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MÉHÉSZETIKÖZPONT-FEJLESZTÉS
Néhány évvel ezelőtt az egyesület veze-
tőire és a tanulmányúton részt vevőkre 
mély benyomást tett a Prága melletti Dol 
Méhészeti Kutatóintézetében tett látogatás. 
Ebből született meg a javaslat egy kifejezet-
ten kutatási célokra beállított és fenntartott 
törzsállomány létrehozásáról. A tervek 
szerint a törzsállomány szaporulata révén 
megnyílik a lehetőség olyan kísérletek be-
állítására is, amelyek egy termelő méhé-
szetben elképzelhetetlenek. A megtermelt 
javak pedig visszafordíthatóak az állomány 
fenntartására és a kutatási célokra.

Az OMME nem titkolt célja egy „mé-
hészeti nagyhatalomhoz” méltó és a mai 
világban nélkülözhetetlen méhészeti köz-
pont létrehozása és felszerelése. Ebben 
együttműködő partnerünk a Haszonál-
lat-génmegőrzési Központ (HáGK) – ko-
rábban KÁTKI – Méhészeti Intézete.

MÉHCSALÁDOK VÁSÁRLÁSA
A fentiekre a Magyar Méhészeti Nemzeti 
Program biztosít fedezetet, európai uniós 
és nemzeti forrásból. A rendelkezésre álló 
keretösszeg a 2013/2014-es végrehajtási év-
ben 13 000 000 Ft volt, az idei végrehajtási 
évben pedig 6 652 000 Ft.

A korábbi cikkben felsoroltak mellett 
további kisebb eszközöket és a fenntar-
táshoz szükséges anyagokat szereztünk 
be idén. Lényeges eleme az együttműkö-
désnek, hogy a megvásárolt nagyobb esz-
közök, mint például a konténer, utánfutó, 
viaszcentrifuga, a kaptárak, valamint a 
méhcsaládok, az egyesületünk tulajdonát 
képezik. Mindezt garanciális okok teszik 
szükségessé.

A méhcsaládok megvásárlására 2014 
augusztusában került sor. Az eladó kivá-

lasztásánál lényeges szempontként vet-
tük figyelembe, hogy a méhcsaládokat egy 
helyről szerezzük be, az ne legyen nagy 
távolságra a Méhészeti Intézettől, illetve az 
eladó megbízható és megfelelően rugalmas 
legyen. A kritériumoknak Márton András 
méhésztárs felelt meg.

Az OMME részéről a méhcsaládokat 
2014. augusztus 26-án az eladó telephelyén 
tételesen átnéztük, illetve megtörtént a 
méhegészségügyi ellenőrzés is. Az OMME 
részéről jelen voltak: dr. Mészáros László 
(OMME-elnök), Fekete József (OMME-el-
nökhelyettes), dr. Halász Gábor (az OMME 
budapesti szaktanácsadója). 

Részlet a jegyzőkönyvből: „A méhcsa-
ládok általános állapota kielégítő, rajtuk 
betegségre, kártevőre utaló jelek nem 
láthatóak, megfelelő lépkészlettel rendel-
keznek, a fiasítás mennyisége az időszak-
nak megfelelő, és a teleléshez szükséges 
élelemkészlet elegendő. A méhcsaládok 
varroa atka elleni kezelése (tartós hor-
dozón kijuttatott amitráz hatóanyaggal) 
folyamatban van.” 

Ezt követően jött létre az adásvétel az 
alábbi bontás szerint: hatvankét méhcsa-
lád ½ NB-kereten és tizennégy méhcsalád 
NB-kereten. A továbbiakban a méhállo-

Törzsállomány-vásárlás
A Méhészújság januári számában írtunk arról, hogy a Haszonállat-génmegőrzési 
Központtal (HáGK) karöltve fejlesztettük a HáGK Méhészeti Intézetének eszközállo-
mányát, és hetvenhat méhcsaláddal bővítettük a meglévő méhállományt. Jelen cikk-
ben részletesebben áttekintjük a törzsállomány beállításának folyamatát és az eddigi 
tapasztalatokat.

Új kaptárban, már a végső helyen

A kutatás alapja a népes, egészséges méhcsalád
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mányt – csakúgy, mint az eszközöket – 
használatba adtuk a HáGK Méhészeti 
Intézetének, valamint a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően bejelentettük a 
Tenyészet Információs Rendszerbe.

ÚJ KAPTÁRAK ÚJ KÖRNYEZETBEN
A Méhészeti Intézet Tantó Viktor sze-
mélyében találta meg a méhcsaládokat 
gondozó méhészt, aki méhészeti családi 
hagyományokkal és többéves szakmai ta-
pasztalattal rendelkezik. Méhész végzettsé-
get olyan mesterek keze alatt szerzett, mint 
a gödöllői Szabó György méhészmester és 
méhegészségügyi felelős. Ezúton mondunk 
köszönetet Szabó Györgynek a törzsállo-
mány beállítása során nyújtott szellemi és 
fizikai segítségéért.

Szakmai okokból a méhállományt az 
eladó telephelyén teleltettük be. A 2014. 
évi őszi atkairtás amitráz hatóanyaggal 
történt. A zárókezelést 2014 decemberé-
nek első szerdáján perizines (kumafosz) 
csurgatással kapták meg a méhcsaládok.

Az ősz folyamán sor került az új kap-
tárak kezelésére (olajos kifőzés, festés).

A telelés kiválóan sikerült. A méhcsalá-
dokat 2015. március 17-én és 23-án mara-
déktalanul telepítettük át az új kaptárakba. 
Részlet a jegyzőkönyvből: 

„Jelen vannak: Márton András (mé-
hész), dr. Halász Gábor (az OMME bu-
dapesti szaktanácsadója, kapcsolattartó), 
Tantó Viktor (HáGK Méhészeti Intézet, 
méhész), dr. Zajácz Edit (HáGK Méhészeti 
Intézet, mb. méhészeti igazgatóhelyettes), 
Donkó Kata Sára (HáGK Méhészeti Inté-
zet, állattenyésztő mérnök), Szabó György 
(méhészmester).

Megjegyzések:
1. A méhcsaládok megfelelő erősségű ál-

lapotúak, anya mindegyik családban 
van.

2. A méhcsaládok az állományból válo-
gatás nélkül kerültek átpakolásra az 
új kaptárakba.”

Tavaszi etetésre nem volt szükség, a 
kedvező környezet elegendő tápanyagot 
biztosított a tavaszi fejlődéshez. Megkez-
dődött a családok felfejlesztése, folyamatos 
ellenőrzése.

A tavaszt követően a méhcsaládokat 
átszállították a HáGK Méhészeti Intézet 
területére, ahol dr. Zajácz Edit vezetésével 
gondoskodtak a megfelelő elhelyezésről, 
illetve a vagyonvédelemről.

Dr. Halász Gábor
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Minden Méhészújság célba ér

Az új konténer kicsomagolás elött

A méhészetet kiszolgáló utánfutó

Egyesületünk 2013 karácsonyán jelentette 
meg először saját szakmai lapját Magyar 
Méhészújság címmel. Az Országos Vezető-
ség 2300 Ft éves tagdíjemeléssel teremtette 
meg a megjelenés anyagi feltételeinek egy 
részét, míg másik részét hirdetési és egyéb 
bevételekből kell az OMME Magyarország 
Kft.-nek kigazdálkodnia. Újságunk másfél 
éves fennállása alatt havonta rendszeresen 
eljutott a több mint 12 ezer tagunkhoz. 
Többször is bírálat érte egyesületünket 
amiatt, hogy egy-egy méhészcsalád min-
den egyesületi tagja megkapja az újságot, 
talán feleslegesen. Nem mindenki gondolta 
így, többen a Palóctáj Méhész és Környe-
zetvédő Egyesület tagjai közül felajánlották 
a pluszpéldányokat, elsősorban a határain-
kon túli méhészszervezetek részére. Nekik 
név szerint tolmácsolom a határon túli 
méhészek köszönetét:

Ambrózi Erzsébet (Herencsény), An-
talka Istvánné (Balassagyarmat), Blaskó 
László (Szécsény), Budai Jánosné (Vanyarc), 
Címerné Terék Andrea (Lőrinci), Diósiné 

Gáborik Mónika (Balassagyarmat), Egyed 
Gyula (Karancskeszi), Fehérváriné Hiri 
Ildikó Róza (Márkháza), Feketéné Mikes 
Éva (Salgótarján), Gál Gyuláné (Karancs-
keszi), Gyetván Gyula (Pásztó), Harmath 
Mihályné (Szirák), Ipolyi Sándorné (Márk-
háza), Ipolyi Tamás (Márkháza), Király 
Andrásné (Varsány), Klagyivik Attiláné 
(Nagykeresztúr), Koleszár Lászlóné (Dré-
gelypalánk), Koplányi Jánosné (Szanda), 
Lantos Lászlóné (Karancsberény), Láris 
György (Bátonyterenye), Majer László 
(Borsosberény), Matyó Edina (Bér), Rados 
Edina (Drégelypalánk), ifj. Rados Gábor 
(Drégelypalánk), Rákos Márta (Pásztó), 
ifj Sándor Gábor (Tar), Sándor Istvánné 
(Vizslás-Újlak), Szabó Józsefné (Dorog-
háza), Szandai József Boldizsár (Heren-
csény), Szeberényi Gábor (Bátonyterenye), 
Szenteiné Márton Tünde (Balassagyar-
mat), Szigedi Márton (Karancsberény), 
Tepkor Zoltán (Salgótarján-Kotyháza), 
Tóth Lászlóné (Salgótarján), Tóth Zoltán 
(Salgótarján), Turcsányi Pálné (Pásztó), 

Válóczi Józsefné (Pásztó), Záhorszki Gábor 
(Érsekvadkert).

Akik követni szeretnék példájukat, 
megtehetik a megyei szaktanácsadójukon 
keresztül, vagy jelezzék Gál Izabellának 
(telefon: 06 30 585 7596; e-mail: gal.iza-
bella@omme.hu).

Ezen túlmenően sok új előfizetőnk is 
van, akik meg szeretnék vásárolni a Mé-
hészújság korábbi számait is. Sajnos a szer-
kesztőségünkben már elfogytak a tartalék 
példányok, így jelenleg nem tudunk nekik 
segíteni. Amennyiben valakinek még lenne 
felesleges példánya, azt szívesen kiközve-
títenénk az új előfizetőknek, akik térítés 
ellenében vásárolnák meg ezeket. Kérném 
önöket, hogy ezt is Gál Izabellának jelezzék 
a fenti telefonszámon. Közreműködésüket 
megköszönjük!

Fekete József, 
OMME, általános elnökhelyettes


