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ÚJRA TÁMAD AZ ATKA
A tavalyi atkainvázió és a sokszor hiábava-
ló, újraismételt atkairtás súlyos nehézségei 
sokunkat megviseltek. „Mit használjunk? 
– kérdeztétek folyton. – Mit javasolnak 
az okosok?”

Sajnos speciálisan a méhekkel kapcsolatos 
kutatás igen kevés folyik a világban, hiszen 
a kifejlesztendő termékek számára ez egy 
meglehetősen szűk vevőkört jelent. Nincs 
benne „akkora pénz”, hogy megérje a be-
fektetést. Gondoltátok volna, hogy az egyes 
vizsgálatokhoz szükséges eszköz valahol 3 
milliónál kezdődik, és a jelenlegi kutatáshoz 
90 milliós gépet is kell használni, sőt, van 
olyan minta, amit külföldre kell kiküldeni, 
mert nincs is megfelelő készülékünk hozzá 
Magyarországon? Pedig tenni kell valamit, 
hogy a tavalyi év ne ismétlődhessen meg!

A FEROMONNAL KAPCSOLATOS 
KUTATÁSI PROJEKT
Amiben viszont nem szenvedünk hiányt, 
az a kiváló magyar elme! Magyarország 
már igen sok nagy tudású embert adott 
a világnak. Csak körül kell nézni, hiszen 
sokszor nem is sejtjük, milyen tudás- és 
tudóskinccsel rendelkezünk. 

Az OMME a Nemzeti Program uniós 
keretéből a 2014-es új tervezésnél komoly 
összeget irányzott elő kutatási célra. Ebben 
természetesen kiemelt szerepet kapott az 
atka elleni védekezés, hiszen mindnyájunk 
életét ez keseríti meg leginkább. (Emlékez-
tek még, kedves idősebb méhésztársaim, 
az atka előtti méhészkedésre, az akkori 
hozamokra?)

A Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont Nö-
vényvédelmi Intézetének Állattani 
Osztályát megkeresve a megbeszélések 
során szóba került egy feromon/illat 
csapda kifejlesztésének lehetősége. Si-
került megnyerni a téma nemzetközi 
szinten is elismert szakértőjét, dr. Szőcs 
Gábor tudományos osztályvezetőt, va-
lamint dr. Kontschán Jenő tudományos 
főmunkatársat, és megalakult egy kis 
team egy fiatal kutató, Bozsik Gábor 
részvételével. Szőcs Gábor és Bozsik Gá-
bor feromonkutatással foglalkozik, míg 
Kontschán Jenő az atkákra koncentrál. 
Így talált egymásra a szándék és a tu-
dás. A közös projekt első lépéseiként a 
kutatók különböző vizsgálati anyagokat 
gyűjtöttek be. 

Folyamatosan vívjuk harcunkat az atkák ellen, ám most remélhetjük, hogy a nem túl távoli 
jövőben, a saját kis galaxisunkban a támadó élősködők csapdába kerülnek, és méhcsalád-
jaink megmenekülhetnek a testüket szipolyozó kártevőktől.

Feromonnal az atkák ellen
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EGY ÚJ ATKAFAJ FELFEDEZÉSE
Magyarországon 1939-ben jelent meg 
egy írás még Örösi Pál tollából, amelyik 
a méhlakás társbérlőivel foglalkozik, de ez 
nagyrészt a külföldi szakcikkeken alapult. 
Ebben a projektben már saját vizsgálati 
eredmények szerepelnek majd. Az OMME 
bevonta a Szent István Egyetem Növény-
védelmi Intézetét is a kutatásba. A tőlük 
kapott kaptársöpredékkel kapcsolatban 
az MTA kutatóinak saját vizsgálataik 
alapján készült mostani tanulmányában 
érdekes, új dolgokat tudhatunk meg az 
atkákkal kapcsolatban. Felfedeztek egy 
eddig ismeretlen atkafajt is, a pakisztáni 
pollenfogyasztó méhatkát. Szerencsére a 
méheket közvetlenül nem károsítja, de 
a készleteiket megdézsmálja. Ez bizony 
kedvezőtlen körülmények között a méhek 
túlélését is csökkentheti. Kiderült, hogy 
ez az atkafaj nem egyetlen elszigetelt kap-
tárban él hazánkban, hanem különböző 
méhészetekből is előkerült. Elképzelhető 
tehát, hogy tudomásunk nélkül már az 
egész országban jelen van.

„Mi jöhet még?!” – gondolhatjátok. Egy 
kis jó hír! Ugyanis találtak olyan atkafajt is, 
amelynek az egyedei ragadozók, és a varroa 
atkát pusztíthatják! (Még a végén atkákat 
fogunk szaporítani!) Ezzel kapcsolatban 
külföldön már végeznek kutatásokat, mert 

ez a vegyszermentes védekezés egyik op-
ciója is lehetne.

A biológiai védekezés egy másik al-
ternatívája a molyoknál már jól működő 
feromoncsapda. Ezt célozza meg tehát az 
OMME és az MTA ATK Növényvédelmi 
Intézetének közös projektje.

SZEXFEROMONCSAPDA
Beszéljünk most egy kicsit a szexről! 
Pontosabban, a rovarok szexuális életét 
kihasználó szexferomoncsapdák-
ról. Itt is a hímek a célpontok a 
csábítás során. Röviden úgy 
lehet megfogalmazni, hogy 
csapdába csalja őket a „nő 
illata”, és elpusztulnak 
anélkül, hogy párosod-
nának, így aztán nem 
lesznek utódok. 

A projekt tudományos 
irányítójának, Szőcs Gábor-
nak a kutatási területe a rovarok 
infokémiai kommunikációja, a kártevő 
rovarok előrejelzése feromoncsapdákkal, 
a szexferomonok szerepének vizsgálata. 
Eddigi munkái közül a mi szempon-
tunkból is igen fontos eredményét ki kell 
emelnem: az ő nevéhez fűződik például 
több ismert feromoncsapda kifejlesztése a 
kártevő molylepkék előrejelzésére. Minden 
bizonnyal használtatok már valamennyien 
ilyet, ugye?

Miről is van szó? – kérdeztem meg a 
témával kapcsolatban.

„A legtöbb lepke, így a molylepkék nős-
tényei is egy szaganyagot, az ún. szexfe-
romont termelik, amelyek illata – bár mi, 
emberek ezt nem érezzük – ellenállhatat-
lanul vonzza a fajtárs hímeket. Ha sikerül 
ezeknek az illatanyagoknak az összetételét 
azonosítanunk, és ennek alapján előállíta-
nunk a mesterséges bájitalt, akkor ennek 
segítségével a hímek csapdába csalhatók. 

Azonban sok-sok buktatót kell le-
küzdeni ahhoz, hogy ez sikerül-

jön. Mégis, jó néhány kártevő 
molylepkének fejtettük már 

meg a titkát az utóbbi év-
tizedekben – mégpedig 
nemzetközi együttmű-

ködésben, hiszen csak az 
erre szakosodott legkivá-

lóbb kémiai intézetek képe-
sek ezeknek a sejtelmes par-

fümöknek a kémiai összetételét 
feltárni. Így hozott a sokéves kutatómunka 
eredményt például a ribiszkeszitkár elleni 
küzdelemben. De a tölgyaknázómolytól 
kezdve, az araszolólepkék kéviselőin ke-
resztül a vadgesztenyelevél-aknázómolyig 
egy sor kártevő lepkét említheték, amelyek 
esetében teammunkában sikert értünk el. 
Ezeknek a kártevőknek a legtöbbjére mára 
már feromoncsapda áll rendelkezésre. 
(lásd www.atk-novi.hu/csalomon-csapda-
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feromonos 
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kifejlesztésével az 
atkaölő szerek méz-

be kerülésének 
esélye minima-

lizálódna.
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család.) A méheket veszélyeztető varroa at-
kával azonban ennél sokkal bonyolultabb 
a helyzet. Ma már a külföldi kutatásokból 
tudjuk, hogy a varroa atkák szaporodásá-
ban is fontos szerepet játszik a szexfero-
mon. Azonban a fiasításban, a sejtekben 
zajló légyottot nem lesz könnyű kívülről 
megzavarni. Lehet, hogy más utakat kell 
majd választani a sikerhez? Erről szól a 
mostani kutatásfejlesztő munka, erről szól 
ez a projekt.”

KÍSÉRLETI MÉHES FELÁLLÍTÁSA
A kutatáshoz kellett egy olyan méhes, 
amely folyamatosan biztosítja a kutatás-
hoz szükséges „alapanyagokat”. Ahogy 
a képeken is látjátok, az MTA ATK Nö-
vényvédelmi Intézetének Julianna-majori 
telephelyén kialakítottunk egy kis állómé-
hészetet. A hely kiváló, a környéken nincs 
más méhes, hogy az atkákat kihurcolják. 
Az erdő és a környező vidék, ha nem is dús, 
de megfelelő méhlegelőt biztosít. Hogy 
kényelmesen hozzá lehessen férni a mé-
hekhez, emelvényre kerültek az NB-ál-
lókaptárak. Ötben folynak a kísérletek, 
kettő a méhállomány folyamatos biztosí-
tását szolgálja. Így kezdődött tehát sok-sok 
papírgyártás után kissé megcsúszva az 
atkatenyésztés… 

Még alig derengett az ég alja, mikor 
megérkeztek a méhek a Julianna-majorba. 
A hangulat kissé szúrós volt a családoknál. 
Az első mintavételnél az egész kis csapat 

szépen felöltözött méhészruhába a méhek 
üdvözlésére (ma már kesztyű se kell…). 
Herefias lépeket emeltünk ki a kutatáshoz. 
Mint tudjuk, sőt, ki is használjuk a gyérí-
tésre, az atkák mindig előnyben részesítik 
ezeket. Vajon mennyi atkát rejtenek ezek a 
lépek? És sikerül-e majd „szóra bírni” őket? 
Feltételezhető, hogy ezek az illatanyagok 
nem egy, hanem számos összetevőből áll-
nak. Ezeket egyenként azonosítani kell 

majd. Az előttünk álló út hosszúnak és 
fáradságosnak ígérkezik. Mindannyian jól 
tudjuk, hogy a sikert nem adják ingyen. 
Azonban a helyzet sürget, el kell indul-
nunk. Segít a múltbeli tapasztalat, ám az 
új kihívás új feladatot jelent. Csak össze-
fogással, a méhészek és a kutatók szoros, 
jól koordinált összefogásával remélhetünk 
sikert. A tét nagy, de eltökéltek vagyunk. 
Megvédjük a méheinket! 

CÉLOK, TERVEK, LEHETŐSÉGEK
Az OMME és az MTA ATK Növényvédel-
mi Intézete közös projektjének célja tehát 
egy olyan atka elleni védekezés kidolgozá-
sa, amely vegyszermentes, nem károsítja a 
méheket, nem hagy semmilyen anyagot a 
mézben, és környezetbarát. A vegyszeres 
védekezés jelenleg elengedhetetlen, de ez 
mérgezi az anyát, legyengíti a családot, 
kitéve ezáltal őket a nozéma támadásának.

Ez az új, a molycsapdákhoz hasonló bio-
lógiai védekezés segíthet megőrizni kör-
nyezetbarát módon a méhcsaládjainkat.

Várjuk és reméljük, hogy sikerüljön 
mielőbb csapdába csalni a bohó atkákat, 
hogy méheink megszabaduljanak a kínzó 
élősködőktől.

Lendvai Pál

CLSA svájci gyártású illatgyűjtő készülék

Atkamintavétel a kísérleti családokból


