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KÜLFÖLDI TAPASZTALATOK

A MÉZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT 
KÖVETELMÉNYEK
A méhek és a méhészek szorgalmas mun-
kájának eredményeként egészséges és fi-
nom mézet kaphat a fogyasztó.

A minőségi méz előállítása során néhány 
alapkövetelményt be kell tartani, amelyeket 
a nemzetközi és hazai rendeletek, irány-
elvek és szabványok tartalmaznak. Ezek 
szerint a méznek eredetinek és hamisítat-
lannak, érettnek és természetesnek, tisz-
tának és túlnyomórészt technológiaima-
radvány-mentesnek kell lennie, valamint 
termékspecifikus érzékszervi tulajdonsá-
gokkal kell rendelkeznie. A méznek meg-
felelő és előírás szerinti kezelésűnek kell 
lennie, azaz a gyűjtési időszakban a mézter-
meléskor tilos a méheket takarmányozni. 
A méz üveges forgalmazásakor a címkén 
szerepelniük kell az előírt jelzéseknek, és 
a méznek a címkén megadott (deklarált) 
jellemzőknek meg kell felelnie.

A valódi méz ismérvei az értékes beltar-
talom, a kiváló íz, a kíméletes mézkezelés 
és az ellenőrzött minőség.

A minőségi jellemzők mézfajtánként 
specifikusak, ennek alapján meghatároz-
ható a méz fajtajellegének megfelelő spe-
cifikus mézprofil, melyhez érzékszervi, 
fizikai-kémiai és mikroszkópos virágpor-
vizsgálatok szükségesek.

A mézprofilok mézfajtánként és terület-
egységenként a referencia-alapadatbázis 
kiértékelésével állíthatók össze. 

A méz mintavételi és vizsgálati módsze-
reit a Magyar Élelmiszerkönyv 3-2-2009/1. 
sz. irányelv tartalmazza. 

A Nemzetközi Mézvizsgálók Szövetsége 
(International Honey Commission, IHC) 
támogatásával 2004-ben megjelent egy 
széles körű mézvizsgálat összesített ered-
ménye az európai fajtamézek jellemzésére. 
Habár hazánk minőségi méztermeléssel 
büszkélkedhet, és a magyar akácméz ki-

emelten kedvelt külföldön is, ennek elle-
nére Magyarország kimaradt az adatközlő 
országok sorából, mivel nem rendelkezett 
a szükséges adatbázissal. Ezért hiánypótló 
munkaként kezdtük meg a hazai akácmé-
zek profiljának meghatározását.

A fontosabb méztermelő országok már 
elkészítették a saját fajtamézükre vonatkozó-
an az érzékszervi és fizikai-kémiai vizsgálati 
eredmények etalon-adatbázisát, valamint 
szintén kidolgozták a mikroszkópos refe-
renciapollenspektrum-adatbázisát, melyet a 
botanikai és a földrajzi eredet, illetve a cím-
kemegfelelőség ellenőrzésére használnak.

A hazai mézprofilvizsgálat keretében 
három megyéből (Nógrád, Zala, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) származó akácmé-
zek jellemző profiljának meghatározását 
tűztük ki célul (1. kép). 

Nógrád, Zala és Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyéből 2014-ben összesen 32 
darab mintát vizsgáltunk. A mézprofil 

Az akácmézeink mézprofilja
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a Haszonállat-génmegőrzési Központ 
Méhészeti Intézete a hazai akácmézek jellemző mézprofiljának meghatározását végzi a 
2014–2016. végrehajtási években. A vizsgálatok célja három hazai vegetációs tájról, álló-
méhészetből származó akácmézminták botanikai és földrajzi eredetmeghatározása etalon-
adatbázis-képzéshez, valamint a mézminőség megítélése és ellenőrzése céljából.
A tervezett hároméves vizsgálatok alapján meghatározhatók lesznek a földrajzi kistájakról 
származó akácmézek jellemző tulajdonságai, ami adatokat szolgáltat a mézek termékle-
írásához. Ez egyrészt a termelők részére a hazai védjegy, másrészt az EU-eredetoltalom alá 
helyezéshez szükséges termékleírás alapja lehet a jövőben.
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meghatározáshoz az 1. táblázatban felso-
rolt érzékszervi, fizikai-kémiai és virág-
porvizsgálatokat végeztük el.

ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATOK
A program hivatalos megindulását meg-
előzően a vizsgálatok előkészítéseként ún. 
tájékozódó kísérletet végeztünk a nógrádi 
tájegységről származó akácmézek profil-
jának meghatározásához, melyhez 2013-
ban 17 darab Nógrád megyei akácmézet 
vizsgáltunk. 

Meghatároztuk a minőségi magyar 
akácméz jellemző érzékszervi tulajdonsá-
gait. Az etalon akácméz fajtára jellemző ér-
zékszervi tulajdonságait az MSZ157:1982-t 
alapul véve határoztuk meg, melyet pon-
tosítottunk a Nemzetközi Mézvizsgálók 
Szövetsége (IHC) 2004-es egységesített 
leírása szerint (2. táblázat).

A pontozásos érzékszervi bírálat ered-

ményét a 3. táblázat tartalmazza.
Az elmúlt két évben az akácméztermés 

minősége lényegesen eltért a minőségi mé-
zet adó évjáratoktól, amit a vizsgált minták 
eredményei is igazolnak.

FIZIKAI-KÉMIAI VIZSGÁLATOK
Nedvességtartalom:
A nedvességtartalom megengedett ma-
ximális értéke az IHC előírása alapján 
21 százalék, míg a magyar szabványok 
alapján 20 százalék (Magyar Élelmiszer-
könyv, 1-3-2001/110.), illetve 18,5 százalék 
(Magyar Élelmiszerkönyv 2-100. számú 
irányelve a különleges minőségű mézekre, 
akác esetén). 

Mérési eredményeink alapján a Nógrád 
megyei mézek nedvességtartalmának át-
laga 18,4 százalék, a Zala megyei mintáké 
18,2 százalék, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei mintáké 18,5 százalék volt. Az ösz-

szes mézminta alapján kapott átlagérték 
18,4 százalék. Az eredményeket összegez-
ve megállapítottuk, hogy a beérkezett 32 
minta 2 kivételével a maximális 20 szá-
zalékos hazai szabványelőírásnak megfe-
lelt, viszont a maximum 18,5 százalékos 
határértéket 12 minta meghaladta. 

Színmérés:
A színmérést az úgynevezett empirikus 
alapú Pfund skála és a HANNA HI 96785 
mézszínmérő készülékkel végeztük. Akác-
mézek esetében az a legjobb, ha a méz színe 
a 0–8 tartományba (vízszínű) vagy a 8–17 
kategória (extra fehér) első felébe esik. 
A minták színméréseredményei alapján 
a Nógrád megyei mézek átlaga 8,8, a Zala 
megyei mézeké 6,4, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei mézeké 8,3. A vizsgált 32 hazai 
akácmézminta 69 százaléka az első kategó-
riába (0–8) esett. Az eredmények között a 
legalacsonyabb mért érték 0 volt, amely az 
akác esetében a legjobbnak számít, míg a 
legmagasabb érték 28 (fehér) volt, amely a 
vizsgált mézek közül a legsötétebb. 

1. kép A vizsgálatba vont akácmézek származási helye megyék szerint

1. táblázat A jellemző mézprofilok meghatározásához elvégzett vizsgálatok

Vizsgálat típusa Vizsgálat megnevezése

1. ÉRZÉKSZERVI Minősítés és érzékszervi tulajdonságok: 
– állomány (folyékony, kristályos) 
– szag
– íz
–  külső megjelenés (tükrös, átlátszó, áttetsző, homályos; szín; 

lebegő részecskék; idegen anyag)

2. FIZIKAI-KÉMIAI Nedvességtartalom 
Színmérés 
Fruktóz-, glükóz-, szacharóztartalom-meghatározás
HMF-tartalom-meghatározás 
Diasztázaktivitás-meghatározás
Invertázaktivitás-meghatározás 
pH-érték
Elektromos vezetőképesség
Szabadsav-tartalom meghatározása

3. VIRÁGPOR-ANALÍZIS Mikroszkópos referencia-pollenspektrum

HAZAI KUTATÁSOK

Minták az érzékszervi vizsgálathoz

2. táblázat: Az akácméz érzékszervi profilja

Állomány folyékony, kristályosodásra 
nem hajlamos, 1-2 évig 
folyékony marad

Külső 
megjelenés

tükrös, tiszta, nem 
homályos, nem zavaros

Színintenzitás világos

Színtónus vízszerű, enyhén 
zöldes árnyalattal, 
vagy halványsárgától 
világossárgáig

Szagintenzitás enyhe

Szagtulajdonság akácvirágos

Ízintenzitás gyenge

Íztulajdonság akácvirágos

Ízédesség erős

Ízsavasság gyenge

Aromaintenzitás gyenge
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Fruktóz-, glükóz-, szacharóztartalom 
vizsgálata: 
A mézben levő főbb cukorkomponensek – 
glükóz, fruktóz, szacharóz – mennyiségét 
határoztuk meg. A Magyar Élelmiszer-
könyv 1-3-2001/110., II. melléklet előírása 
akácmézre vonatkozóan a következő: a 
fruktóz- és glükóztartalom összege leg-
alább 60 g / 100 g, a szacharóztartalom 
legfeljebb 10 g / 100 g.

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-100. 
irányelve az akácmézek szacharóztartal-
mára vonatkozóan alacsonyabb határérté-
ket ír elő: legfeljebb 6 m/m százalék. A ka-
pott eredmények ennek a követelménynek 
is messzemenően megfeleltek, a legma-
gasabb mért érték 2,9 százalék volt, és 32 
mintából 30 esetben 1,0 százalék alatti.

A frukóz–glükóz (F/G) arányra az 
irányelv 1,5–1,8 határértékeket definiál 
akácmézre, ennek 4 minta nem felelt meg 
(F/G: 1,33; 1,44; 1,39; 1,95).

A cukorösszetétel-mérések átlagát te-
kintve a Nógrád megyei minták fruktóz- és 
glükóztartalma volt a legmagasabb.

HMF (hidroxi-metil-furfural) -tartalom:
A HMF a mézben előforduló cukrokból, 
elsősorban a fruktózból (gyümölcscu-
korból) savas közegben képződő termék. 
Természetes körülmények között csak igen 
kis mennyiségben van jelen, melegítés vagy 
hosszabb idejű tárolás során azonban 
mennyisége emelkedik, így a méz minő-
ségének egyik fontos jellemzője. 

Minden vizsgált minta HMF-tartalma 
az előírásnak megfelelő volt (a Magyar 
Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110. sz. elő-
írása szerint a megengedett maximális 
HMF-érték 40 mg/kg). A legalacsonyabb 
átlagos HMF-tartalommal a nógrádi min-
ták rendelkeztek (2,8 mg/kg), ezt követ-
ték a szabolcsi minták (4,0 mg/kg), míg a 
legmagasabb átlagértéket (4,9 mg/kg) a 
zalai mézeknél mértük (4. táblázat). Meg-
állapítható, hogy jelentős eltérések sem 
a megyék között, sem azokon belül (az 

egyetlen, legmagasabb értékű zalai minta 
kivételével) nem voltak. A mért értékek az 
esetek 90 százalékában 5 mg/kg körüliek 
vagy az alattiak. Mivel a HMF-tartalom a 
mézek minőségére jellemző egyik fontos 
paraméter, így ezek az értékek a vizsgált 
mézeknél alkalmazott megfelelő méhészeti 
technológiát, illetve a megfelelő tárolási 
körülményeket jelzik. 

Diasztázaktivitás:
A diasztáz a mézben található legis-
mertebb enzim, amely a méhek garat-
mirigy-váladékából származik. A di-
asztázaktivitás az enzim működésének 
hatékonyságát fejezi ki. Értékét diasz-
tázszámmal (DN) adjuk meg. Az enzim 
működése során keményítőt bont. Igen 
régóta a méz minőségét jellemző egyik 
fontos paraméterként is számon tartják, 
mivel hő hatására a mennyisége csökken, 
így a rosszul feldolgozott mézek diasztáz-
aktivitása alacsonyabb, és a minőségük 
is rosszabb. A diasztázaktivitás értéke a 
Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110. 
szerint minimum 8, míg a 2-100. számú 

irányelv alapján (különleges minőségű 
mézekre, akácra) minimum 10.

A mérési eredményeink alapján meg-
állapítható, hogy valamennyi minta 
diasztáz aktivitása meghaladta a minimum 
8 határértéket. Az eredmények megyei át-
laga: Zala megyei mézek diasztáz aktivitása 
16,2; a Nógrád megyei mézeké 16,6; a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei mézeké 16,7. 
A 32 beérkezett mintából valamennyi meg-
felelt a Magyar Élelmiszerkönyv által előírt 
követelménynek, illetőleg 30 megfelelt a 
szigorúbb előírásnak is. 

Invertázaktivitás:
Az invertáz a mézben található szacha-
rózbontó enzim, amely a méhek garat-
mirigyének váladékával kerül a mézbe. 
A nektár mézzé érését igen nagy mérték-
ben elősegíti. Mennyisége a friss mézben 
a legmagasabb. Mivel tárolás, illetve hő 
hatására igen érzékenyen reagál (érzéke-
nyebben, mint a diasztáz), ekkor értéke 
csökken, így az invertázaktivitás a méz 
frissességét jellemző legfőbb paraméter.

A legmagasabb invertázaktivitást a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből szár-
mazó mézminták mutatták. A megyékre 
vonatkozó invertázaktivitás-értékeket az 
5. táblázat tartalmazza. 

pH:
A Nógrád megyei akácmézek pH-átla-
ga 3,7, a Zala megyei mézeké 3,8, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei mézeké 3,8. 

Elektromos vezetőképesség:
A mézek elektromos vezetőképessége el-
sősorban a méz ásványianyag-tartalmától 

3. táblázat A pontozásos érzékszervi bírálat eredményei

Minősítés
Nógrád megyei 

mézek
Zala megyei 

mézek
Somogy 

megyei méz
Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei mézek

kiváló 2 2 – 1

jó 5 3 1 4

közepes 2 2 – 4

még megfelelő 1 1 – –

nem megfelelő – 1 – 3

összesen (db): 10 9 1 12

4. táblázat Akácmézek HMF-tartalom-értékei megyénként

Megye
HMF-tartalom (mg/kg)

Min. Max. Átlag

Nógrád 1,6 4,6 2,8

Zala 2,6 12,9 4,9

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2,7 6,2 4,0

5. táblázat Akácmézek invertázaktivitás-eredményei megyénként

Megye
Invertázaktivitás (U/kg)

Min. Max. Átlag

Nógrád 18,9 95,6 55,2

Zala 17,4 96,6 57,7

Szabolcs-Szatmár-Bereg 35,2 105,1 68,2
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függ, mérése az elektromos ellenállás mé-
résén alapul. A magas ásványianyag-tar-
talmú (egyben sötétebb színű) mézeknél 
minden esetben nagyobb ez az érték.

A vizsgált mézmintáknál kapott elekt-
romosvezetőképesség-értékek: a Nógrád 
megyei mézek átlaga 0,19 mS/cm, a Zala 
megyei mézeké 0,18 mS/cm, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei mézeké 0,19 mS/cm. 

Szabadsav-tartalom:
A mézben található összes szabad sav 
mennyisége, amely vizes oldatban lúg-
gal közvetlenül elreagáltatható. Eredmé-
nyeink alapján a Nógrád megyei minták 
szabadsavtartalom-átlaga 9,39 meq/kg, a 
Zala megyei mintáké 8,18 meq/kg, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei mintáké 7,81 
meq/kg volt. Az összes mintából számolt 
átlag 8,42 meq/kg.

MELISSZOPALINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
A mézminták mikroszkópos virágpor-
vizsgálatával elkülöníthetők egymástól az 
egyes fajtamézek, a vegyes virágmézek és 
az édesharmatmézek.

A melisszopalinológiai földrajzi ere-
detvizsgálat a tájjelleg meghatározásához 
szükséges. A mézek melisszopalinológiai 
profiljának jellemzői: specifikus pollen szá-
zalékos mennyisége, abszolút pollenszám 
(PG = pollenszám, PG/10 g), pollensűrű-
ség, pollenkombináció fajai, pollenfaj-gya-
koriság, spektrumtartomány fajai.

A pollensűrűség, az abszolút pollen-
szám, a fajtajelleget meghatározó akácpol-
len százalékos mennyisége és a fontosabb 
növényfajok, illetve csoportok mennyisé-

ge jellemző az adott termelőtől származó 
mézeknél.

A mézek melisszopalinológiai jellemző-
inek meghatározása a 2014-ben beküldött 
Nógrád megyei 10 darab, a Zala megyei 
9 darab, a Somogy megyei 1 darab és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 12 darab 
mintánál, valamint a 2013-ban beküldött, 
azonos termelőktől származó 8 darab Nóg-
rád megyei mintánál megtörtént. 

Az eredmények kiértékelésénél 1 darab 
Nógrád megyei minta (A005) eredményét 
kivettük, mivel nagyon sok apró, illetve 
aszott pollent tartalmazott, és 1 darab 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mintával 
hasonlóképpen jártunk el (A027), mert 
az nem akácméz, hanem repceméz volt.

I. A MELISSZOPALINOLÓGIAI PROFIL 
JELLEMZŐ ADATAI MEGYÉNKÉNT

Botanikai eredet:
A botanikai eredet megítéléséhez a fajspe-
cifikus pollen százalékos mennyiségét, az 
abszolút pollenszámot, a reprezentációs 
osztályba sorolást és a pollensűrűséget 
kell meghatározni.

Akácpollen mennyisége:
Nógrád megyei mézmintáknál átlag 
19 százalék, minimum 4 százalék, maxi-
mum 59 százalék; a Zala megyei mintáknál 
átlag 16 százalék, minimum 3 százalék, 
maximum 33 százalék; a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei mintáknál átlag 17 szá-
zalék, minimum 2 százalék, maximum 
38 százalék volt az akácpollen mennyisége 
(6. táblázat).

Abszolút pollenszám (PG/10 g):
A Nógrád megyei mézminták esetében 
1396–5404 között változik, átlag 2775; a 
Zala megyei mintáknál igen szélsőséges 
értékek között 248–4728 változik, az átlag 
2110; a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
mintáknál 1292–8472, az átlagérték a leg-
magasabb 4018. 

Reprezentációs osztályba sorolás: 
Valamennyi mézminta alulreprezentált. 

Pollensűrűség:
Két megye, Nógrád és Zala esetében a 
minták zöme a nagyon alacsony pollensű-
rűségű kategóriába tartozik. A Nógrád 
megyei minták esetében a nagyon ala-
csony és az alacsony pollensűrűség aránya 
66 százalék : 34 százalék, a Zala megyei 
minták esetében 70 százalék : 30 százalék. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mézek 
esetében a mintáknak több mint a felét 
alacsony pollensűrűség, a nagyon alacsony 
és az alacsony pollensűrűség 46 száza-
lék : 54 százalék arányban jellemzi. 

A pollensűrűség Maurizio (1978) sze-
rint alacsony, ha az abszolút pollenszám 
<20 000 PG/10 g méz. A magyar „akác” 
jelzésű mézeknél ezen belül nagyon ala-
csony, ha <3500 PG/10 g méz, és alacsony, 
ha 3500–5000 PG/10 g.

Földrajzi eredet:
A földrajzi eredet megítéléséhez a botani-
kai eredetnél már meghatározott értékek 
mellett a növényi összetételt, annak ál-
landóságát és különbözőségét, a pollen-
faj-gyakoriságot és a pollenspektrumba 
sorolást kell elvégezni. 

A 7. táblázat tartalmazza a beküldött 
minták földrajzi besorolását.

Növényi összetétel:
A méhek mézkészítésének szempontjából 
a gyűjtési területre jellemző, a botanikai 
eredetet meghatározó, nektárt adó növény-
fajok száma a Nógrád megyei mintáknál 
33 faj, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
mintáknál 31 faj, a Zala megyei mintáknál 
27 faj. A földrajzi területre, tájegységre 
jellemző pollent adó fajok száma a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei mézek eseté-
ben a legtöbb: 15, a Zala megyei mézeknél 
13, a legkevesebb pedig a Nógrád megyei 
mézeknél: 11.

Faji sokféleség:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mé-
zekben előforduló növénycsaládok száma 
a legmagasabb (32), és a Zala megyei mé-

Mikroszkópos pollenképek 

sárgafagyöngy pollenje akác pollenje repce pollenje

6. táblázat: Akácpollen mennyisége (%), 2014

Megye Mintaszám Átlag Min. Max.

Nógrád   9* 19 4 59

Zala 10 16 3 33

Szabolcs-Szatmár-Bereg    11** 17 2 38

* 1 mézminta a kiértékelésből ki lett véve, mivel sok apró, aszott, azaz citoplazma nélküli pollenszemcsét tartalmaz.
** 1 mézminta a kiértékelésből ki lett véve, mivel nem akácméz, hanem repceméz.
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zeké a legalacsonyabb (27), míg a Nógrád 
megyei mézeké közepes (29).

A beküldött mintákban erdei fák és 
cserjék, gyomnövények, gyümölcsfák, 
mezei növények, termesztett mezőgaz-
dasági növények, városi díszfa megyénként 
különböző arányban fordul elő.

A tervezett három év vizsgálati ered-
ménye alapján lehet majd meghatározni 

a területi egységre vonatkozó faji állan-
dóságot és a faji összetételt. 

Faji összetétel:
Megyénként meghatározhatók azok a nö-
vényfajok, amelyek egy-egy megyére jel-
lemzően előfordultak, illetve azok, amelyek 
nem fordultak elő.

2014-ben a növényfajok zöme mind-

három megyében kimutatható, de kü-
lönböző mennyiségben. Néhány olyan 
növényfaj is van, amelyik csak egy-egy 
megyében fordult elő, valamint néhány 
olyan faj, amelyik csak egy-egy megyében 
nem fordult elő.

Csak Nógrád megyében előforduló faj 
2014-ben a lonc (N); 2013-ban a katáng-
kóró (N), Zala megyében 2014-ben a sze-
lídgesztenye (N), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében pedig a kenyérgabonafélék (P).

Nem fordult elő 2014-ben csak Nóg-
rád megyében a nektárt adó (N) fajokhoz 
tartozó sárgafagyöngy és a szarvaskerep, 
pollent adó (P) fajként pedig a libatop; 
2013-ban a dió (P), illetve az éger (P); Zala 
megyében (N): apró szulák, bükköny, 
ezüstfa, mézontófű, vadárvácska, illetve 
lórom (P); Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében (N): árvacsalán, kígyószisz, som-
kóró, vöröshere, valamint legyezőfű (P). 

A nektármentes, csak pollent adó nö-
vényfajok magasabb előfordulási aránya 
főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
6 helyről származó mintáira jellemző, 

7. táblázat A beküldött minták földrajzi besorolása

Régió Megye Kistérség

Észak-Magyarország Nógrád

Balassagyarmati 
Rétsági 
Pásztói 
Szécsényi

Nyugat-Dunántúl Zala
Zalaegerszegi 
Nagykanizsai 
Lenti

Dél-Dunántúl Somogy Csurgói

Észak-Alföld Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántházi 
Ibrány–Nagyhalász
Kisvárdai
Mátészalkai 
Nyírbátori
Vásárosnaményi

8. táblázat Melisszopalinológiai profil jellemzői mintánként, kistérségi csoportosításban

Mintaazonosító Megye Kistérség Pollensűrűség
Abszolút 

pollenszám 
PG/10 g

Akác-
pollen 

%

Repce- 
félék 

%

Nektárt 
adók 

%

Pollent adók
 %

2014-A003 Nógrád Balassagyarmati alacsony 5404 15 33 52 4

2014-A004 Nógrád Balassagyarmati alacsony 4486 19 15 66 3

2014-A006 Nógrád Balassagyarmati nagyon alacsony 2348 59 9 32 1

2014-A011 Nógrád Balassagyarmati nagyon alacsony 1396 16 32 51 18

2014-A009 Nógrád Balassagyarmati nagyon alacsony 2356 25 14 61 2

2014-A005* Nógrád Rétsági sok apró aszott* 10 800! 6 8 86 6

2014-A007 Nógrád Pásztói nagyon alacsony 1860 9 15 76 4

2014-A008 Nógrád Pásztói nagyon alacsony 1876 4 47 49 6

2014-A010 Nógrád Szécsényi nagyon alacsony 2616 24 9 67 3

2014-A012 Nógrád Szécsényi alacsony 5404 53 2 45 2

2014-A013 Zala Zalaegerszegi alacsony 4360 8 22 70 23

2014-A014 Zala Zalaegerszegi nagyon alacsony 1130 33 25 43 5

2014-A015 Zala Zalaegerszegi nagyon alacsony 934 12 20 68 5

2014-A016 Zala Zalaegerszegi nagyon alacsony 3202 27 39 34 1

2014-A017 Zala Zalaegerszegi alacsony 4728 3 16 80 4

2014-A032 Zala Nagykanizsai nagyon alacsony 2134 10 44 46 5

2014-A034 Zala Nagykanizsai nagyon alacsony 1000 10 12 78 5

2014-A031 Zala Lenti nagyon alacsony 248 11 35 54 14

2014-A035 Zala nincs adat alacsony 3844 31 47 22 2

2014-A033 Somogy Csurgói nagyon alacsony 1198 9 26 65 7

2014-A018 Sz-Sz-B Nyírbátori alacsony 6528 5 21 74 15

2014-A019 Sz-Sz-B Nyírbátori alacsony 4000 28 0 72 6

2014-A023 Sz-Sz-B Nyírbátori nagyon alacsony 3048 38 1 60 28

2014-A025 Sz-Sz-B Nyírbátori nagyon alacsony 2016 14 21 65 4

2014-A028 Sz-Sz-B Nyírbátori nagyon alacsony 1292 13 11 76 9

2014-A020 Sz-Sz-B Ibrány–Nagyhalász alacsony 4036 19 14 67 13

2014-A021 Sz-Sz-B Ibrány–Nagyhalász alacsony 5288 6 7 87 8

2014-A022 Sz-Sz-B Kisvárdai nagyon alacsony 3332 12 9 80 41

2014-A029 Sz-Sz-B Kisvárdai alacsony 4220 2 19 79 3

2014-A024 Sz-Sz-B Vásárosnaményi nagyon alacsony 1968 26 1 73 31

2014-A026 Sz-Sz-B Baktalórántházi alacsony 8472 24 15 62 36

2014-A027** Sz-Sz-B Mátészalkai repceméz** 5592 0 84 16 1

*A jelölt mézminta a kiértékelésből ki lett véve, mivel sok apró, aszott, azaz citoplazma nélküli pollenszemcsét tartalmaz.
** A jelölt mézminta a kiértékelésből ki lett véve, mivel nem akácméz, hanem repceméz.

HAZAI KUTATÁSOK
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ahol vadfű, kenyérgabonafélék és lórom 
mutatható ki. A Nógrád megyei mézek 
közül 2  helyről származóban vadfű, illetve 
lórom; a Zala megyei mézek közül 2-ben 
vadfű a jellemző. 

Alapspektrum fajai:
Az adott területegységről származó min-
ták 75–100 százalékában előforduló fajok 
tartoznak az alapspektrumhoz. 

Minden megyében, 2013–2014-ben az 
alapspektrumhoz tartozó nektárt adó fa-
jok: akác, repce, ernyősök, gyümölcsök, 
fűz, pollent adó faj: parlagfű.

Minden megyében, de csak 2014-ben 
további, az alapspektrumhoz tartozó nek-
tárt adó faj: tövises lepényfa, pollent adó 
faj: vadfüvek.

Két megyében, Nógrád és Zala mintái-
ban még további alapspektrumhoz tartozó 
nektárt adó fajok: veresgyűrűsom, réti 
margitvirág.

Egy megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
kistérségi mintáiban további pollent adó 
faj, lórom fordult elő az alapspektrumba 
sorolhatóan.

Mikroszkópi kép jellemzői:
A beküldött „akácméz” jelzésű minták 
közül némelyikben csekély mennyiségben, 
eltérő okból, különböző, többé-kevésbé 
nemkívánatos részecskék fordulnak elő. 

Ezek közül a kukoricakeményítőt, a 
pollenszemcséket csomókban is tartalma-
zó, valamint a raktári kártevőként ismert 
lisztatkát tartalmazó minták külön figyel-
met érdemelnek.

A nagyobb számban élesztősejteket tar-
talmazó minták erjedésre utalnak (2013-
N014; 2014-A032).

A csaknem valamennyi mintában elő-
forduló gombaképletek és növényi szövet-
elemek, valamint néhány minta esetében 
a virágokban előforduló gubacsatka a nö-
vényekről bekerülő, természetes eredetű 
részek. 

Néhány minta nyomokban fásodott 
szövetelemeket tartalmaz.

Szennyeződésként némelyik mintában 
molyszárnypikkelyek, valamint műanyag 
száltörmelékek fordultak elő.

A méhek gyűjtési területére jellemző 
növények a beküldött mintákban: erdei fák 
és cserjék, gyomnövények, gyümölcsfák, 
mezei növények, termesztett mezőgazda-
sági növények, városi díszfa megyénként 
különböző arányban.

A kistérségekre jellemző különbségeket 
az azonos helyről, egymást követő három 
évben elvégzett vizsgálatok alapján lehet 
majd meghatározni.

II. A MELISSZOPALINOLÓGIAI PROFIL 
JELLEMZŐ ADATAI MINTÁNKÉNT
A pollensűrűség, az abszolút pollenszám, 
a fajtajelleget meghatározó akácpollen 
százalékos mennyisége, és a fontosabb 
növényfajok, illetve csoportok mennyi-
sége jellemző az adott termelőtől szár-
mazó mézek esetében. Ezeket az adatokat 
kistérségi csoportosításban a 8. táblázat 
tartalmazza.

KÖVETKEZTETÉSEK
A mézek fajtajellegének meghatározásához 
az érzékszervi és a melisszopalinológiai 
vizsgálatok mellett szükséges a fizikai-ké-
miai vizsgálatok egyidejű értékelése is.

Az akácméz-fajtajellegnek 2014-ben 
Nógrád megyéből 3, Zala megyéből 2, So-
mogy megyéből 1, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből 4 minta felelt meg. 

Az összesen megvizsgált 32 darab 
mézmintából 10 minta felelt meg az akác 
fajtajellegének.

A 9. táblázat a megyéken belüli, kistér-
ségenkénti akácméz-fajtajellegnek megfe-
lelő mézeket tartalmazza.

A bizonytalan fajtajellegű mézek eseté-
ben, amit a méhek, illetve a mézek kezelési 
technológiája is befolyásolhat, az „akácméz” 
megnevezés használata nem megfelelő.

A 2014-es esztendőben az akác nektár-
termelése és a méhek gyűjtése az akácról 
a kedvezőtlen időjárási feltételek miatt 
csupán néhány napra korlátozódott, ez 
az eredményeken tükröződik.

A kisebb-nagyobb földrajzi tájegységek-
ről származó mézek esetében a megyékre, 
illetve a kistérségekre jellemző különbsé-
geket az azonos helyről, egymást követő 
három évben elvégzett vizsgálatok alapján 
lehet majd meghatározni.

Gödöllő–Biatorbágy, 2015. május 2.
Dr. Zajácz Edit, Rőzséné dr. Büki Etelka 

(HáGK Méhészeti Intézet, ny. vezető 
főtanácsos, mikroszkópos vizsgáló),  

Hományiné Bohus Magda, Horváthné 
dr. Kiss Tünde, Flórián Márton

9. táblázat Megyéken belüli, kistérségenkénti akác fajtajellegének megfelelő mézek

MEGYE, KISTÉRSÉG AKÁCMÉZEK

Nógrád megye Vizsgált minták száma: 10, ebből akác fajtaméz 3 minta

Pásztói kistérség (2 mintából 1) 2014-A007 – Szurdokpüspöki

Balassagyarmati kistérség (5 mintából 1) 2014-A009 – Herencsény

Szécsényi kistérség (2 mintából 1) 2014-A010 – Szécsény

Zala megye Vizsgált minták száma: 9, ebből akác fajtaméz 2 minta

Nagykanizsai kistérség (2 mintából 1) 2014-A034 – Nagykanizsa2

Zalaegerszegi kistérség (5 mintából 1) 2014-A015 – Zalaegerszeg3

Somogy megye Vizsgált minták száma: 1, ebből akác fajtaméz 1 minta

Csurgói kistérség (1 mintából 1) 2014-A033 – Őrtilos

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Vizsgált minták száma: 12, ebből akác fajtaméz 4 minta

Baktalórántházi kistérség (1 mintából 1) 2014-A026 – Berkesz

Nyírbátori kistérség (5 mintából 2)
2014-A018 – Nyírtelek
2014-A019 – Nyírbátor1

Kisvárdai kistérség (2 mintából 1) 2014-A022 – Fényeslitke

Összes megvizsgált minta: 32 db Akác fajtajellegének megfelelt: 10 minta
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