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"A m6h6szeti kutatdsokhoz sziiks6ges tdrzs6llomtlny 6s eszkdztik beszerz6se" (MMNP 2014-2016)

3. ELVEGZETT FELADATOK

2015. szeptember

Szeptemberben folytattuk a m6hcsal6dok betelel6s6t, etet6s6t 6s a csal6dok kiegyenlit6s6t, egyforma
eross6giire hozatalifi. Behelyezttik az els6 takar6st a kapt5rokba, melyhez fekete f6li6t haszn6ltunk. A
feleslegesnek bizonyult kereteket kiszedttik a kaptrirokb6l 6s 6tv6logattuk, a nem megfelel6 l6peket kiv6gtuk
ds kiolvasztottuk. Megtdrt6nt az idiikdzben meg6rkezett villaszlapok m6retre v6g5sa az NB kapt6rokhoz,
ez6rt lehet6sdg ad6dott az NB kapt6rokban l6v6 csal6dokat rigy cisszetenni, hogy egy kaptSrban k6t csal6d
legyen. Megt<irt6nt a m6hegdszsdgiigyi ellen6rz6s Szab6 Gydrgy m6heg6szs6gi.igyi felel6ssel 6s Dr. Halbsz
GSbor OMME kapcsolattart6val, melyr6l feljegyz6sek kdszi.iltek (1. metldklet).

2015. okt6ber

Okt6berben folytattuk a kiselejtezett keretekb6l a l6pek kivdg6sSt, olvasztrls6t 6s tdmb6sftds6t. A
m6h6llomrinyban tapasztalt nagyfokri atkafertlzottsdgr6l 6rtesitettiik az OMME Vezet6s6get 2016. okt.l3-
6n. Jegyzokdnyvet vetti.ink fel a m6hpusztul6sr6l, 6s megtdrt6nt az elpusztult csal6dok kapt6rainak
kitakaritSsa 6s fert6tlenitdse. Az OMME Vezet6s6g T6th P6tert bina meg a m6h6llom6ny felm6r6s6vel (2.
melldklet), majd az atka elleni v6dekez6ssel (csurgatasos atkairt6s), amit Tant6 Viktor m6hdsszel, Dr. Hal6sz
GSborral 6s Szab6 Gydrggyel egyi.itt vegzett. A m6hcsal6dokb6l mintav6telre keri.ilt sor T6th Peter itltal az
616 6llom6nyb6l 6s akaptdralj sdpred6kb6l egyarfunt, mely mintrikatvizsgillatra kiildtek. Hetente v6geztiink
atkaszdmolilst, mely eredmdnyeket a 3. melldkletben levo tiblinat tartalmaz. Megtdrt6nt a csal6dok
sziikit6se.

2015. november

Folytat6dou az atka elleni v6dekez6s 6s az atkaszhmol6s hetente egy alkalommal T6th P6ter vezetdsdvel.
A tdli 6lelem p6tlSsa 6rdek6ben kem6ny cukorlep6nyt f6aUnk 6s minden csal6d 2 alkalommal kapott 70-80
dkg-os kem6ny cukorlep6nyt. Bekeriilt a teljes t6li takarSs a kaptarokba. A csalSdokat oldalr6l l6p6s5ll6
hungarocellel, mig feliilr6l kartonpapirral takartuk. Az alacsonyan ldv6 kaptSrsorokat megemeltiik.

2015. december

Decemberben folyamatosan vdgeztiik a teli mrihelymunkSkat. Ezek kdzd tartozik a keretek
<isszeszdgel6se, fiirisa, dr6ttal val6 befriz6se 6s a k6sz keretekbe t<irt6no mril6p beolvaszt6sa. A
m6hcsal6dokt6l elvett, telel6shez felesleges fi6kokat 6s kereteket rendszereztlik. A ki6pitett keretek akdnezo
helyisdgdben kertiltek elhelyezdsre, a viaszmolyt6l val6 meg6v6s drdekdben.

2016. janu6r

Janu6rban folytattuk a t6li miihelymunkr{kat (keretek osszeszogel6se, fiir6sa, dr6tozdsa, mril6pez6se).

2016. febru6r

Febru6rban tov6bb v6geztiik a t6li miihelymunk6kat (keretek cisszeszdgel6se, fiir6sa, dr6toz6sa,
mril6pez6se). Febru6r 25-6n sor keriilt a m6h6llom6ny els6 felm6r6s6re. Jelen voltak dr. T6th P6ter 6s dr.
Halilsz Gribor az OMME, valamint Donk6 Kata S6ra a H5GK M6h6szeti 6s M6hbiol6gia Int6zet6nek
r6szer6l. Az iltvizsgirl6s eredm6nydt a 4. melldklet mutatja. Az hllomdnyfelmdr6s alapjdn elmondhat6, hogy
az OMME tulajdoniban l6v6 mdhcsal6dok t6,bb, mint 90Yo-a elpusztult, illetve tul6l6sre k6ptelen rillapotba
kerillt. A kaptriron beliili iiritkez6s nyomait mind az elpusztult, mind a m6g 6letben l6vo csalSdok nagy
r6sz6ndl tapasztaltuk, amely erds Nosema fert6z6sre utalt. Hat csal6d kapott cukorlep6nyt. Megkezd6dott az
elpusztult csal6dok l6pk6szlet6nek kiolvasa6sa.

Eves besz6mol6 (20 I 5.szept.-2O 1 6.aug.)
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"A m6h6szeti kutat6sokhoz sziiksdges tdrzsSllomriny 6s eszkdzrik beszerz6se" (MMNP 20L4-2016)

2016. mfrcius

Tant6 Viktor mdhdsz 2016. mhrcius 01-tol egy6b munk6i miatt nem tudta vSllalni a H6GK M6hdszeti 6s

M6hbiol6giailntlzet m6h6szet6n l6v6 feladatokat, nem kiv5nt tov5bb dolgozni azlrrtezetben. M6rcius elej6n
irj m6h6szt vettiink fel a m6h6szetre. Folytat6dott az elpusztult csalSdok felsz6mol6sa. El6get6sre kertilt 360
db % NB, 70 db Hunor 6s l0 db NB keret. A l6pek kiolvasztSsra kertiltek, ennek eredm6nyekdpp ktiriilbeliil
25 kgviaszt sikeriilt kinyerni.

Ellen6riailk, hogy az OMME 6ltal, az MMNP keretein beliil v6s6rolt eszkdz<ik maraddktalanul
megtal6lhat6ak-e a mdhdszeti miihelyben, illetve a m6hesben. A beszerzett eszkdzokrol pontos lelt6rt
kdszitettiink.

2016.6prilis

Aprilisban megl6rt6nt a kinti itat6k kihelyezdse. Az OMME NB 37-es csal6dja kis<ipr6sre keriilt,
ndpess6ge kevesebb, mint 30 dolgoz6 egyedbol6llt. A kereteket akenez6 helyis6gben helyezttik el, a kiiiriilt
kapt6rb6l a kaptarsdpred6ket elt6volitottuk. A felsz6mol6sr6l jegyz6kdnlvet k6szitettiink. A megmaradt 5

csalSdn6l a takar6f6liSkat mdretre v6gtuk, ahol sziiks6ges volt, m6zes kereteket helyezttink be, valamint
6llom6nyfelm6r6st v6gezttink (2016.04.13.), melynek eredm6ny6t az 5.1. melldklet mutatja. Az fijonnan
felvett m6h6sz fe lmondott.

2016. mfjus

Befejezti.ik az elpusztllt m6hcsal6dok felsz6moliis6t, a l6pek kiviryilsht, kiolvasztris6t. N6gy csal6d

immuner6sit6 kever6ket kapott itat6s form6j5ban. Allom6nyfelm6r6s kdsziilt 05.05-6n es 05.26-6n melynek
eredm6ny6t az 5.2. 6s az 5.3. melldkletek mutatjSk. 05.24-dn 1 db kdlyokcsal6dot kdszitefitink. Az
akhcvirfugzits v6g6n pergethet6 m6zmennyis6g egy csalSdn6l volt, melyet mSjus 31-6n kipergettiink (8 kg).

2016. jfnius

Allom6nyfelm6r6st vdgeztiink 06.i3-6n 6s 06-24-6n melyek eredm6ny6t az 5.4.6s 5.5. melldklet mutatja.

A h6nap folyamSn <isszesen 5 db kdlyOkcsal5dot k6szitettiink. A m6jusban l6trehozott kdlydkcsal5dtii az

anya bepixzott 6s m6r petezl anyjii feh6rrel jeldlti.ik. Az ismeretlen koru any6kat zold szinnel jeltilttik a

tdbbi csal6dban, hogy az esetleges csendes anyavilkfust 6szlelhessiik. A k6nezo helyis6gben kdnlapok

6get6s6vel 6vtuk a l6pk6szletet a viasznoly k6rt6tel6t6l. Mintat vettiink nosema vizsgdlathoz. mely minden

csal6d esetdben ne gativ eredm6nyt mutatott. Me gkezd5d ott a hirt sv iriryzils.

2016. jfilius

Jirlius elej6n kipergetti.ik a hhrsmezet Ekkor 20 kg m6z kertilt elv6telre a csal6dokt6l, amely 4 kg-os

csal6d6tlagot, 6s 2 kg-os 6llombnyhtlagotjelent. Az alacsony mdzhozam a jriniusi szaporit6sok szfimi*al
magyar6zhat6. Megkezdti.ik a Varroa atka elleni vddekezdst, az atkahallilst a higi6nikus aljakra helyezett

feh6r papirlapon kis6rti.ik figyelemmel a kezel6seket kovet6 napokon. A bephrzott 6s petdzo anySkat feh6r

szinnel jeldltiik. A k6nez6ben k6nlapok 6get6s6vel 6rtuk a l6pk6szletet. Allom6nyfelm6r6st v6geztiink

07.20-6n, melynek eredm6ny6t az 5.6. melldklet mutatja. MintSt vettiink nosema vizsg6latokhoz, melynek

eredm6ny6t a 6. melldklet mtttatia.

2016. augusztus

Augusztusban folytattuk a Varroa atka elleni v6dekez6st. Megkezdttik a m6hcsalSdok t6li felk6szit6s6t

(f6szekrendez6s, t6li takar6k k6szit6se). Az etet6shez etetotiicikat helyeztiink be a csal6dokhoz, majd 1 liter
cukorsziruppal tdrt6ntek az etet6sek. Az etet6st minden esetben sdt6ted6s ut6n v6geztiik. A Gdddll6 teriilet6t

6rint6 m6heg6szs6giigyi zhrlat miatt 08.18-5n Csuja L6szl6 m6heg6szs6giigyi felel6s L*izsgiita a

m6hcsalidokat. Betegs6gre utal6 jeleket nem 6szlelttink. Mint6t vettiink nosema vizsg6latokhoz, melynek

Eves besz6mol6 (20 1 5.szept.-20 I 6.aug.)
HAGK Mdh6szeti 6s Mdhbiol6giai Intd,zet



"A m6h6szeti kutatiisokhoz sziiks6ges t<irzsiillom6ny 6s eszkriz<ik beszerz6se" (MMNP 2014-2016)

eredm6ny6t a 6. melldklet mutatja. Augusztus v6gdt6l Nonosz-t tartalmazo cukorszirup kertlt bead5sra, a
nosema vizsg6lat eredm6nydre val6 tekintettel.

4. MEGVALOSULT BESZERZESEK

A ll8l20l3 (XII.16.) VM rendelet szerinti III. v6grehajtisi 6vre vonatkoz6an az alitbbi
beszerzdseket v6gezttik el a "A mihiszeti kutatdsokhoz sziiksiges tiirudllomdny is eszkdziik
beszerzise" elnevez6sti kutat6si tev6kenys6ghez kapcsol6d6an.

a) thblilr;at: Megbizott 6ltal tewezett kiilts6gek 6s megval6sult beszerz6sek

Kdlts6gnem Timogathat6 ktilts6gek Megval6sult
beszerz6sek

Maximdlis kiilts6gkeret
(Ft, brutt6)

Fenntart6si k6lts6g ftik0ltses anyasbeszerz6s igen 58 967 Ft

V6ndoroltat6si eszkOzOk. kOltsdeek nem

Egy6b eszkdzdk nem

Szemdlyi b6rk0ltsde lgen 2 248 520 Ft

Osszkdltsdg 2307 487 Ft
H6GK drdekeltsdei alap 576 872 Ft
Nett6 kiilts6e mindiisszesen : 2 884 359 Ft
Afa 778 777 Ft

Brutt6 kdlts6e mindOsszesen: 3 663 136 Ft
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"A m6h6szeti kutatiisokhoz sztiks6ges trirzsdllom6ny 6s eszk<iz<ik beszerz6se" (MMNP 2014-2016)

b) ti.}.lfizaf Megbiz6 iltal tervezett kiilts6gek, beszerz6sek

Kdltsdgnem T6mogathat6 k0lts6gek Osszeg
(Ft)

Beszerzett
eszkiiziik

Negyeddves
kdlts6gek

(Ft)

Minddsszesen
(F0

Beruh6z6si kdltsdg,
eszkoziik

Lakatos (3 db perget6 t6lca, I db
olaimos6 k6d) 162 200

lgen

I.
negyed6v
Osszesen:

216 864Ft

PB g6zpalack (1 1,5 ke) 3 890 lsen
Yonalizzilk 760 rgen

Mdszfestdk 7 990 lgen
Kdnlap (0.5 ke) 990 rgen

Kanna 840 lgen
Borit6k 500 lgen
Gizpalack l 280 lgen
Menetlevdl 205 lsen
Postakdltsdg 200 rgen

Raizszes 260 lsen
Kii6r6 saikit6 l0 170 sen

Dieit6lis hdzih6m6ro 2 999 sen

Porcukor l0 500 lsen

Apifonda cukorlep6ny (2,5 kg/db) l4 080 lgen

Faey6l16 2 550 gen

II.
negyed6v
6sszesen:

51 868 Ft

Szdlv6d6mos6 (4 l) 699 sen

Sz6lv6d6mos6 (5 l) I 749 sen

Aut6pdlya matricaD2 42 980 igen

PB eSzpalack 3 890 igen

G6zptirzsti16 4550 lgen

I II.
negyeddv

6sszesen:

34 178 Ft

G6zpalack. kulcs 1650 lgen

Ontapad6 taleta a mrihely ait6ra l2 000 lgen

Teremsepni, lefoly6 dug6 1820 lgen

Kapt6rvas 2997 lgen

Pb erizDalack 3890 ISen

Tris6. k6nlap. miianvas vddOr 4790 lgen

Tris6 780 lgen

Ecet 836 lgen

Ken6zsir 86s lgen

Kdnlap 3 960 lgen IV.
negyed6v

0sszesen:

50 704 Ft

Y ar atr az. nonosz. fiistdl6csik 32 060 rgen

Feddllemez 11 600 lgen

Rasaszt6szalag, s6 itat6ba 3 084 lgen

Maximdlis brutt6
kdlts6s minddsszesen:

353 614 Ft 353 614 Ft

Gdddll6, 20 1 6. augusztus 26.

\ 7$t *oz
Dr. ZajilczEdit

mb. m6h6sz eti igazgat6helyettes
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