét így, vagy úgy megoldani. „A" méhész kudarcában annak is lehet némi szerepe,
hogy az amitráz köd képzéséhez egy házi gyártású készüléket használt, aminek vo-
natkozásában nem tudjuk, hogy egy-egy alkalommal mennyi hatóanyagot juttat
be a kaptárba. Ebben az estben felmerül a kérdés, hogy vajon mi lett volna a he-
lyes technológia? Erre így utólag nem egyszerû a választ megadni, de az alábbi
szempontok mentén ki lehet következtetni:

Mindenképpen indokolt az augusztusi védelem (lehetõleg a hónap elején el-
kezdve, figyelembe véve a fedett fias idõszak hosszát). 

Az etetési szezon alatt szüneteltetni célszerû a védekezési beavatkozáso-
kat, de ezt követõen szeptember 20 és október 10 között néhány jól irányzott füs-
tölés segítségével (itt szándékosan nem füstölési sorozatokról beszélünk!) a rab-
lásokból származó idegen és az augusztusi kúrát túlélõ atkáktól jó hatásfokkal
lehet megszabadulni, elvégre ebben az idõszakban már viszonylag kevés a fiasí-
tás a családoknál.

Záró kezelés segítségével az eddigi beavatkozásokat kikerülõ atkáktól szaba-
dulunk meg.

A családok atkatartalmára az ellenõrzõ lapokon, vagy a figyelõ tálcák segít-
ségével lehet következtetni. Ez határozza meg minden esetben a családokban alkal-
mazott kezelések ismétléseinek számát.

A szomszédos méhészetek tulajdonosainak a védelmi stratégiát egymással
összehangoltan kell elvégezni.

Természetesen az elsõ két pontban említett beavatkozás hatóanyaga amitráz le-
gyen, záró kezelés céljára minden esetben valamelyik oxálsav tartalmú készítményt,
vagy kumafoszt használjunk.

11..22..11..22..22..  GGyyõõrr--MMoossoonn--SSoopprroonn  mmeeggyyee
Gyõrtõl nem messze bukkantunk egy olyan méhészetre, amelynek gazdája

évek óta ugyanazt a technológiát használja az atka ellen. Minden évben fluva-
linátot alkalmaz, amelyet hordozó (falap) segítségével visz be a kaptárba. Záró
kezelést nem végez, egyéb hatóanyagot nem használ. Sajnos az elmúlt években
már többször is sikerült lenulláznia az állományát. A lépek atkaürülék tartalma
és a kaptárszemétben található atkák mennyisége már a mintavétel alkalmával
szembetûnõ volt (8 sz. ábra)

11..22..11..22..33..  BBoorrssoodd  AAbbaaúújj  ZZeemmpplléénn  mmeeggyyee
Több, mint 100 családját veszítette el az a méhésztársunk, aki a 13 sz. ábrán lát-

ható technológiával védekezett az mintavételt megelõzõ két szezonban.



A fenti ábrán szemléltetett védekezésekkel a következõ a probléma:
Egyik évben sem tartalmaz záró kezelést.
Az amitráz alapú kezeléseket nem jól helyezi el az év folyamán. 2010-ben

az augusztusi 6 füstölés segítségével sikerül átmenteni a méheket tavaszra, ugyan-
akkor 2011-ben a Bayvarol és a korán (akác után alkalmazott amitráz kúra) nem
biztos, hogy elég hatékony. A korábbi évek tapasztalataiból tudjuk, hogy a
piretroidok így a Bayvarol is esetenként sok atkát hagynak életben (errõl a korábbi
kiadványokban már megemlékeztünk), ugyanakkor a júniusban alkalmazott
amitráz kúra a sok fiasítást tartalmazó családoknál nem biztos, hogy megfelelõ.
Ennek ellenére tekintsük úgy, hogy a családok atka tartalma 2011 augusztusában
nem volt még kritikus. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az ebben az
idõszakban használt 1 db füstölésbõl álló „kúra" képtelen volt védõernyõt nyúj-
tani az év hátralévõ részében az atkák támadása ellen. Sajnos az eredmény ma-
gáért beszél. (14 sz. ábra).

15

13 sz. ábra Egy BAZ megyei méhésztárs által kialakított 
védelmi technológia technológiája

Idõpont

Amitráz 6× Bayvarol Amitráz
5×

Amitráz
1×Technológia

14 sz. ábra Elnéptelenedett kaptár Borsod megyében 2011 õszén 
(A fotót FARKAS JÁNOS szaktanácsadó készítette)
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11..22..11..22..44..  PPeesstt  mmeeggyyee
Igen érdekes és tanulságos esetre bukkantunk 2011. októberében Pest megyé-

ben. A mintaterületen három, egymástól nem túl távol esõ egyenként is több száz
családot számláló méhészet telephelyezik. Ezek közül az elsõ igen jelentõs pusztu-
lást, illetve legyengülést szenvedett el. A laborleletek szerint az atka tette tönkre az
állományt. A másodikban, viszonylag kevés családot kellett õsszel megszüntetni, vi-
szont a pusztult családok elhullásának okául az erõs Nozéma fertõzöttséget jelezte
a laboratórium. A harmadik méhészet tulajdonosa nem tapasztalt elhullást.

Az említett méhészetekben elvégeztük a védelmi technológiák feltérképezését,
az eredményt a 15 sz. ábrán mutatjuk be:

A fenti ábrán jól látható, hogy az egyes védelmi technikák sok hasonlóságot
mutatnak az alkalmazott készítmények vonatkozásában, de a beavatkozások idejét
és az alkalmazott ismétlések számát tekintve lehet különbségeket találni.

Az egyes technológiák gyenge pontjait az alábbiakban mutatjuk be:
1. méhész: A védelem gerincét éveken keresztül a fluvalinát (Mavrik) alapú vé-

dekezés adja. Ennek hiányosságairól és káros következményeirõl (az atkákra gya-
korolt rapszodikus hatásáról, a lépekben okozott szermaradékokról) elõzõ munká-
inkban már írtunk. A technológia további hibája, hogy a ebben a méhészetben zá-
ró kezelésben alkalmazott amitráz hatóanyag helyett szerencsésebb volna oxálsa-
vat, vagy kumafoszt használni ugyanis az amitrázzal történõ záró kezelés azért nem
célszerû, mert az országban fõleg ezzel a hatóanyaggal végzi mindenki a védekezé-
seket év közben. A folyamatos Mavrik felhasználást ez a méhész a harmadik esz-
tendõben kiváltotta és Bee-Vital-Hive-Clean-t alkalmazott öt ismétlésben, de úgy tû-
nik ez a készítmény ilyen sûrûn kijuttatva sem volt elegendõ a méhek megvédésé-
hez. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az OMME-monitoring 2010-ben meg-
jelent kiadványában is csak 75%-os eredményt tudtunk elérni a védelemben ezzel
a szerrel ilyen ismétlésben alkalmazva. Már ez az eredmény is azt mutatja, hogy ha
ezt a készítményt ilyen módon (tehát öt ismétlésben) használja valaki, mindenkép-
pen gondoskodni kell kombinációs partnerekrõl, amire az amitráz kitûnõen alkal-
mas. Sajnos ennél a méhésznél ez nem így történt így a közel 300 db méhcsaládból
90-et még az õsszel be kellett zárni, továbbiakat pedig a jelentõs legyengülés miatt
össze kellett söpörni a többiekkel.

15 sz. ábra Az atka ellen alkalmazott technológiák ábrázolása 
egymáshoz közel található három Pest megyei méhészetben

Mavrik 
6 hétre

(hordozó)

Mavrik 
6 hétre

(hordozó)

Mavrik 
4 hétre

(hordozó)

Amitráz
2×

Furetto

Bee-Vital-Hive
Clean 5×

Mavrik 
4 hétre

(hordozó)

Mavrik 
4 hétre

(hordozó)

Amitráz
2×

Furetto

Amitráz
6×

Furetto

Amitráz
8×

Furetto

Amitráz
1×

Furetto

Amitráz
1×

Furetto

Amitráz
8×

Furetto

Amitráz
6×

Furetto

Amitráz
1×

Furetto

Amitráz
1×

Furetto

Amitráz
8×

Furetto

Amitráz
6×

Furetto
Illó-

olajok
Oxál-
sav

Amitráz
2×

Furetto
Oxálsav

Amitráz
2×

Furetto



2. méhész: Ez a méhész túlzás nélkül nevezhetõ egyoldalú amitráz felhaszná-
lónak. Technológiája és a védelem súlypontja a szeptemberben elvégzett füstölése-
ken alapszik. Ez a záró kezelés nélküli védekezés sorozat ahhoz elég is, hogy a vesz-
teségei ne legyenek jelentõsek, de az egyoldalú amitráz terhelés erõsen hozzájárul
az állományban a nozéma eszkalálódásához. Ami azt is jelenti, hogy az õsszel be-
következett 18%-os állomány csökkenésen túl a tavasszal (repce alatt) is küzdöttek
a méhek a betegséggel. Történt mindez annak ellenére, hogy az állomány a tavaszi
lepényben jelentõs dózisú Fumidil B-t kapott. A jelenség magyarázata valószínûleg
a takarmányban (méz, virágpor) konzerválódott amitráz szermaradékoknak, mint
hajlamosító tényezõnek volt legalább részben köszönhetõ.

3. méhész: Ennek a méhésznek a technológiájában is jelentõs szerepet kap az
amúgy kifogásolható fluvalinát (Mavrik), de annak hibáit egy jól megtervezett
amitráz tartalmú kezelési sorral rendbe tudja hozni. Mindehhez minden évben pá-
rosít egy házi készítésû oxálsavval végzett záró kezelést, tehát elmondható, hogy a
fluvalinát tartalmú augusztusi védekezések hatékonyságát egy ilyenkor alkalmazott
amitráz kúrával lehetne kiváltani, de ettõl a gyenge ponttól eltekintve 3. méhészünk
védelmi technológiája jól zár és véd az atkák ellen.

11..22..11..22..55..  SSoommooggyy  mmeeggyyee  
2011. októberében Somogy megyébõl kaptunk jelzést arról, hogy az egyik mé-

hésznél 150 családból 100 db elpusztult. A védelmi technológia sémáját a 16 sz. áb-
ra szemlélteti

A kórtani labor eredményei szerint a méhészet rendkívül atkás volt (17 sz. ábra).
A fenti technológia kiértékelése elõtt tisztázni szükséges azt a tényt, hogy az

elpusztult méhészet környezetében a méhsûrûség rendkívül magas. A röpkörzeten
belül ezernél is több a méhcsaládok száma, amelyet természetesen nem egy tu-
lajdonos kezel.

Ha feltételezzük, hogy a vizsgált állományban sikerült augusztusban nyolc ködö-
léssel elpusztítani az atkákat, akkor is volt honnan visszafertõzõdni, bár ezzel a ténnyel
erõsen szemben áll a labor jelentése, miszerint igen magas volt a lépekben az atkaürü-
lék mennyisége. Tehát nemcsak idegen, hanem „saját tenyésztésû” atkákban is bõvel-
kedett ez a méhészet. Sajnos az is tény, hogy az októberben begyûjtött méhhullák ma-
gas amitráz szermaradék tartalma egyértelmû bizonyíték arra, hogy nemcsak az atka,
hanem a túladagolt atkaölõ szer is besegített az állomány pusztulásába. Az elhullás
mértéke tavaszra egyébként közelítette a 100%-ot a vizsgált telephelyen.

11..22..11..22..66..  ZZaallaa  ééss  BBaarraannyyaa  mmeeggyyee
A nagyon sok minta származik ebbõl a két megyébõl. Baranyában egymáshoz

közel esõ állományokban, míg Zalában szórvány esetekrõl tudunk. A méhészetek-

17

16 sz. ábra A Somogy megyében tapasztalt méhpusztulást megelõzõ 
védekezés technológiai folyamatábrája

Amitráz
8×

Furetto
Perizin PerizinDeny’s

BW 2×

Amitráz
8×

Furetto
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ben tapasztalt elhullások okai szinte kivétel nélkül az atkának vagy az atka és
nozéma együttes fellépésének volt köszönhetõ. Ha az egyes méhészetekben alkal-
mazott technológiákat vesszük górcsõ alá megint csak a korábban tett megállapítá-
sunkhoz tudunk visszakanyarodni: Azokban a méhészetekben, ahol nem volt meg-
oldva az atkák elleni védelem az etetési szezont követõen, szinte mindenütt jelen-
tõs volt az elhullás, ott, ahol az elõbb említett védekezéseket elvégezték, alig voltak
veszteségek. Ezekbõl is látszik, hogy az említett két megyében, de mindenhol má-
sutt is, ahol túl sok méhészet található egymáshoz nagyon közel rendkívüli módon
felértékelõdik ez a beavatkozás.

11..22..11..22..77..  VVeesszzpprréémm  mmeeggyyee
Már az elmúlt vizsgálati ciklusban (2010/2011-ben) felmerült annak szükség-

szerûsége, hogy valamilyen módon mérjük fel a szeptemberi atkavándorlás jelentõ-
ségét és mértékét. Ezzel a céllal Veszprém megyében három egymástól távoli méhé-
szetet kerestünk fel. Mindhárom méhészetben volt arra módunk, hogy ellenõrizzük
a kezelések hatására lehulló atkák mennyiségét. A kezeléseket még a nyáron, fõleg
augusztusban kezdtük (egy méhészetben indítottuk júliusban a védekezést). A ve-
getációs idõben (tehát nyáron) alkalmazott hatóanyag minden esetben amitráz volt.
Egy esetben hordozón (papírcsíkon) vittük be a szert a kaptárakba, a másik két eset-
ben füstölést használtak a méhészek. Az amitrázos kezeléseket mindegyik méhész
kumafosz, vagy oxálsav segítségével zárta le.

17 sz. ábra Atkák tömege a kaptárfenéken Somogy megyében (2011. október)



A szomszédok tekintetében
az 1. méhész volt a leg szeren-
csésebb, mert viszonylagos kö-
zelségében csak szakszerûen ke-
zelt állományok voltak találha-
tók. A 2. számú méhész már
nem volt ilyen jó helyzetben,
mert a telephelyétõl 300m-re
egy közepesen kezelt másik ál-

lományt tartanak. A szomszédság szempontjából a 3. méhészet járt a legrosszabbul,
ugyanis az õ telelõ helyétõl 800m-re egy teljesen kezeletlen méhészet helyezkedett el. 

Ezt az állapotot az aljdeszkákba lehullott atkák darabszáma is tükrözi. 
Az atkák családonkénti elhullását figyelve viszont ki lehet szûrni azokat, ame-

lyekbõl valaminek következtében nem fogynak ki a paraziták. Ez a tény viszont ar-
ra enged következtetni, hogy mindig vannak olyan élelmes családok, amelyek ta-
lálnak gyûjteni valót a legnagyobb aszályban is. Csakhogy ez a folyamat nem gyûj-
tés, hanem rablás. Amelynek forrása valószínûleg a szomszédos méhészet legyen-
gült családjai, esetleg egy faodúban megbúvó, összeomlás szélén álló tavaszi raj.
Ebbõl is látható, hogy mennyire komoly az az állítás, miszerint a szomszédos mé-
hészetek egészségügyi szempontból hatnak egymásra, sõt egyes esetekben komo-
lyan veszélyeztetik is egymást (18-19 sz. ábrák).

Említettük, hogy a szomszédság szempontjából a 3. sz. méhészet volt a leg ne-
hezebb helyzetben, ugyanis annak szomszédja 2010. december 5-e, a záró kezelés
elvégzésének ideje óta semmiféle védelmi eljárást nem alkalmazott. Az eredmény
természetesen sejthetõ volt. 27 családból 27 db pusztult el 2011 októberének végé-
re. Ez viszont csak a probléma egyik fele, ugyanis a tõle 800 m távolságra találha-
tó 3. számú állomány gazdája szeptember közepére a figyelõtálcák tanúsága szerint
sikerrel mentesítette állományát az atkáktól. A novemberi záró kezelés alkalmával
megdöbbenve látta, hogy az elõzmények ellenére rengeteg atka van a családjaiban.
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Sor- Összes Vizsgált családok
szám családszám (db) száma (db)

1. 86 40
2. 180 90
3. 65 41

4. táblázat A mérésben résztvevõ 
méhészetek és a szomszédok adatai:

18 sz. ábra A méhcsaládok atkatartalmának alakulása az 1. sz. 
méhészetben. Ennek az állománynak a közelében 3 db másik, szintén 

jól kezelt méhészet található. Ennek ellenére különösen a 3. és 4. 
család esetében figyelhetõ meg az atkák visszafertõzõdésének folyamata
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A 20 sz. ábrán a 3. sz. méhész által a záró kezelés alkalmával megfigyelt atkák da-
rabszámát ábrázoljuk. Látható, hogy igen magas (16 db) azoknak a családoknak a
száma, ahol a lehulló atkák mennyisége meghaladja a 100 db-ot. 

A fenti három adatsor (a 18-19-20 sz. ábrák) tehát egyértelmûen magyarázzák,
hogy méheink védelmének sikere egy jól átgondolt védelmi stratégia mentén tud
csak megvalósulni, melynek megtervezésnél számításba kell venni azt, hogy a szom-
szédok védelmi technológiájának hibái hatással lehetnek a mi méhészetünk helyze-
tére. Ha ezt a tényezõt figyelmen kívül hagyjuk, akkor elképzelhetõ, hogy tavaszra
az õsszel még leg erõsebbnek mutatkozó családjaink gyöngülnek le, vagy pusztul-
nak el a leghamarabb. Súlyosabb esetben pedig elõfordulhat, hogy az egész méhé-
szetünk szenved jelentõs károkat. Ez a jelenség különösen ott értékelõdik fel, ahol

19 sz. ábra A méhcsaládok atkatartalmának alakulása a 2. számú 
méhészetben. Itt a szomszédos állományban az atkák elleni védekezést 
nem kellõ hatékonysággal végezte el a tulajdonos. Ebben az esetben 

a 4. sz. családnál a legszembetûnõbb a visszafertõzõdés

20 sz. ábra Az atkák számának alakulása a záró kezelés alkalmával 
a 3. számú méhészetben. Ezeket a méhcsaládokat a szomszédból 

egy teljesen kezeletlen másik állomány fertõzte be



kimondottan nagy a területegységre jutó méhsûrûség és a méhészek nem hangolják
össze a védekezéseket. Továbbá ez a magyarázata annak, hogy ha több, különbözõ
telephelyen tartott méhállománnyal rendelkezünk, és ezeket a méheket mindenütt
azonos technológiával védjük az atkáktól, akkor sem biztos, hogy azonos lesz a vég-
eredmény. Ez az állományok kondíciójában fog tükrözõdni tavasszal. 

11..22..11..22..88..  AAzz  aattkkáákk  eelllleennii  vvééddeekkeezzéésssseell  kkaappccssoollaattooss  ttaannááccssookk
Nem lenne teljes a témával kapcsolatos elemzés, ha nem adnánk az olvasó ke-

zébe néhány olyan megoldási javaslatot, amelyek segítségével a fent boncolgatott
veszélyek csökkenthetõk lennének. Lássuk tehát ezeket:

1. Az atkák elleni kezelések hatékonyságát folyamatosan szükséges ellenõrizni.
Sajnos néhány kaptártípusnál ez nehézkesen oldható meg, de ha tudomásul vesszük,
hogy egy igen alattomos és veszélyes kártevõvel állunk szemben, akkor be kell lát-
nunk ennek a szükségességét. Az ellenõrzéseket higiénikus aljdeszkák tálcáin, eset-
leg a fészek alá behelyezett ellenõrzõ lapok segítségével végezzük. Ez utóbbi eset-
ben nagyon fontos megemlíteni, hogy az ellenõrzõ lapoknak alkalmasnak kell len-
niük arra, hogy a méhek ne tudják (pl. a szellõztetés révén) lesöpörni róluk a lehul-
lott atkákat.

2. A védelmi stratégiát össze kell hangolni az egymáshoz közeli telephelyeken,
és ebben helyet kell kapni az „átfertõzõdési szezon"-ban, történõ hatékony véde-
lemnek is. Ez fõleg az õszi etetések idõszakában és azt követõen várható. A helyze-
tet súlyosbítja, hogy lehetetlen meghatározni azt, hogy környezetünkben hány el-
hagyott, összeomló félben lévõ raj fészkel az ágakon, vagy a fák odvaiban. Ne fe-
ledjük, ezek is forrásai lehetnek az újrafertõzõdéseknek.

3. Az atkák elleni küzdelem, mint tudjuk, nemcsak kémiai úton, hanem egyéb
(fõleg technológiai) megoldások segítségével is folytatható. Ilyen az építtetõ kere-
tek alkalmazása és a here fiasítás kitördelése, az intenzív szaporítás, vagy a raj ál-
lapotba helyezett családok alkalmazása és ezek atkaölõ szerekkel történõ azonnali
kezelése. Itt persze fontos megemlíteni, hogy ezeknek a módszereknek túlértékelése
igen veszélyes végeredménnyel járhat, mert a fentiekbõl következik, hogy hiába vé-
geztünk el mindent alaposan a nyár elején, ha az év második felében valamelyik „jó
szomszédunk" hibás technológiája következtében erõsen megnövekszik a méhésze-
tünkben található atkák mennyisége…

4. A vegyszeres védelem megtervezésekor figyelemmel kell lennünk arra az igen
fontos tényre, hogy a készítményeket, a kúrákat szükséges kombinálni. Ugyanakkor
arra is legyünk tekintettel, hogy vannak szerek, amelyeknek az alkalmazása sajnos
a hazai körülmények között igen kockázatos lehet (vagy azért, mert használatuk so-
rán sok mellékhatás pl. rablás léphet fel, vagy azért, mert a hatékonyságban évjá-
ratonként nagy különbségek tapasztalhatók). 

5. Természetesen kerülni kell az egyoldalú szerhasználatot, de feltétlenül
hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy csak a kellõen hatékony megoldások kombi-
nációjában szabad gondolkodni. Annak eldöntéséhez, hogy milyen készítményeket
alkalmazzunk, feltétlenül javasoljuk az OMME monitorig korábbi kiadványainak új-
bóli átolvasását. A mai tudásunk szerint a vegetációs idõszakban a leg hatéko-
nyabb hatóanyag az amitráz: A kumafosz és az oxálsav pedig a záró kezelések-
ben alkalmazható a legnagyobb sikerrel. Az amitráz hatékonyságát természetesen
befolyásolja az alkalmazástechnika (füstölés, vagy hordozón történõ bevitel) és a
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beavatkozások száma. A füstölések hatékonysága többnyire alulmarad a hordozón
bevitt amitrázhoz képest. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy az amitráz alkalmazása
mellett is számolunk kell mellékhatásokkal (ld. a nozéma kialakulása).

6. A piretroidok fluvalinát, flumetrin hatása rapszodikus, sajnos élnek hazánk-
ban olyan atkatörzsek, amelyek tolerálják, tehát túlélik a kezeléseket. Az egyoldalú
szerhasználat tehát ezeknek az atkáknak az elszaporodását végül a méhészet pusz-
tulását eredményezheti.

7. Sajnos nem igaz az az állítás, miszerint a természetazonos anyagok azért szá-
mítanak méhbarátnak, mert a méhek a természetben is érintkeznek velük, vegyük
figyelembe, hogy ezeknek a fõleg párolgás alapján ható készítményeknek az alkal-
mazása sok esetben a fiasítás, vagy a kifejlett méhek pusztulását okozzák. Ilyenkor
azt látjuk, hogy a méhek lárvák vagy bábok hulláit távolítják el a kaptárból.

8. Azt, hogy milyen technológiát alkalmazzunk az adott évben az atkák ellen,
mindig a helyi viszonyokhoz igazodva kell eldönteni. Ez tehát azt is jelenti, hogy
a védekezés ne legyen "menetrendszerû". Mondván: "Tavaly is így csináltam, idén
sem térek el ettõl a gyakorlattól…" Mindezek felett érdemes számításba venni azt
a tényt, hogy vajon az õszi idõjárás mennyire kedvezett a rablások kialakulásá-
nak, ezzel együtt persze azt is, hogy hány méhcsalád található a közvetlen kör-
nyezetben. Érdemes tartani a kapcsolatot ezeknek a méhészeteknek a tulajdono-
saival, és ha szükséges segíteni kell õket egy szintén hatékony védelmi technoló-
gia kialakításában. 

Végül ennek a fejezetnek a zárásaként szükséges megemlíteni az atkák elleni
védekezés sarokpontjait. Ezek pedig a következõk:

1. Egyoldalú piretroid használat kerülése,
2. A júniusi és az augusztusi kezeléseken túl az õszi (szeptember-október for-

dulóján elvégzett ) védelmi beavatkozások szükségessége,
3. A záró kezelések alkalmazása.
Idõszakokra lebontva ez a következõ:
1. Akácvirágzást követõen: akkor a leghatékonyabb az ilyenkor elvégzett vé-

dekezés, ha valamilyen okból fiasítás mentes állapotban vannak a családjaink. En-
nek a beavatkozásnak a fõ veszélye az, hogy veszélyezteti a termelt méz minõségét.

2. Napraforgó virágzását követõen, a betelelõ népesség megóvása céljából.
Ilyenkor a füstölések helyett inkább hordozókat (lehetõleg amitráz hatóanyagot) al-
kalmazzunk.

3. Etetési szezon után, valamikor szeptember-október fordulóján. Erre a keze-
lésre a korábbi védekezések hibáit hozzuk rendbe, és az átfertõzõdésekbõl szárma-
zó atkák kiirtása miatt van szükség. A fiasítás beszûkülése miatt az ilyenkor elvég-
zett kezelések nagyon jó hatékonyságúak. Nem feltétlenül sorozatfüstöléseket, ha-
nem csak egy-két jól irányzott beavatkozást értünk alatta. Fontos, hogy ilyenkor a
hordozók már ne legyenek a kaptárban.

4. Záró kezelés valamikor a fiasításmentes idõszakban (amikor az idõjárási
feltételek erre megfelelõek), lehetõleg november közepe táján. Ennek a kezelésnek a
célja nem az, hogy az atkák tömegeit pusztítsuk el, mert ha így van, akkor az elõzõ
védekezések nem voltak megfelelõek. Itt azok ellen az atkák ellen kell felvenni a
harcot, amelyek eddig valamilyen okból túlélték a korábbi beavatkozásokat. Sze-
rencsés esetben ez családonként csupán néhány atkát jelent ez már ilyenkor.



11..22..22..  NNoozzéémmaa  sszzeerreeppee
Sajnos ez a kórokozó sem kímélte a hazai méhészeteket. A megmintázott állo-

mányok közel 38%-ában mutatott közepesnél erõsebb fertõzési szintet. Arra nézve
nem végeztünk vizsgálatokat, hogy vajon a Nozéma apis, vagy a N. ceranae volt a
domináns kórokozó.

Az elpusztult családok között igen sok volt olyan, amelyikben a súlyos nozéma
szint nagyon súlyos atkafertõzöttséggel párosult. Ezek alapján a nozéma kitörését
sokan a család atkától való legyengülésének számlájára írják. 

Már több éve kerülgetjük azt a problémát miszerint a családok nozémás meg-
betegedését indukálhatja-e valamilyen kemikália, növényvédõszerek, vagy talán
maguk az alkalmazott atkaölõk (pl. az amitráz). Erre nézve a nemzetközi szakiro-
dalom tesz utalásokat, illetve egyes esetekben maga a méhész is szemtanúja annak,
hogy az amitráz véletlen túladagolásakor a dolgozók a kaptár elõtt ürítkeznek és a
betegség egyéb jeleit mutatják, és ezt késõbb a labor is visszaigazolja a beküldött
mintákból.

A repce virágzásakor a kaptár elõtt csoportosuló repülésre képtelen fiatal mé-
hek vizsgálata is igen érdekes eredményeket mutatott a közelmúltban. Megmintáz-
tuk ezeket a többnyire fiatal méheket és a következõ eredményt kaptuk: 

1. Minden minta súlyosan nozémás volt.
2. Mindegyik méhminta amitráz szennyezõdést mutatott. 
Ez utóbbi nem is csoda, ha a méhész a tünetek megjelenése elõtt nem sokkal ke-

zelt az említett hatóanyaggal, de mi a helyzet azokkal a méhcsaládokkal, amelyek
a tünetek megjelenése elõtt több hónappal kezeltek utoljára amitrázzal? Ha így van,
hogyan kerülhetett szermaradék az azóta született méhecskékbe? 

A válasz egyszerû: az amitráz, illetve annak bomlástermékei konzerválódnak a
viaszban, mézben és a virágporban. Erre nézve tavalyi összefoglalónkban több pél-
dát is láttunk. A kaptár milliõjében tehát megjelenik ez a hatóanyag (persze a töb-
bi atkaölõ szeré is), de képzeljük el azt a szituációt, amikor tavasszal (mondjuk már-
ciusban) alkalmatlan az idõ friss, szennyezetlen takarmány begyûjtésére és a fiasí-
tás csak azt a virágport és mézet kapja, ami õsszel érintkezett az említett atkaölõ
szerekkel. Bizonyára ennek komoly hatása van az új egyedek kifejlõdésére, az egész-
ségügyi állapotra és a családok fejlõdésére.

Egyébként egyáltalán nem lehetetlen, hogy a súlyos nozéma fertõzésnek
egyéb kiváltó oka is van. Ezt látszik alátámasztani az a Pest megyei eset is, ahol
a méhész csak természetazonos anyaggal védekezik az atkák támadása ellen,
mégis komoly 20%-ot meghaladó veszteségeket okozott neki ez a betegség. Hogy
mi váltotta ki ebben a méhészetben a kórokozó elõretörését nem tudjuk, egy biz-
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21 sz. ábra Egy lehetséges variáció az atkafertõzés ellen 
hatékony technológiára 
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tos, hogy az idõszakosan Fumidil B-vel elvégzett kezelések hatására is állandó-
sult a probléma.

A késõbbiekben szükséges volna a nozéma ellen alkalmazható szereknek az üze-
mi szinten történõ tesztelésére és technológiai értékelésére. 

11..22..33..  AA  mmééhhppaattooggéénn  vvíírruussookk  vviizzssggáállaattaa
Ezeket a vizsgálatokat évek óta csak azokban az esetekben végeztük el, ahol, a

laboratóriumi elemzések során kimutatott nozéma és a varroa fertõzés mértéke nem
adott kellõ magyarázatot a kérdéses családok pusztulására. Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan változatlanul állítjuk, hogy a vírusok elõfordulási gyakorisága, a fertõzési
helyzet alakulása évrõl évre változik és ez tájegységeken belül is megfigyelhetõ.

Az említett vírus vizsgálatokat 22 méhész 26 db mintájában végeztük el. Ennek
során az alábbi méhpatogén vírusok jelenlétét detektáltuk:

Heveny méhbénulás vírus (ABPV)
Fekete anyabölcsõ vírus (BQCV)
Deformált szárny vírus (DWV)
Krónikus méhbénulás vírus (CBPV)
Költéstömlõsödés vírus (SBV)

22 sz. ábra Mászkáló fiatal méhek a kaptárak elõtt 2012. májusában. A
laborjegyzõkönyvek szerint ezek a rovarok súlyosan nozémásak, ugyanak-
kor kémiai szempontból amitráz bomlástermékeket is tartalmaz a szerve-
zetük 380 ppb mennyiségben (!). Ez a tény azért elgondolkodtató, mert a
méhész októberben használta utoljára ezt a vegyületet atkairtásra és ak-
kor is igen óvatosan adagolta azt



A vizsgálatokkal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket lehet tenni:
1. A vizsgált méhészetek közül egy teljesen mentes a keresett méhpatogén ví-

rusoktól. Sajnos ebben a méhészetben a kémiai elemzések igen magas atkaölõ szer-
maradékok jelenlétét igazolták, így ennek a méhészetnek a virológiai szempontból
történõ megfigyelése valószínûleg értelmetlen.

2. A minták jelentõs része fertõzött a heveny méhbénulás (11 db) és a fekete
anyabölcsõ (9 db) vírusával. 

3. Az elõzõ években tapasztaltakhoz képest nincsen változás abban, hogy a köl-
tés tömlõsödés vírusa inkább a Dunától keletre esõ területeken domináns. A meg-
mintázott 22 méhészetbõl 12-nél volt jelen ez a kórokozó. Igen figyelemreméltó vi-
szont az a momentum, hogy a fekete anyabölcsõ vírus elõfordulása azokban a mé-
hészetekben is jellemzõ, ahol más vírust nem észleltünk.

4. A deformált szárny vírus 4 alkalommal, a krónikus méhbénulás pedig szin-
tén négyszer volt beazonosítható.

Természetesen azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a helyzetet a be-
gyûjtött minták nem reprezentálják kellõképpen, mert az alacsony mintaszám erre
nem alkalmas. Tájékozódni és a kutatási irányokat felállítani viszont mindenképpen
érdemes ezek alapján.

2. Kémiai analízisek
Az elmúlt idõszakban végzett kémiai analíziseink az alábbiak szerint csoportosít-
hatók.

Lépek, mûlépek egyéb méhészeti termékek szermaradékainak vizsgálata.
Virágzó kultúrnövények mintázása és ezek rovarölõ szertartalmának ellen-

õrzése.
Méhmérgezésekkel kapcsolatos vizsgálatok.

22..11..  LLééppeekk--mmûûllééppeekk  ééss  eeggyyéébb  mmééhhéésszzeettii  tteerrmméékkeekk  sszzeerrmmaarraaddéékkaaiinnaakk  vviizzssggáállaattaa
22..11..11..  AA  llééppeekkbbeenn  mméérrtt  sszzeerrmmaarraaddéékkookk
Ebben az esztendõben 28 db lépmintát vizsgáltunk meg kémiai szempontból
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23 sz. ábra Amitráz szermaradékok a lépekben
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sajnos szermaradékoktól egyik sem volt mentes. A lépekben általános volt az amit-
ráz metabolitok jelenléte. Találtunk olyan lépmintákat, amelyek igen kimagasló ér-
tékben (20mg/kg mértéket is meghaladóan) tartalmaztak amitráz bomlástermékeket.
Emlékeztetõül meg kívánjuk jegyezni, hogy ilyen nagy mennyiséget még nem mér-
tünk korábban. 

Egy esetben amitráz szermaradékot találtunk egy bioméhész lépmintájában is,
ezt a 28. sz. minta eredménye szemlélteti. 

A kumafosz jelenlétét csak a lépek csaknem 50%-ában, 13 db mintában tudtuk
kimutatni. A talált koncentrációk alacsonyabbak, mint az elõbbi évjáratokban ta-
pasztaltuk és ez nagyon jó hír.

Hasonlóan jó hír az is, hogy a viaszban egyébként halmozódó fluvalinát
mennyisége is igen alacsony szinten volt a megmintázott lépekben, csupán 3 db ki-
magasló, több mg/kg nagyságrendet mutató értéket találtunk a 28 db mintában. Ezt
a vegyületet 14 alkalommal detektáltuk.

A flumetrin szintje egy alkalommal sem érte el az elõbbi vegyületek koncent-
rációját. Ennek oka az lehet, hogy a flumetrin hatóanyagot tartalmazó Bayvarol ele-
ve alacsony dózisban tartalmazza azt. Idén 6 esetben mértük be ezt a vegyületet (25
sz. ábra).

A brómpropilát viszonylag gyakori megjelenése a sonkolyban viszont igen el-
gondolkodtató. Ugyanis ez a hatóanyag a kikerült a méhészeti gyakorlatból kb. 20
éve. A növényvédelmi praxisban használt megfelelõje sem található meg a keres-
kedelemben 2004-óta. Felmerül a kérdés, hogy miképpen tudunk mégis találkozni
ezzel a hatóanyaggal manapság? Erre a kérdésre az alábbiakban próbálunk magya-
rázatot adni:

1. Vannak viasztételek, amelyek még mindig õrzik ennek a hatóanyagnak a ma-
radékait. 

2. Viasz import segítségével.
3. A brómpropilát tartalmú készítményekhez magánimport útján jutnak hozzá

az EU-n kívüli országokban a hazai felhasználók (ennek valószínûsége a mért kon-
centrációk alapján nem feltételezhetõ).

Ettõl függetlenül igen fontos kihangsúlyozni azt, hogy ennek a hatóanyagnak
az illegális felhasználói (ha vannak ilyenek) nagyon sokat árthatnak a magyar mé-

24 sz. ábra Kumafosz jelenléte a lépekben



hészeti termékek piacának, tehát mindannyiónknak. Fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy ennek jelentõsége az egész ágazatra vet rossz fényt. Ezt a nagyon veszélyes
anyagot a mûszerek összesen 8 alkalommal találták meg, tehát gyakorlatilag min-
den harmadik mintában mérhetõ volt (25 sz. ábra).

A lépek szermaradékainak igen izgalmas fejezetét jelentik azok az eredmé-
nyek, miszerint az elmúlt években „véletlenül" három egymástól teljesen izolált
tehát nagy távolságra lévõ méhészet lépmintáiban az alkalmazott szûrõ vizsgála-
tok lambda-cihalotrin szermaradék jelenlétét igazolták. A dolog pikantériáját az
adja, hogy mintavételeket a permetezési szezon után jóval végeztük el. Felmerült
tehát a gyanúja annak, hogy ez a normál körülmények között igen nagy sebes-
séggel lebomló vegyület a lépekben sokáig megmarad. Valószínûleg ez a mosta-
nában, hatóanyagból készült és a kereskedelmi forgalomban kapható mikrokap-
szulás változatnak köszönhetõ. Ennek a megfigyelésnek a méhmérgezések felde-
rítése esetén volna nagy jelentõsége (késõbb még szót ejtünk a dologról). Terve-
ink szerint az eddig begyûjtött és lefagyasztott lépmintáink mindegyikében ellen-
õrizni fogjuk ennek a hatóanyagnak a jelenlétét.

22..11..22..  AA  mmûûllééppeekk  sszzeerrmmaarraaddéékkaaii
Azt elmúlt szezonban 9 db mûlép mintát vizsgáltunk mindösszesen (26 sz.

ábra). A megvizsgált tételek között volt egy olyan, amelyik már több éve állt a
méhész raktárában (9. sz. minta). Négy másik (3-4-5-6 sz. minták) importból ke-
rültek be hazánkba. 

Sajnos szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy akármilyen eredetû is a mûlé-
pünk mindig van benne valamilyen szermaradék. Ez azt jelenti, hogy a mûlépek
gyártása során sem szabadulunk meg a bevitt atkaölõ szerektõl. Gyakorlatilag min-
den minta tartalmaz valamilyen szennyezõdést. A jó hír az, hogy ezek koncentrá-
ciója elég alacsonynak mondható, bár vannak kivételek (7-8. sz. minták).

Az amitráz jelenléte általánosnak mondható de ennek értéke csak csupán egy
esetben haladta meg az 1mg/kg mennyiséget, egy esetben pedig megközelítette azt.
Igen elgondolkodtató, hogy a brómpropilát minden második mintában itt is megje-
lent. Ugyanakkor a külföldi viaszokból hengerelt mûlépek némelyikében viszony-
lag magas 0,28 mg/kg értéket mutat a ennek a hatóanyagnak a mennyisége.

27

25 sz. ábra A lépek flumetrin és brómpropilát tartalmának bemutatása
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A mûlépek szermaradék tartalmán túl négy esetben vizsgáltuk azok minõsé-
gét, mert felmerült a gyanúja annak, hogy esetleg hozzáadott paraffint tartalmaz-
nak. Az elvégzett vizsgálatok nem igazolták a méhészek gyanúját, ugyanakkor az
tény, hogy ezekkel a mûlépekkel kapcsolatosan komoly szakmai aggályok merülnek
fel, mert a méhek nem építik ki õket. A problémát jeleztük a méhészeknek és a gyár-
tó felé is.

22..11..33..  AA  mmééhhvviiaasszzbbaann  mméérrtt  sszzeerrmmaarraaddéékkookk
A vizsgált periódusban hat darab viaszmintát elemeztünk szermaradékok vonat-

kozásában. Ahogyan ezt már a lépekben és mûlépekben mért adatok alapján sejteni
lehetett ez a termék sem mentes a méhészetben használatos atkaölõszerek maradvá-
nyaitól. A 27 sz. ábrán mutatjuk be ezeket. Azt ábrán szereplõ 1. és 6. sz. minta fe-
delezésbõl származik, míg a 2-3-4-minták import viasz eredményeit tartalmazzák. 

26 sz. ábra A mûlépekben mért szermaradékok

27 sz. ábra A méhviaszban mért szermaradékok bemutatása



Sajnos amitrázt egy kivétellel minden minta tartalmaz, és viszonylag magas ér-
tékeket mutat a kumafosz. Ez az állítás különösen az import viaszokra igaz, de meg
kell jegyezni, hogy korábbi években a hazai viaszokban is mértünk hasonló ered-
ményeket. A mûlépektõl és a lépektõl eltérõ módon itt magasabb a fluvalinát kon-
centráció, mint korábban. A flumetrin gyakorlatilag nem számottevõ, ennek okáról
írtunk már korábban is, ugyanakkor jó hír az, hogy nem találtunk a viaszminták-
ban brómpropilátot sehol sem.

A fedelezés viasz szermaradékai egyértelmûen a fedelezésbe belekerült alsóbb
(tehát kezelés nyomait tartalmazó) léprétegekbõl származhatnak.

22..11..33..  AA  llééppeekk,,  mmûûllééppeekk  ééss  aa  mmééhhvviiaasszz  sszzeerrmmaarraaddéékkaaiivvaall  kkaappccssoollaattooss  eerreeddmméé--
nnyyeekk  öösssszzeeffooggllaalláássaa

Sajnos akár a lépekrõl, mûlépekrõl, vagy a kinyert viaszról beszélünk egyértel-
mû, hogy nem lehet szó szermaradék mentességrõl. A viasz-mûlép csere akciók mé-
hészek által bevett gyakorlatának változatlan folytatása viszont azzal a veszéllyel
jár, hogy a becserélt viasz helyében nem tudjuk, milyen atkaölõ szert kap a méhész
„ajándékba". A viasz-mûlép cserék ilyen veszélyeinek elhárítása érdekében fontos
lenne bevezetni azt a régi gyakorlatot, miszerint lehetõleg mindenki a saját viaszát
hengereltesse vissza. Ez persze komoly feladatot jelent a mûlép üzemekre nézve is,
de beláthatjuk, ennek komoly elõnyei vannak a felhasználók oldaláról. 

A másik igen fontos dolog, hogy a lépek építtetésének során a mûlépek szer-
maradékai feltétlenül hígulnak. A folyamat csak az atkák elleni védekezések bein-
dulását követõen változik.

Sajnos a fentiekbõl egyértelmûen következik, hogy az elõbb említett „hígulási
folyamat" a mesterségesen (ember által) készített kiépített lépek alkalmazása esetén
teljességgel elmarad, és az ezekben a lépekben található szermaradékok az alkal-
mazás folyamán egyre jobban koncentrálódnak.

22..11..44..  EEggyyéébb  mmééhhéésszzeettii  tteerrmméékkeekk  sszzeerrmmaarraaddéékkaaii
Mézek, virágporok szermaradékait összesen 6 méhészetben vizsgáltuk. Ebbõl két

eset érdemel említést ugyanis az amitráz a telelõ állomány mézében mért koncent-
rációja 0,034 mg/kg, ami meghaladja az MRL értéket (0,020 mg/kg-ot), vagyis az
élelmiszerekben elfogadott határérték felett van. Telelõ mézként persze ennek nin-
csenek különösebb humán következményei, de valószínûleg a méheknek sem tett
jót ez a magas szermaradék szint.

A másik esetben a már említett bio méhész mézében sikerült kimutatni nagyon
enyhe amitráz dózist. Ennek nem biztos, hogy egy direkt kezelés a forrása, ugyan-
is nem zárható ki, hogy esetleg a lépek amitráz tartalma oldódott ki a mézbe… Min-
denesetre azt tudjuk, hogy a bio méhészeknek három év átállási idõre van szüksé-
gük a viaszuk szermaradék mentes viaszra történõ lecseréléséhez, de ahogyan ezt
korábban is láttuk a fedelezésben is megjelennek bizonyos kemikáliák. Így nehezen
elképzelhetõ ennek gyakorlati megvalósítása.

A méhészeti termékek szennyezettségét két olyan telephelyen is vizsgáltuk, ahol
a közeli repcetáblákon az újonnan engedélyt kapott „Eforia 065 ZC"-nevû rovarölõ
szert használták. Ennek a mérésnek eredményeit a következõ fejezetben fogjuk rész-
letezni.

22..22..  AA  nneeoo--nniikkoottiinnooiidd  sszzeerrccssooppoorrttbbaa  ttaarrttoozzóó  nnöövvéénnyyvvééddõõ  sszzeerreekkkkeell  kkaappccssoollaattooss
vviizzssggáállaattookk
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Ebben az évben méréseket végeztünk az Eforia 065 ZC nevû rovarölõszerrel kap-
csolatosan, valamint folytattuk azoknak az állományoknak a megfigyelését, ame-
lyek 2011-ben Enying térségében Gaucho 600 FS készítménnyel kezelt napraforgó
táblán töltötték a napraforgó virágzás idõszakát.

22..22..11..  AAzz  EEffoorriiaa  006655  ZZCC  lleebboommlláássii  ddiinnaammiikkáájjáánnaakk  ééss  aa  mmééhhéésszzeetteekkrree  ggyyaakkoorroolltt
hhaattáássáánnaakk  vviizzssggáállaattaa

Az említett készítmény a 2012. évben volt elõször használható repce kultúrá-
ban. Ezt megelõzõen csak kalászosokban alkalmazták rovarölõ szereként.

A készítmény hatóanyagai közül az egyik a méhmérgezések kapcsán már jól is-
mert és igen gyorsan lebomló piretroid szercsoportba tartozó lambda-cihalotrin,
melynek kombinációs partnere a neo-nikotinoidok csoportjának képviselõje, a
tiametoxam. Ebbõl is látszik, hogy a gyártók igyekeztek megoldást találni a repcék
virágzása elõtt támadó rovarkártevõk minél jobb hatékonysággal történõ leküzdé-
sére. A pillanatnyi taglózó hatást a lambda-cihalotrin, a hosszú távon kiható tar-
tamhatást, a tiametoxam hivatott biztosítani.

A kezelt táblák mérete Pápán és Sümegen 30-30 ha, Zalagyömörõben 16 ha. 
A permetezések gyakorlatilag a repcék szárba indulásának kezdetén 03.20-23.

között történtek (28 sz. ábra) Az alkalmazott dózis 0,4 l/ha. A szert minden esetben
szántóföldi géppel juttatták ki a gazdálkodók.

Mintákat a területrõl a permetezéseket követõ napon, majd azt követõen 1-
2-3 héttel késõbb vettünk. Az elsõ két mintavételnél a növények föld feletti ré-
szeinek szermaradékait vizsgáltuk, a harmadik és a negyedik mintavételnél csak
a generatív részeket gyûjtöttük be, méhészeti szempontból ugyanis ezek szennye-
zõdése a perdöntõ.

A kérdéses repcetáblák közül mindegyik közelében voltak méhészetek, ezek kö-

28 sz. ábra Eforia 065 ZC-vel kezelt repcetábla a kezelést követõ napon



zül kettõben megmintáztuk a frissen gyûjtött mézet és virágport, és kerestük ben-
nük az említett repcetáblákban használt hatóanyagokat. 

Annak kizárása érdekében, hogy esetlegesen a maradt-e a növényekben a ve-
téskor alkalmazott tiametoxam tartalmú csávázó szer a permetezést megelõzõen egy
helyszínen vettünk mintát, ennek hatóanyag tartalma nem volt mérhetõ. Ebbõl ar-
ra következtettünk, hogy a mintaterületeken a permetezések után bemért növény-
védõ szerek kizárólagosan csak a permetezésbõl származhatnak.

A szermaradékoknak az idõ függvényében történõ lebomlását a 29 sz. ábra
szemlélteti.

Megjegyzés: a tiametoxam bomlása idején klotianidinné alakul ezért szükséges
két vegyület összegét (szumma tiametoxam-ban) kifejezni.

A fenti ábrán jól látható, hogy a kijuttatott szer hatóanyagai a sümegi és a
zalagyömörõi mintákban már a permetezést követõ második hétre a kimutatá-
si határ (0,005mg/kg) érték alá csökkennek. A pápai területen a szermaradékok
masszívan mérhetõk még ebben az idõszakban is. Ennek valószínûleg az az oka,
hogy kicsivel több szár- és levél maradvány került a mintába, mint a má-
sik két helyszínen. A jó hír az, hogy az ehhez a területhez legközelebb esõ mé-
hészet méz és virágpor mintái teljesen mentesek voltak a hatóanyagoktól, és a
méhcsaládok sem mutattak semmiféle rendellenességet (30 sz. ábra).

A sümegi táblához közeli méhészet termékeirõl és is elmondható ugyanez. A 31
sz. ábrán ennek a méhészetnek egyik családját láthatjuk. A harmadik (zalagyömörõi)
méhészetbõl mintákat nem vettünk, de a méhészet tulajdonosának elmondása sze-
rint itt sem volt jele semmiféle rendellenességnek az állományban.

A vizsgálatról összességében elmondható, hogy az Eforia 065 ZC repcében tör-
ténõ alkalmazása abban az esetben teljesen biztonságos, ha a kijuttatást több, mint
két héttel a virágzás megindulása elõtt (szárba indulás kezdetén elvégezzük). Az
ennél késõbbi alkalmazás kifejezett kockázattal jár, erre enged következtetni a
2012. tavaszán Fejér, és Komárom-Esztergom megyékben bekövetkezett méhmér-
gezések sorozata is.

31

29 sz. ábra Az Eforia 065 ZC készítmény hatóanyagainak lebomlási 
dinamikája három Veszprém megyei mintaterületen repce kultúrában

mg/kg
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22..22..22..  AA  22001111--bbeenn  GGaauucchhoo  660000  FFSS--sseell  kkeezzeelltt  nnaapprraaffoorrggóónn  áálllloommáássoozzóó  mmééhhéé--
sszzeetteekk  ssoorrssaa  22001122  ttaavvaasszzáánn  

Az OMME monitoring 2011-ben elkészült összefoglalójában szó esett arról, hogy
590 méhcsalád állomásozott Enying melletti egy 300 ha-os napraforgó táblán. A
méhészetek tulajdonosainak állítása szerint az õszi, vagy a tavaszi veszteségek mér-
téke nem volt számottevõ. 

Az említett állományok egy része egyébként az elõbb említett Eforia 065 ZC-
vel kezelt területeken újabb neo-nikotinoid terhelésnek voltak kitéve, de ennek sem-
miféle hatása nem volt a termelési eredményekre. A 32 sz. ábrán az egyik említett
méhészetrõl készült fotót láthatjuk.

A fentiek alapján világosan látszik, hogy az említett állományok annak ellené-
re jól teljesítenek, hogy gyûjtõterületükön többször látogattak neo-nikotinoiddokkal
kezelt növényeket. Üzemi méretekben tehát sehol nem tapasztaltuk a készítmények
negatív hatását, ugyanakkor azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezeknek a
hatóanyagoknak a virágzáshoz közeli (1 héten belüli) idõszakban történõ kijuttatá-
sa komoly problémákat okoz a röpkörzeten belüli méhészetek számára. 

Ettõl függetlenül a témát nem feledve a továbbiakban is szeretnénk kideríteni
azt, hogy mi az oka a nemzetközi szakirodalomban leírt és a hazai megfigyelések,
tapasztalatok, mérések közötti igen jelentõs véleménykülönbségeknek. 

30 sz. ábra Eforia 065 ZC-vel kezelt területrõl virágport gyûjtõ méh 2012.
04. 13-án (22 nappal a permetezést követõen)
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31 sz. ábra Az Eforia 065 ZC készítménnyel kezelt terület közelében talál-
ható méhészet egyik méhekkel zsúfolt méhcsaládja Sümegen
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22..33..  AA  NNÉÉBBIIHH--hheell  kkööttöötttt  sszzeerrzzõõddééss  aallaappjjáánn  vvééggzzeetttt  kköözzööss  mmiinnttaavvéétteelleekk  eerreedd--
mméénnyyeeii

A 2011-ben észlelt méhmérgezések tanulságai alapján a növényvédelmi fõha-
tóság és az OMME vezetése együttmûködési megállapodást kötöttek, melynek kere-
tén belül 69 db növényminta begyûjtését végeztük el. Az említett munkát olyan
helyszínekre koncentráltuk, ahol a korábbi években folyamatosan jelezték a méhé-
szek, hogy mérgezések történtek.

A minták zöme repce- és gyümölcsvirágzás idején került begyûjtésre. Az ered-
ményeket az 5. táblázatban adjuk közre

Az 5. táblázatból tehát látható, hogy a kémiai elemzések során összesen 33 db
minta mutatott valamilyen szermaradékot. Ezek közül 7db a méhek számára telje-
sen veszélytelen anyaggal volt szennyezõdve, tehát 26 db volt olyan, amelyik a mé-
hekre valóban veszélyes hatóanyagot tartalmazott. A mintavételek során töreked-
tünk arra, hogy lehetõleg virágzó növényeket, vagy gyümölcsös esetében virágzó
gyomokkal fertõzött aljnövényzetû növényeket gyûjtsünk be. Ebbõl viszont arra le-
het következtetni, hogy azokon a területeken, ahol a méhekre veszélyes rovarölõ
szerek túlságosan magas dózisban voltak jelen mindenképpen jelentkeztek méh-
veszteségek annak ellenére, hogy ezt az érintett a méhésztársak nem jelezték (vagy
nem vették észre, vagy elviselhetõnek ítélték meg a kárt).

32 sz. ábra Részlet a Gaucho 600 FS-sel kezelt enyingi napraforgón állo-
másozó méhészet egyik méhcsaládjából 2012. áprilisában a Veszprém me-
gyei Ukk település határában



Az NÉBIH-OMME közös mintavételezés eredményeinek teljes kiértékelését ak-
kor tudjuk elvégezni, ha az összes mintavételi területrõl megkapjuk a permetezések
idõpontjára vonatkozó adatokat. Ennek segítségével az õsz folyamán javaslatokat
fogunk tenni arra nézve, hogy mely rovarölõ szerek engedély okiratán kellene a to-
vábbiakban változtatásokat kezdeményezni. A fejleményekrõl természetesen tájé-
koztatni fogjuk a méhészeket és a növényvédelemmel foglalkozó gazdákat egyaránt. 

Amennyiben a méhekre veszélyes hatóanyagoknak a koncentrációja indo-
kolatlanul magas volt növényvédelmi hatóság eljárást kezdeményezett a szerek
felhasználóival szemben.

22..44..  AA  22001122--bbeenn  ttaappaasszzttaalltt  mméérrggeezzééssii  eesseetteekk  
Az elõzõ évek tapasztalatai alapján 2011. decemberében az OMME képviselõi

tárgyalást kezdeményeztek a NÉBIH (akkor még MgSzH) Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságával arról, hogy melyek azok a méhészeti szempontból leg kritikusabb
hatóanyagok, amelyek a legtöbb problémát okoztak a közelmúltban. A tárgyalások
végén sikerült megállapodni a következõkben:

1. Az összes klórpirifosz hatóanyagtartalmú készítmény engedély okiratát egy-
ségesítették, ennek megfelelõen mindegyik I. kategóriás besorolást kapott (tehát csak
a növényvédõ mérnök által kiadott recept segítségével vásárolhatóak meg. Így a
mérnök is felelõs a kijuttatás szakszerû lebonyolításáért.

2. Repcében csak a rejtett bimbós állapot bekövetkeztéig (BBCH 50) szabad
elvégezni ennek a hatóanyagnak a kijuttatását, ami azt jelenti, hogy a felhasz-
nálás oldaláról szakítani kell a korábbi évek gyakorlatával, miszerint a virágzás

35

33 sz. ábra Fiasításos keret ugyanabból a méhészetbõl
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elején lévõ repcében is bátran alkalmazták az ilyen szereket, mert volt olyan fel-
használási engedély, amelyik ezt még a virágzás elsõ napjaiban is lehetõvé tette. 

3. Ezen a tárgyaláson további jelentõs eredménynek számított, hogy a méhé-
szek képviselõi és a hatóság megállapodtak az ilyen jellegû egyeztetések hosszú tá-
von és rendszeresen történõ összehívásáról és a problémásnak ítélt készítmények
engedély okiratának a méhészeti ágazat számára kedvezõ finomításáról.

A fenti elõzmények után a sajtóban, a gazdaszervezetek téli fórumain, illetve
a növényvédelmi kamara rendezvényein minden alkalmat megragadtunk az érin-
tett készítmények felhasználását érintõ új szabályoknak valamint az elõzõ feje-
zetben tárgyalt, a hatóság szakembereivel közösen tervezett monitoring vizsgálat
ismertetésére. 

Persze azt mindenki sejtette, hogy 2012. év sem múlik el méhmérgezési esetek
nélkül, de arra senki sem gondolt, hogy a tavalyinál sokkal több helyszínen fogjuk
mindezt elszenvedni.

A mérgezésgyanús esetekben a kémiai analíziseket idén a NÉBIH növényvédõ-
szermaradék-analitikai laboratóriumai (Velence, Miskolc, Szolnok, Hódmezõvásár-
hely,) valamint a NÉBIH ÁDI Tábornok utcai intézete végezték egymással párhuza-
mosan. Ez utóbbi labor a méhminták méhkórtani vizsgálatát is elvégezte.

A kémiai laborok összességében 201 db mintát analizáltak, ebbõl 138 db muta-

A talált hatóanyag
Kultúra

Megjegyzés
repce gyümölcs

Cipermetrin önállóan 4

Cipermetrin-klórpirifosz 3 2

Cipermetrin-klórpirifosz-
tiakloprid 1

Lambda-cihalotrin 1 1

Fluvalinát 4 2 méhekre nem jelölésköteles

Klórpirifosz önállóan 7

Boszkalid 1 méhekre nem jelölésköteles

Klórpirifosz-fluvalinát 2

Tiakloprid-tiametoxam 1

Dimetoát 1

Klórpirifosz-tiakloprid 1

Klórpirifosz-acetamiprid 1

Klórpirifosz-cipermetrin-
klorantraniliprol 1

Összesen: 23 10

5. táblázat A NÉBIH-OMME monitoring vizsgálata során talált 
hatóanyagok gyakorisága a begyûjtött 69 db mintában 



tott valamilyen hatóanyag maradékot (rovar és gombaölõ szereket, valamint egy
esteben gyomirtószert is). A rovarölõk tekintetében az alábbi táblázat mutatja azok
elõfordulási gyakoriságát:

Jelmagyarázat:
Piros: méhekre kifejezetten veszélyes,
Sárga: méhekre mérsékelten veszélyes,
Zöld: méhekre nem jelölés köteles,
Lila: méhészetben használt atkaölõ szer, 
Fehér: méhészetben használt atkaölõ, amit a növényvédelem is alkalmaz (tau-

fluvalinát),

A fenti táblázatban csak a méhekben és a növénymintákban talált rovarölõ sze-
reket mutattuk be. A méhek szempontjából közömbös gombaölõket és gyomirtókat
szándékosan nem szerepeltettük.

Igen feltûnõ, hogy a méhekben detektált hatóanyagok jelentõs része a „méhek-
re kifejezetten veszélyes" besorolás alá esik. Ezek közül a szerves foszforsav-észte-
rek csoportjába tartozó, a dimetoát és a klórpirifosz igen jelentõs számban fordul
elõ (22 alkalommal). A neo-nikotinoidokból a méhekben a klotianidin található meg
(19 esetben). A méhekre kifejezetten veszélyes, piretroid a cipermetrin egy méh-
mintában sincsen jelen, pedig egyébként 10 esetben találtuk meg azt a méhészetek
körüli röpkörzet növényeiben. 

Az idén egyértelmûen látszik, hogy a klórpirifosz felhasználásának szigorítása
ellenére sokszor jelent meg ezt a vegyület a növényi és méhmintákban. Ebbõl pedig
azt a következtetést lehet levonni, hogy az ilyen esetek jelentõs százalékában a szer
felhasználója nem tartotta be a vonatkozó elõírásokat.

A neo-nikotinoidok által okozott mérgezések kimutatása azért ütközik komoly
nehézségekbe, mert a hektáronként kijuttatott hatóanyag mennyisége rendkívül ala-
csony. Ennek megfelelõen a méhekben található szermaradékok is nagyságrendek-
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6. táblázat A méhmérgezések kapcsán detektált rovarölõ szerek 
hatóanyagai és azok gyakorisága
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kel kisebbek, mint pl. a szerves foszforsav-észtereknél. Éppen ezért ezeknek a ve-
gyületeknek az analizálásához speciális mûszerekre (LCMS/MS készülékekre) van
szükség. Ilyen a növényvédelmi hatóság laboratóriumaiban csak kettõ db. áll ren-
delkezésre. Ezeknek a mûszereknek mérési érzékenységét a szokásos 10ppb mérési
határ alatt kell beállítani, legalább 5ppb-re ahhoz, hogy a megfelelõ szermaradéko-
kat ki lehessen velük mutatni. A mûszerek terheltségét jelzi, hogy egyes esetekben
akár több hónapig is kell várni az eredményekre a károsultaknak. 

A neo-nikotionidok okozta mérgezésekkel kapcsolatosan felmerül a kérdés,
hogy pl. repcében mi lehet a forrásuk a kimutatott neo-nikotinoidoknak:

A repce vetõmaggal együtt kijuttatott csávázószer? 
A virágzó repcetáblák mellett elvetett kukorica csávázó szere sodródott át a

repcére?
A repcében indokolatlanul késõn alkalmazott permetszerekbõl?
A hazai viszonyok között a repce csávázó szerét még egy esetben sem tud-

tuk kimutatni a generatív részekben, tehát a virágban. Ugyanez vonatkozik az
innen gyûjtött mézre és a virágporra is. 

A kukorica vetõmagról leváló pikkelyleveleken található csávázószer elsod-
ródása lehetne magyarázat a hatóanyagoknak repcében való megjelenésére, de en-
nek eldöntéséhez szükséges lenne megelemezni a repcemintákban található gom-
baölõszer komponenseket is, ugyanis a repcében állománykezelésre használatos
gombaölõ hatóanyagok nem egyeznek meg a kukoricában csávázásra használt sze-
rekével. Ez a vizsgálat jelenleg folyik a NÉBIH laboratóriumaiban. 

A harmadik lehetõség az, hogy permetszerekbõl származó maradék anyagok
okozták a mérgezést. Miután van olyan engedélyezett készítmény a repcében, ame-
lyik neo-nikotinoid hatóanyagot is tartalmaz. Ennek a szernek a virágzáshoz köze-
li (netán a virágzási idõ alatt) történõ alkalmazása egyáltalán nem kizárt, és sajnos
az idei esetekben ez is a leg valószínûbb magyarázat.

A neo-nikotinoidok külön csoportjába tartoznak a tiakloprid és az
acetamiprid. Ezek fényes nappal a legnagyobb virágzásban kijuttatva sem okoz-
nak különösebb problémát a méhészetekben. Méheinkben acetamipridet nem,
tiaklopridot összesen 5 alkalommal talált a labor.

Az év negatív szenzációja egyébként az volt, hogy a méhmintákban kétszer mu-
tatott ki a labor olyan hatóanyagot, ami már évek (sõt egyik már évtizedek óta) nem
használható Magyarországon. Az elsõ a foszforsav-észterek csoportjába tartozó
foszalon, a másik a jó öreg és mindenki által ismert DDT (!). Sajnos a szennyezõ-
dések forrását, tehát a permetezett növényeket nem sikerült beazonosítani, de azt
minden kétséget kizáróan bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a növényvédelmi gya-
korlat okozhat még a szakma számára hihetetlen meglepetéseket.

A felhasználás szabályainak betartása mellett mérsékelten veszélyesnek ítélt ha-
tóanyagoknak tekintjük a lambda-cihalotrint és az alfa-cipermetrint. Ezek összesen
két esetben voltak kimutathatóak a méhhullákban, a növényekben pedig 17 alka-
lommal. Ez egyben azt is jelenti, hogy több olyan esettel is állunk szemben, amikor
a kérdéses hatóanyagot csak a növényben találtuk meg a méhekben meg már nem.
Ennek a jelenségnek a magyarázata a következõ: a taglózó hatású piretroidok je-
lenléte mellett a legnagyobb szerdózissal találkozó méhek már haza sem jutnak a
gyûjtési területrõl, tehát bele sem tudnak kerülni a mintába. Az alacsonyabb szer-



dózissal érintkezõ egyedek pedig visszatérnek ugyan, a méhlakásokba, de a minta-
gyûjtés idejére elbomlik a testükben található amúgy is kis dózisú méreg. Az viszont
mindenképpen elgondolkodtató, hogy a lépekben sokszor a permetezési szezon után
hónapokkal is kimutatható a lambda cihalotrin. Tehát valószínû, hogy ennek segít-
ségével a lambda-cihalotrin kaptárakba való bejutása mégis igazolható lenne.

A méhész számára további keserû tapasztalat az, hogy a hatóság, a Közigazgatá-
si Eljárásról Szóló Törvény (KET) vonatkozó paragrafusára hivatkozva, ebben az eset-
ben arról sem ad tájékoztatást, hogy vajon a kaptárakhoz közeli gyûjtési területen me-
lyik gazdálkodónak a növényeiben volt jelen a méhek haláláért felelõs szer maradéka.

A technológiai fegyelem megsértésére sajnos idén is sikerült példát találnunk.
Egy Veszprém megyei gazdaság permetezõ brigádját értük tetten, amint egy virág-
zó vadrepcével és árvacsalánnal fertõzött repcetáblát permeteztek egy a méhkímé-
lõ technológia szabályai szerint alkalmas szerrel, de ezt a védekezést nem az emlí-
tett eljárásnak megfelelõen, hanem fényes nappal (34 sz. ábra) végezték el…

Reményeink szerint a méhmérgezésekkel kapcsolatos, jelenleg is kialakítás alatt
álló eljárási rend az elõbb említett anomáliákat kellõen korrekt módon fogja helyre
tenni. Elvégre a növényvédelmi szakmának sem érdeke, hogy a szõnyeg alá legye-
nek söpörve az ügyek.
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34 sz. ábra Ebben a virágzó vadrepcével fertõzött táblában méhekre kifeje-
zetten veszélyes szerrel egyáltalán nem, mérsékelten veszélyes készítménnyel
csak a méhkímélõ technológia betartásával szabad permetezni. Természete-
sen a méhekre nem jelölésköteles készítmények használatát nem érintik az
említett korlátozások 
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Beszélni kell arról is, hogy igen magas (12, illetve 16 db) a tau-fluvalináttal
szennyezett méh- és növényminták mennyisége. Ez a hatóanyag a méhekre nem je-
lölés köteles „Mavrik 24EW" nevû készítményben van jelen. A mintákból látszik,
hogy a szert nemcsak a gazdák alkalmazzák sikerrel az egyes kártevõk leküzdésére,
hanem a méhészek is, mert bizonyos esetekben még ma is hatékony az ázsiai nagy
méhatka egyes törzsei ellen. A tau-fluvalinát hatóanyagnak a méhekben való meg-
jelenésén tehát nem kell csodálkoznunk, mert vagy a határból begyûjtött termékek-
kel, vagy a méhész atka elleni kezelései nyomán kerül be a készítmény a kaptárakba.
Egy biztos: ez a hatóanyag nem jelent különösebb veszélyt a méhek számára. Ez az
állítás persze nem vonatkozik arra a méhmintára, amelyikben 21,9 mg/kg tau
fluvalinát és 5mg/kg amitráz volt egyszerre kimutatható.

Elgondolkodtató az is, hogy volt egy eset, amikor, csupán igen magas szerdó-
zisú amitrázt találtunk a méhekben az egyik Zala megyei mérgezés kapcsán. Való-
színûleg egy rosszul dozírozott, tavasszal megkezdett atka elleni kezelés volt a mér-
gezés kiváltó oka.

3. Eredmények, következtetések
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által 2007-ben életre hívott és 2008-óta
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program által finanszírozott vizsgálataink segítsé-
gével sikerült újabb bizonyítékokkal alátámasztani azokat a korábbi feltételezése-
ket, amelyek a hazai méhcsalád veszteségeket a méhegészségügyi helyzet alaku-
lásával magyarázzák. Ehhez párosul az a tény, hogy a hazánkban tartott méhcsa-
ládok mennyisége és így a méhsûrûség is jelentõs mértékben emelkedik évente. A
területegységre jutó méhcsaládszám emelkedésével különös jelentõséggel bírnak
azok a hosszú aszályos idõszakok, amikor a legelõk korai kisülése következtében
nincsen más élelemforrás a határban, mint a saját, vagy a szomszédos méhészet
állománya. Az ilyen helyzetekben kialakuló csendes rablás viszont igen súlyos
méhegészségügyi kockázattal jár, terjednek a betegségek (pl. a nyúlós költésrot-
hadás) vagy a paraziták (pl. a varroa atka). Jelen munkánk elsõ részében esetta-
nulmányok segítségével, valamint a károsodott méhészetek atka elleni technoló-
giájának bemutatásával illusztráltuk ennek az igen veszélyes kártevõnek a méhész
számára sok esetben láthatatlan terjedését. 

Külön figyelmet érdemel az a Veszprém megyében végzett mérés, amelynek se-
gítségével igazoltuk azt, hogy az elõbb említett környezeti hatások mennyire befo-
lyásolják a szomszéd méhészet egészségügyi állapotát. 

Ismertettük az atka elleni védekezés folyamán elkövetett három legáltalánosabb
hibát. Ez azt jelenti, hogy az egyoldalú piretroid használat, a szeptember végén el-
végzendõ amitráz tartalmú beavatkozások hiánya és az optimális idõben elvégzett
záró kezelések menetrendszerû elmaradása rendkívül kétségessé teheti azt, hogy
méhcsaládjaink megérik-e a következõ tavaszt. Aki az elõbb említett három hibából
akár egyet is elkövet rendszeresen, bizton számíthat arra, hogy elõbb-utóbb komoly
veszteségeket kell elkönyvelnie. 

Az elõbb említett hibák számát növelheti az atkaölõ szerek pontatlan adagolá-



sa (találkoztunk ilyen esetekkel is), esetleg az adagolási pontatlanságok növényvé-
delmi mérgezéssel történõ összetévesztése. 

Kémiai analíziseink nyomán felmértük a lépekben található szermaradékok
mennyiségét és sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy 2011-2012-ben amitrázból
az eddigi legmagasabb értékeket is „sikerült" túlhaladni néhány esetben, ugyanak-
kor az fluvalinát és a kumafosz szennyezõdések mértéke alulmúlja a korábbi évek-
ben mért szintet. 

Ettõl az évtõl kezdõdõen bevezettük a lépek brómpropilát tartalmának ellenõr-
zését is, amit az magyaráz, hogy a közemúltban is találtunk már ezzel a hatóa-
nyaggal szennyezett sonkolyt és mûlépet. Az eredmény nem éppen szívderítõ: a min-
ták harmadában jelen volt a kérdéses hatóanyag. Sajnos megdõlni látszik az a tétel
is miszerint a fedelezésbõl kinyert viasz szermaradékoktól mentes lenne.

A mikrobiális kórokozók közül a nozéma kialakulásával és pusztításával is fog-
lalkoztunk. Elképzelhetõ, hogy nem csupán gyengültségi parazitaként, hanem önál-
lóan is felütheti a fejét. 

További adatokkal igazoltuk, hogy a tavasszal (repcevirágzás idején) gyûjtött
mászkáló méhek sajnos minden esetben nozémásak, de ezzel együtt legalább nyo-
mokban tartalmaz a testük amitráz metabolitokat is. Ennek magyarázata a szennye-
zett takarmány fogyasztása vagy a kaptár lépeinek alapszennyezettsége lehet. Min-
denesetre azt is el kell ismerni, hogy az említett betegség sok más tényezõ hatására
is kialakulhat, de egy dolog ma már biztosnak látszik, hosszú távon érdemes lenne
nagy számban megvizsgálni a beteg állományokban élõ méhek szermaradékait és a
kaptárakban található virágpor, méz és a lépek vegyszertartalmát annak érdekében,
hogy tisztán láthassuk, ezek szerepét a nozéma kialakulásában. 

Elvégeztünk egy mérést az Eforia 065 ZC nevû rovarölõszer repcében történõ
alkalmazásával kapcsolatosan, melynek során megállapítható, hogy a növény-
védõszer hatóanyagai (tiametoxam és alambda-cihalotrin) az esetek többségében a
kezelést követõ egy hét alatt teljesen lebomlik. Az említett készítmény alkalmazása
abban az esetben teljesen biztonságos, ha a kijuttatás három héttel megelõzi a vi-
rágzás várható bekövetkezését. Természetesen a végsõ alkalmazást lehet ennél az
idõszaknál késõbbre is helyezni, de azzal mindenképpen számolni kell, hogy a vi-
rágzást egy héttel megelõzõ permetezések már nagy rizikót jelentenek a területen
állomásozó méhészek számára. 

Figyelemmel kísértük azoknak a méhészeteknek a további sorsát, amelyek az
elmúlt évben neo-nikotinoiddal (Gaucho 600 FS készítménnyel csávázott) napra-
forgó területen állomásoztak, ezek közül néhány idén tavasszal további neo-
nikotinoid (Eforia 065 ZC) terhelésnek volt kitéve. A vizsgált állományok esetében
egyértelmûen látszik, hogy üzemi szinten nem jelentkeztek azok a tünetek, ame-
lyekrõl a nemzetközi szakirodalom megemlékezik. Persze azt is ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy az említett növényvédõ szereket felhasználó gazdaságok mindegyike be-
tartotta a vonatkozó elõírásokat. A téma fontosságát természetesen elismerve ké-
sõbb további vizsgálatokat végzünk majd a tárgyban.

Tovább folytattuk a növényvédelmi tevékenység számlájára írható veszteségek
vizsgálatát. Ebben a munkában a NÉBIH-hel kötött szerzõdés keretén belül az or-
szág több területén gyûjtöttünk mintákat a kormányhivatalok munkatársai bevo-
násával. A mintákon végzett növényvédõszer kémiai elemzések alapján el lehetett
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dönteni azt, hogy melyik gazdaságban sértették meg a technológiai elõírásokat. Ezek
ellen eljárást indított a hatóság. 

A 2012 tavaszán bekövetkezett méhmérgezések felderítése még nem ért véget. Saj-
nos ebben az évben jelentõsen emelkedett a mérgezésekkel érintett területek mennyi-
sége (15-rõl több mint 50-re), ugyanakkor a panaszos méhészetek száma nagyjából a
tavalyi szinten van (67 fõ). Az elõzõ év tapasztalataitól eltérõen jelentõsen emelkedett
azoknak a növény és méhmintáknak a száma, amelyekben nem tudott a labor sem-
milyen méreganyagot kimutatni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem a növényvéde-
lem a felelõs a károkozásért, hanem csupán arra ad magyarázatot, hogy a mûszerek
érzékenységén és a vizsgálati módszereken is javítani kell a közeljövõben. Ennek az
átmeneti eredménytelenségnek lehet az a magyarázata, hogy a klórpirifosz tartalmú
készítményeket a gyorsabb lebomlású piretroidokra váltották ki a gazdák.

Összefoglalás
Az OMME által 2007-ben indított monitoring vizsgálat 2011-2012. évben elért ered-
ményei alapján elmondható, hogy nem zártunk eseménytelen esztendõt. Sajnos a
téli méhcsaládveszteségek okai és annak mértéke nem változtak. Az a tény viszont
mindenképpen figyelemre érdemes, hogy a téli elhullások nagyságrendjének válto-
zatlansága mellett folyamatosan növekszik a hazánkban tartott méhcsaládok szá-
ma. Ez a tendencia jelentõsen eltér a világ más részein tapasztalható trendektõl, egy-
ben jelzi azt is, hogy az egyes méhészetek eredményességét erõsen befolyásolják a
szomszédoktól érkezõ hatások.

A vizsgálatok megkezdése óta a begyûjtött minták elemzése és az elõbb ismer-
tetett méhsûrûséggel kapcsolatos változások adják meg a létalapját annak a felvilá-
gosító, ismeretterjesztõ tevékenységnek, amit ez az írás is képvisel.

A közelmúlt tapasztalatai azt igazolják, hogy az atkák és a különbözõ betegségek
leküzdése céljából alkalmazott gyógyszerek mellékhatásainak köze lehet a méhegész-
ségügyi helyzet romlásában, így pl. a nozémás megbetegedések kialakulásában.

Az OMME és a növényvédelmi ágazat vezetése között a közelmúltban kezdõ-
dött párbeszéd eredményeként van módunk hatást gyakorolni az egyes növényvé-
dõ szerek engedélyeztetési folyamatára. A közösen végzett monitoring vizsgálatunk
során sikerült néhány körzetben beazonosítanunk a méhmérgezésekért évek óta fe-
lelõs gazdálkodókat, akik ellen hatósági eljárás indult a közelmúltban.

Sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy idén emelkedett a méhmérgezés-
sel súlytott területek száma. Ezeknek az ügyeknek a felderítése jelenleg még nem fe-
jezõdött be teljesen.

Az OMME környezetterhelési monitoring vizsgálatainak eredményeit nemzet-
közi elismerését mi sem bizonyítja jobban, hogy 2011. õszén, nagy érdeklõdés mel-
lett mutattuk be adatainkat a Buenos Airesben rendezett XXXXII. APIMONDIA Vi-
lágkongresszuson is. 

Tóth Péter
OMME szaktanácsadó

Veszprém megye
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A kukoricában engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

tiametoxam Cruiser 350 FS nem jel. csávázó

tiametoxam Cruiser Force Mais nem jel. csávázó

tiametoxam Cruiser 600 FS nem jel. csávázó

fiprolin Cosmos 500 FS nem jel. csávázó

imidakloprid Seed Oprid 600 FS nem jel. csávázó

imidakloprid Gaucho 600 FS nem jel. csávázó

klotianidin Poncho pro nem jel. csávázó

klotianidin Poncho FS 600 nem jel. csávázó

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

klórpirifosz Cyren EC kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

klórpirifosz Dursban Delta kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

klórpirifosz Dursban 480 EC kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

tiametoxam+ Force Zea nem jel. talajfertõt-
teflutrin lenítõ

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

klórpirifosz Pyclorex neo kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

klórpirifosz Pyrinex 48 EC kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

klórpirifosz Kentaur nem jel. csávázó

klotianidin Santana nem jel. talajfertõt-
lenítõ

tiametoxam Cruiser Ultra kif. vesz. csávázó

klórpirifosz Cyren EC kif. vesz. bogár

tiakloprid Biscaya nem jel. bogár

Permetezõ szerek
klórpirifosz Dursban Delta kif. vesz. bogár

tiakloprid Calypso 480 SC nem jel. bogár

cipermetrin Cyperkill Max kif. vesz. bogár
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Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

klórpirifosz Dursban 480 EC kif. vesz. bogár

zeta-cipermetrin Fury 10 EC mérs. vesz. bogár

zeta-cipermetrin Fury 10 EW kif. vesz. bogár

kukurbitacin Invite nem jel. bogár

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

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

acetamiprid Mospilan 20 SP nem jel. bogár

klórpirifosz Pychlorex 480 EC kif. vesz. bogár

klórpirifosz Pyrifosz 25 CS kif. vesz. bogár

klórpirifosz Pyrinex 25 CS kif. vesz. bogár

dimetoát Rogor L-40 EC kif. vesz. bogár

Permetezõ szerek 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

metoxifenozid Runner 2F nem jel.

cipermetrin Sherpa kif. vesz.

etofenprox Trebon 10 F mérs. vesz.

Trichogamma Trichloplus nem jel.
pintoi + T. 
evanescens

lambda-cihalotrin Kaiso WG mérs.vesz

indoxakarb Avaunt 150 EC kif. vesz. bogár

acetamiprid Gazelle 20 SP nem jel.

klorantrniliprol Coragen 20 SC kif. vesz.

metoxifenozid Strip 10 2 F nem jel.

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)
Bogár: amerikai kukorica bogár ellen engedélyezett
Forrás: Növényvédõszerek és termésnövelõ anyagok 2012.
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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 2012. 

A napraforgóban engedélyezett rovarölõ hatású készítmények

Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

klórprifosz Cyren EC kif. vesz. talajfertõt-
lenítõ

fipronil Cosmos 500 FS nem jel. csávázó

klórpirifosz Kentaur 5 G nem jel. csávázó

Csávázószerek, klórprifosz Pyclorex Neo kif. vesz. talajfertõt-
talajfertõtlenítõk lenítõ

tiametoxam Cruiser 350 FS kif. vesz. csávázó

imidakloprid Gaucho 600 FS nem jel. csávázó

imidakloprid Seed Oprid nem jel. csávázó
600 FS

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

tiametoxam Actara 25 WG kif. vesz.

tiakloprid Biscaya nem jel.

tiakloprid Calypso 480 EC nem jel.

dimetoát Danadim Progress kif. vesz.

deltametrin Decis Mega mérs. vesz.

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

lambda-ciha-
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.
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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. csávázó
beta-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.

Permetezõ szerek cipermetrin Cythrin 250 kif. vesz.

cipermetrin Centris 250 EC kif. vesz.

klórpirifoszmetil Daskor kif. vesz.
+ cipermetrin

deltametrin Delta Super kif. vesz.

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.

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

lambda-ciha- Karate Zeon 5CS mérs. vesz. mikrokapszulás
lotrin
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Megnevezés Hatóanyag Kereskedelmi Méhveszé- Megjegyzés
név lyesség

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.

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.

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

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 2012. 
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