
A varroa atka elleni v6dekez6si m6dszerek on-farm hiiilzat 2016-
2017 6vi vizsgrilatrlnak Osszefoglal6 besz6mol6j a

T6ma aktualitfsa 6s jelent6s6ge

2016-ban m6r titven m6h6szet kapcsol6dott be aktfvan a kdzds munk6ba. Kriztiliik negyvenen
kis6rlet be6llit6ssal, tizen az irodalmaz6ssal, yagy a terepi kiscsoportos foglalkoz6sok
lebonyolit6s6ban segitettek. A fb csap6sirdny az ill6olajok g6z6l6ses 6s csurgatasos

kezel6s6nek risszehasonlft6 vizsgillata volt. A t6m6t a MEHESZET rendszeres szakir6ja
Ndmeth Tibor ajrinlotta k<izds munk6ba. A kezel6sekkel kapcsolatosan megfogalmazott

k6rd6sek: Gy6riti, vagy tagl6zza az atket? Egy kezel6si alkalom h6ny napig hat? Hogy lehet

sorozatkezel6sben hasznSlni? A m6hek hogy tolerilblk? Mivel, a halo.zatban tantisitott
biom6hdszetek is vannak, ez6rt d,sszehasonlit6 kontrol kezel6s az ox6lsav szublim6ltatiisa volt.
A szezon kezdet6ig a szilmunkra hozzhferheto irodalomra t6maszkodva igyekeztiink
kateg6ririkba sorolni kiildn a g6zdl6sre 6s kiikin a csurgat6sra ig6retes ill6olajokat, majd a

kateg6rirlkon beltil ill6olaj kever6keket cisszev6logatni. A m6dszer szeml6ltet6s6hez Imdorf 6s

tiirsai (1999) cisszefoglal6 cikke alapjdn a kivonatolt tihlazat (1. tilblazat) alapj6n hrirom

illoolaj at tekintstink 6t.

Az irodalom szerint az eukaliptusz nagym6rt6kben gy6riti az atk6t, de a feln6tt m6hek rosszul

toler6lj6k, kis mennyis6g eset6n is az atkffi iasztja, a fiasit6s j6l toler6lja. Mivel a feln6tt
m6heket k6rositja, ezdrt nem keriilt a kever6kekbe. A fah6j az atkrikat tagl|zza, a feln6tt
m6hek j61 toler6ljiik, kis mennyisdg eset6n az atkifi vonzza, de a fiasit6st nagyon krlrositja.

Csak fiasit6s mentes id6szak eset6n keriilhetne bele a keverdkekbe, igy szint6n kiesett a

list6b6l. A levendula nagym6rt6kben gy6riti az atkfit, a felnott m6hek j6l toler6lj6k, kis
mennyissdg esetdn is az atkdt riasztja, a fiasit6s j61 toler6lja. A kever6kekbe a levendula

bekeriilt. A fenti m6dszerrel dsszeviilogatva tcibb, hdt-nyolc ill6olajb6l 6116 kever6keket Dr.
Hegedris Ddnes mdh6szetdben szilz darab kis csal6don mdrgez6si kfs6rlettel teszteltiik, 6s csak

a j6l tolertllt kever6keket engedtiik tov6bb az 6les vizsgrilatokra. Az 6les vizsgiilatokatmir az

on-farm m6h6szetek 6llitottak be.

Anyag 6s m6dszer

Gy6rfti vary tagl6r;za az atkit? Varyis a kezel6st6l hullik-e az atkar 6s ha igen, akkor
mennyire? Ehhez el6szor M egy heti term6szetes hull6st figyeltiik meg vazelines vizsg6l6
fi6kokkal (pl. egy het alatt hullott 4 atka). Az egy heti term6szetes hull6st hiiromnapos hull6si
peri6dusokra sz6mitottuk 6t: atkak szirma osrtva az eltelt napok szitmixal szoroma harommal
(pl. 417*3:1,7). A kezel6st kdvet6 harom nap alatt hull6 atkak szlndt (pl. 19) a term6szetes

haromnapi atkahullashoz viszonyitottuk: I9ll,7:11,1x tehdt a kezelds a term6szetes hull6s

tizene gy szere s6t eredm6nye zi (2. tdblazat) .
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Egy kezel6si alkalom hiny napig hat? Varyis hfny naponta kell kezelni ery
sorozatkezel6shez? A sorozatkezelds alatt azt a legaldbb tizenhat napig tartd kezeldsi

iddszakot drtjtik, ami alatt a kaptdrban a lehetd legtdbb fiasitdson klvill tartdzkodd atkira
gtdr{t6, vag,t tagl1zd hatdst gtakoroljunk. ,,Amig a kikel6 m6hecsk6vel egy0tt kikel6

letinyut6d atka pbr napig utaz6 rlllapotban marad, addig a vele egyutt kikel6 anyaatka 6r6kon

beltil visszabrijik egy misik, fed6sre var6 fiasit6sba. Ezek szerint szerencs6sebb lenne, ha a

kezel6si alkalom nem csak pillanatszeni hat6startamir lenne, kiildnben par 6r6nk6nt k6ne

kezelni, ami kivitelezhetetlen. A pillanatszerii hat6startamri kezeldst kcivet6en is kdt-harom

napig megfigyelhet6 a term6szetesn6l intenzivebb atkahull6s, ami v6lhet6en a m6hsz6r6kre

bogiincs m6djrira fennakadt atkahullik vontatott 1ev616sa miatt van" (Dr. Hegedtis D6nes,

szem6lyes kdzl6s). A fent idlzett mondatok rniatt a hat6startam vizsg6lathoz hetenk6nt

kezelttink 6s a kezel6si alkalmakat kdvet6 els6 harom naplitt 6s a marad6k n6gy napjdt
figyelttik meg (p1. els6 hiirom nap hullott 19, a maraddk n6gy napon hullott 16). A hdt

marad6k n6gy napjrit is h6rom napra szilmitottuk: 1614*3:12. A kapott 6rt6ket szint6n a

term6szetes haromnapi hull6shoz viszonyitottuk: l2ll,7:7x. Teh6t a vizsgillt kezel6s a
kezel6st k<)vet6 h6t marad6k n6gy napja alattmeg h6tszeres hull6st eredm6nyezett.

Hogy lehet sorozatkezel6sben hasznflni? Hetenkdnti sorozatkezel6sben (pl. hrirom egym6st

kdvet6 h6tf6nkdnt) alkalmazva,ha a masodik kezel6s els6 hrlrom napjdn a hull6s intenzitiis
ism6t megemelkedik, akkor az elozo heti kezel6s hat6sa miir annyira legyengiilt, hogy nem

visz minden utaz6 atkfut. Az utols6 (harmadik) kezelt hetet kdvet6 h6ten megint term6szetes

hull6st figyelttnk meg (p1. a h6t nap alatt hullott 3 atka, teh6t 317*3:1,3), awit szintdn az

eredeti indu16 term6szetes hull6shoz viszonyitottunk: l,3ll,7:0,8x. A hetenk6nti

sorozatkezel6s eredm6nyess6gdt egy kontrolkezeldssel is ellenririztiik a konvencion6lis
m6h6szek eset6ben Furett6s k<jddl6ssel (pl. a kezeldst kdvetd harom nap alatt hullott 5 atka) 6s

a term6szetes hull6sho z viszonyitottuk: 5 I 1,7 :2,9x.

A fenti ellen6rz6si m6dszerrel a haromnaponk6nt (h6t.-cstit.-vas.-stb.) vdgzett
sorozatkezel6ssel a kiindul6si es zdr6 term6szetes hull6s afitnya a 0,5x. A kontrolkezel6s 6s a

kiindul6si term6szetes hull6s arinya 1,2x. Tehat egydrtelmrien l6tszik, hogy a

hSrom4aponk6nti kezel6s eredm6nyesebb, mint a hetenk6nti (3. tdblazat),

A fertbzdttsdg, az idSj6r6s 6s a mdhdsz lletszerd id6beoszt6sa befoly6solja, hogy a hiirom 6s

hdt nap kdzritt hogyan 6r ki mdhekhez kezelni. De a sorozatkezel6snek csak akkor van

ldtjogosultsdga,ha tudjuk, hogy ,,A m6hek toleriljdk?": A csal6d n6pess6g v{itozisdtket,
sziimszenien kifejezhet6 megfigyel6ssel ellen6riaflk. A megfigyel6si id6szak elsS napj6n 6s

utols6 napjan feljegyezttik a l6putc6k 6s a fiasit6sos kerctek szlmdt (pl. els6 napi 6llapot 1lL
6s 3F, utols6 napi dllapot 9L 6s 2F). Az els6 napi szilmokhoz viszonyitottuk az utols6 napi

sz6mokat: 9LlllL:0,8 6s 2Fl3F:0,6. A szilmok vdltozisitt az lvszakok (pl. az osz a fiasitds

csdkken6s6t) befolyrisoljdk, de egy hogy egy kezelds kdvetkezt6ben kiugr6-e, ahhoz m6sik
csal6dokon, pirhuzarrrosan v6gzett kezel6sekhez hasonlftottuk. Ha parhuzirmosan vegzell
kezel6sek kciziil az akezeles a szerencs6sebb, amelyiknek szdmai nagyobbak.
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Eredm6nyek

Az els6 r6szletben leirt m6dszerrel dsszev6logatott tdbb, h6t-nyolc ill6olajb6l 6116 keverdket
m6rgez6si kis6rletben teszteltiik Dr. Hegedtis Ddnes m6h6szet6ben szin darab petdz6 anySs

pdroztat6n Mindegyik keverdk haromf6le higitasat hdrom napos sorozatkezel6sben figyelttik
meg. A megfigyel6s trlrgya a m6hek viselkeddse es a pilroztat6k n6pessdgvdltozbsa volt. Ha
egy keverdkhatdsirira a mdhek felzhgtak vagy kimenekiiltek, 6s ez az illlapot fennmaradt 10

percn6l hosszabban, akkor kever6ket kiz6rtuk a tov6bbi kis6rletekbol. Ed kd,vet6en a j6l
tolerrllt higittisokat 80 literes 6tl6tsz6 mr.ianyag dobozokban elhelyezett zirkdzott m6heken

teszteltiik. A megfigyeldshez dobozonk6nt tiz-tiz Harangoz6-fele anyaz6rk6t helyeztiink el,

minden zirkdban tiz-tiz vegyes konisszet6tehi mdhhel. A dobozokba az,,6les vizsg6latokra"
tervezett kezel6si mennyis6get g6z6lttik be 6s m6sfel 6tin kereszttil zirva tartottuk. A zarket<

etet6 rdsz6t tiresen hagytuk, igy oda a szrik nyil6son keresztiil bemaszhattak a m6hek. Ez a
sziik nyiltis varsakdnt szerepelt a kisdrletben. A megfigyel6s trirgya a m6heknek az eteto

r6szb61 az anyatdrol6 r6szbe visszatal6l6s6hoz sztiksdges id6 volt. Csak azokat a keverdkeket

vontuk be az on-farm m6h6szetekn6l be6llitou ,,6les kisdrletekbe", amelyekn6l a m6hek

l6tvrlnyosan hosszri ideig nem ragadtak bent az etetd r6szben (1. k6p).

A kis6rletekben r6szt vev6 m6h6szetek a sajdt 6ves technol6gi6jukban jel<ilt6k ki azt a
hathetes megfigyel6si id6szakot, amikor a kezel6seket adott, az el6z6 szrimban

megfogalmazott kdrd6sek szerint vizsg6ltrlk. TehSt a m6h6szek egy6ni ddnt6se volt, hogy

pontosan mikor kezdik el p6ld6ul a nydri v6gi megfigyeldst, de a megfigyel6si m6dszerek 6s

id6intervallumok egyform6k voltak. Szeml6ltet6sk6ppen ez a rendszer az id6futamos

ker6kparos versenyeken is igy van: valaki reggel nyolckor rajtol, valaki d6lutan hilromkor, de

mindegyik versenyz6 ugyanazt a kijeldlt utat tekeri v6gig. Az egyforma m6dszerrel gyijtdtt
adatok dsszehasonlithat6ak 6s 6tlagolhat6ak is. Egy megfigyel6si id6szak 6 hdtig tartott 6s 5

kezel6si tipust hasonlitott 6ssze. Kezeldsi tfpusonk6nt harom-hrirom csaliidot 6llitottak be. Az
1. diagramon a hetenk6nti sorozatkezel6sb6l, a 2. diagramon a h6romnaponk6nti

sorozatkezel6sb6l kapott dtlagolt eredm6nyeket foglaltuk <issze.

A kezel6sekkel kapcsolatosan megfogalmazott kdrd6sekre az oszlopdiagramok
j elmagy ar inatix al pr6b6lunk v6laszolni.

Kezel6s elnevez6sek A g6z616ses 6s csurgatrisos ill6olajos keverdkek alapja alkoholos
szerves savban oldott hat ill6olajb6l 6116 kombin6ci6 volt. A keverdkek kdzdtt a kiil6nbs6g az

elnevezdsekben szerepl6 - hetedik - ill6olaj volt. A szerves savak kdziil a g6zdl6sn6l a tejsav,

a csurgatfsn6l a citromsav domin6lt.

,,x" 6rt6kekt Az risszehasonlithat6s6g 6s 6tlagolhat6s6g 6rdekdben a megfigyel6si id6szak

alatt minden csal6dn6l az alkalmank6nt sz6molt atkahull6st a saj6t, kezdo term6szetes

hull6srihoz viszonyitottuk. P6ld6ul, ha egy csal6d term6szetes hrlromnapos hulliisa 3 (a zold
oszlop ,,x" 6rt6ke), 6s a kezel6st kcivet6 h6rom napos hull6s 12, akkor az 4-szeres - kezelt -

hull6st jelent (piros oszlop,,4x" 6rt6ke).

,rK" 6rt6kek: A kezeldsi alkalmak sorszilma.
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,,Kk": Zdrd kontrollkezelds alkalma. Ehhez a m6h6szek t<ibbs6ge oxdlsav szublimiiltatast,

egy-k6t konvencion6lis m6h6sz Furett6s k<id<i16st alkalmazott.

Zdld oszlopok: A sorozatkezel6s el6tti h6ten, 7 nap alapjin m6rt term6szetes haromnapos

atkahullis (,,kezdd termiszetes hullds"). Ez az ertek minden egyes csal6d esetdn ,,x"-re
vonatkoztatand6.

Piros oszlopok: A kezeldsek ut6ni h6t els6 3 napjan a kezdo term6szetes hullashoz

viszonyitott atkahull6s (,,kbzvetlen hullds"). A zdld oszlopokhoz viszonyitott magass6guk

jelzi, hogy mennyire hullik az adott kezel6si alkalomt6l az atka. Min6l magasabb, ann6l

jobban gy6riti az atkfit.

Sirga oszlopok: A kezel6sek utrlni h6t utols6 4 nap alapjrin akezdo term6szetes hull6shoz

viszonyitott atkahull6s (,,kdmetett hullds"). A kdzvetlentil el6tttik 6116 piros oszlopokhoz

viszonyitott magass6guk jelzi, hogy a kezel6si alkalmaknak van-e tart6s atkagy6rit6 hat6suk.

Mindl jobban megkdzelitik a piros oszlopok magass6grit a zold oszlopokhoz kdpest, ann6l

tartamo sabb az atkagy6ritd hat6s.

K6k oszlopok: A sorozatkezel6s utani m6sodik h6ten, 7 nap alapjan a kezdb term6szetes

hullrlshoz viszonyitott atkahull6s (,,zdr6 kezeletlen hullds "). A zdld gqzlgpqkhoz viszonyitott

magass6guk jelzi, hogy a sorozatkezel6s mennyire volt eredm6nyes. Min6l alacsonyabb, ann6l

eredm6nyesebb a sorozatkezel6s.

Lila oszlopokz Zitr6 kontrollkezel6s ut6ni h6t els6 3 napjan akezdo term6szetes hull6shoz

viszonyitott atkahull6s (,,zdrd kontrollkezelt hullds"). A piros oszlopokhoz viszonyitott

magassilguk jelzi, hogy a sorozatkezeldst k<lvetSen egy ox6lsav szublimaltat6sos kezel6si

alkalom milyen m6rtdkti atkahull6st eredm6nyez.

Kiivetkeztet6sek

Az ill6olaj kever6kes kezeldsek eset6n a kezeletlen rlllapothoz k6pest kimutathatl az atkik
intenzivebb hull6sa 6s kezel6si alkalmak stirit6s6vel n<ivelhet6 a sorozatkezeldsi hat6suk, de

dsszehasonlitva az oxdlsav szublim6ltat6sos kezel6s 6rt6keit6l jelent6sen elmaradnak,

hat6kony atkagydrit6sre egydrtelmrien eredm6nytelennek bizonyulnak. A megfigyel6si

id6szak teljes ideje alatt ds egy h6ttel az utols6 kezeldsi alkalmak utrin kaptarbont6skor mdg

erezheto volt az ill6olajok illata, ami feltehet6en a m6h6szeti termdkekben is megjelenhet, ha

kdzvetleniil a hord6si id6szakot megel6z6en alkalmaznrlnk. Az ill6olaj keverdkes kezel6sek

alkalm6val megfigyelhet6 volt a m6hek p6r perces felz,,u;gdsa, azonban a megfigyeldsi id6szak

alatt a l6putcrlk 6s a fiasit6sos keretek viltozdsa egyik kezel6si tipus eset6n sem mutatott

kiugr6an elt6r6 6rt6keket, a h6romhetes kezeldsi id6szakok nem befolyfsoltrik a csaliidok

n6pess6g6t.

Irodalom

Imdorf, Anton, Stefan Bogdanov, R Iba ez Ochoa, and Nicholas W Calderone. 1999. "Use of
essential oils for the control of Varroa jacobsoni Oud. in honey bee colonies." Apidologie
30:209-228.
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T Sblilzatok, k6pek, diagramok

i. Tdbidzat

kezel6s p6rologtatis permetez6s p610logtatiis kiiziis t6rbe helyezve pirologtat6s

megfigyel6s atka pusztul6s (%) atka pusztulCs (%! m6h pusztul6s (%l
atka szdmS.a

"V"onz6 / " R"iaszt6

fiasitas kirosodSs

"Ki"csi / "Kti"zepes / "Na"cv
eltelt id6 zrlh rtSh 72h v4h ItSh z4h 48h 72h

eukaliDtusz 5 55 90 0 15 42 58 67 R Ki

fah6i 100 60 10 0 2 7 Na

levendula 0 90 1m 55 65 2 R (

mecficyel6s napia 7. 10. 14. 17. 2L. 24. 28. 35. 38.

tev6tenys6g szdmol6s
szimoles,

1. kezel6s
szdmol6s

sz6mol6s,

2. kezel6s
szdmol6s

sz6molds,

3. keze16s
szdmol6s

s26molds,

k. kezel6s
szdmolds

eltelt napok szima 7 3 4 3 4 3 4 7 3

hullott atkdk sz6ma 4 19 16 15 t2 10 1 3 5

hCromnapos hullds 7,7 19,0 L2,O 15,0 9,0 10,0 5,3 L,3 5,0

hullCs a term6szeteshez k6pes1 L1,,\x 7,W &8x 5,3x 5,8x 3,1x 0,8x 2,9x

2.'lAbl{zat

3. T6bl6zat

1. xep

mecficye16s napja 7. 10. 13. L6. 19. 22. 25. 29. 36. 39.

tevdkenys6g szdmolSs
sz6mol6s,

1. kezel6s

sz6molds,

2. kezel6s

sz6mol6s.

3. kezel6s

szdmol5s,

4. kezel6s

szdmolSs,

5. kezel6s

szAmolds,

6. kezel6s
szdmol6s

sz6mol6s,

k. kezel6s
szdmolds

eltelt napok sz6ma 7 3 3 3 3 3 3 4 7 3

hullott atkdk szima 4 19 12 7 4 3 2 2 2 2

hCromnapos hullCs 1.7 19,0 L2,O 7,O 4,O 3,0 2,0 1,5 0,9 2,O

hullSs a term6szeteshez k6pes1 u,1x 7,Ox 4,Lx 2,3x 1,8x \,u 0,9x 0,5x 7,2x
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7x

6x

5x

4x

3x

2x

lx

0x

_,,__ *vllf:
1. Diagram

l0x

9x

8x

7x

6x

5x

4x

ax

2x

1x

OI

Kubebis g6:.

Kub€bis g62.

Maiorannis csurg.

M:jorannis curg.

tajdbogy6s caurg.

Faidbogy6s csur8.

Oxelsv srubl.

r(2

3x

xl
3x

t(3

2x

Kl x2

(1

.]l.xz (4

,1] '* 
*t *.

xassziis g6u. Ox6lsv szubl.

2. Diagram

€h
Z.*x!a^DOl--

x2
3x

x1
9x


