
"Méhanyák teljesítményvizsgálatához szükséges telephelyek létesítése, 

fejlesztése" – Összefoglalás 
 

Az MMOE tevékenysége 

 A Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesületének (röviden MMOE) célja elismert 

tenyésztőszervezetként a Pannon méh önálló fajta, tenyésztési értékének megőrzése, nemesítése, 

genetikai képességeinek javítása, tenyésztésének egységes elvek szerinti koordinálása, valamint a 

tenyésztelepek irányítása, szervezése, kielégítve ezzel az ország minőségi méhanya igényét. Az 

MMOE tevékenysége során elvégzi a pannon méh törzskönyvezését a tagok számára, biztosítja és 

ellenőrzi a származásigazolást a tenyésztők által kibocsájtott tenyészanyagról, tenyésztési programot 

határoz meg és működtet, melynek keretében központi teljesítményvizsgálati telepeken teszteli az 

anyanevelő telepekről származó méhanyákat. 

  A törzskönyvezéshez szükséges éves fajtabélyeg vizsgálatokat az MMOE megbízásából a 

Haszonállat Génmegőrzési Központ Méhészeti és Méhbiológiai Intézetének végzi. A HÁGK a 

vizsgálat elvégzése után szakintézeti véleményt ad ki a vizsgálati eredményekről amely alapján a 

tenyésztésre kijelölt és a fajtajelleg vizsgálaton megfelelt méhanya törzskönyvi számot kap. Ezen 

dokumentumok alapján a területileg illetékes Kormányhivatal állattenyésztési felügyelőjének 

hatósági ellenőrzése után kapja a méhtenyésztési engedélyt az Egyesület tagja. 

Központi teljesítményvizsgálat az MMOE keretében 

 A hazai tájon kialakult Pannon tájfajta szelíd, a fiasítás betegségekre nem fogékony, 

szorgalmas, a korai robbanásszerű fejlődése miatt jól használható a jellegzetesen nagyon korai kárpát-

medencei méhlegelő méztermelése különösen a magyar méhészetet meghatározó fehér akác esetében. 

A tenyésztési eredmények mérésére viszont a többi tenyésztett állatfajhoz hasonlóan központ 

teljesítmény vizsgálat végzését kellett megkezdeni, hogy a különböző anyanevelő telepek tenyésztési 

szintjét kideríthessük és a szelektált méhállományok genetikai értékéről képet kaphassunk. Az 

MMOE keretében 2004-ben két központi teljesítményvizsgáló telep kezdte meg működését. A 

tenyésztési kódex előírásai részletesen szabályozzák a vizsgálat körülményeit, előkészítését, 

végrehajtását és értékelését, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Állattenyésztési 

Igazgatóság Tenyésztésszervezési és Teljesítményvizsgálati Osztályának ellenőrzése mellett. A 

vizsgálati időszak során kiderül, hogy a családcsoportok közül melyek a legjobb méztermelők és a 

legegészségesebb, legjobb viselkedési tulajdonságokat mutató származások, melyek felhasználását a 

későbbiekben részletezzük. 

Mesterséges termékenyítés az MMOE szervezésében 

 2011 óta minden évben júliusban rendezzük meg az MMOE keretében pár napos mesterséges 

termékenyítési programunkat. A KTV telepeken megelőző munkák eredményére alapozva került az 



apai és anyai a tenyészanyag - immáron harmadik alkalommal - Kecskemétre, a Székely Nektár 

telephelyére. 

 A méhek sajátos szaporodásbiológiája miatt az anyanevelés során különösen nagy jelentőségű 

az ismert származású apacsaládok bevonása a méhtenyésztésbe. Ehhez a feladathoz ad segítséget a 

mesterséges termékenyítés, amikor biztonságosan termelő tenyészcsaládokat hoz létre a fajtán belüli 

vonalak összepárosításával. Segítségével mérséklődik az egyes méhcsaládok méztermelése és 

viselkedési tulajdonságai közötti ingadozás. A termelőtelepi visszajelzések és tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy hazánkban megbízhatóan jó genetikai anyag áll rendelkezésre, ami garancia az 

utódok minőségére. 

 A csehországi Doli Méhészeti Kutató Intézettel tartott személyes kapcsolatot kihasználva az  

Intézetben nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező mérnököket Dalibor Titerát és Jan Tylt kértük fel 

a munka elvégzésére akik egy nap alatt mintegy 50-60 anya termékenyítését képesek teljes 

kiszolgálás mellett. 

Herebank kialakítása az MMOE progarmjához 

 A kiinduló alap évente a KTV telepek vizsgálati állománya. A KTV telepeken legjobb 

méztermelési teljesítményt elért és kiváló viselkedési és higénikus tulajdonságokat mutató 

származásokból a legkiválóbb anyákkal kerülnek petéztetésre a herelépek A kelés előtt a fedett 

herefiasítás átkerül a bankot képező családba. A herebank családba elhelyezhető keltetésre és 

nevelésre a 3-4 kiváló testvéranyától származó fedett herefiasítás. Így testvér heremixet hozunk létre 

mellyel biztosítható az életképes fiasításhoz szükséges szex allélok kellő számú változatossága, 

illetve megléte. A mesterséges termékenyítéshez alkalmazott herék nem kerülhetnek ki a zárt térből, 

ezek külön speciális kezelésben részesülnek. A heréket rakodó rendszerű kaptárban anyaráccsal 

ellátott fiók akadályozza a megszökésben és 7 napos koruktól hereröptető biztosítja a 

spermatermelődéshez szükséges edzettségüket, izolált repülést biztosítva. Az így kialakított 

herebankól nagy mennyiségű anya termékenyítésre nyerhető sperma. A herebank család igény szerint 

szállíthat a termékenyítés helyszínére.  

 A mesterséges termékenyítésnél az ismert származású kiemelkedő teljesítményű 

testvéranyáktól származó kevert sperma genetikailag egyenlően reprezentálja a szelektált populációt. 

Egy méhcsalád sok alcsaládjának széles körű tulajdonság kombinációja felelős a nagy 

termelésékenységért. 

Példa az apacsaládok kiválasztására a KTV telepek termelési eredményei alapján 

 A teljesítmény vizsgálatok értékelése során a törökbálinti telephelyen lévő családcsoportok 

közül a 076 tenyésztői kódú származás méztermelési eredményeiben kiemelkedett, és az anya napi 

petézési teljesítménye a vizsgált időszakban is a legjobb volt. 



 Ha diagramon a vizsgált családokat egyenként nézzük akkor megállapítható, hogy a 

leggyengébb hozama is meghaladta az összes többi családcsoport átlagát. Mivel viselkedési 

tulajdonságait és a méhek külső megjelenését is jónak értékelte a telepvezető ezért nagy biztonsággal 

használtuk fel a termékenyítés során a csoport legjobb családjaitól származó heréket. 

 Érdekes megjegyezni itt azt a tényt, hogy bár a szakirodalmi adatok alapján az anya napi 

petézése elérheti a 2000 db/nap értéket, de sem a KTV telepeken 2004 óta végzett mérések során, 

sem dr. Suhayda Jenő szóbeli közlése alapján a Kátkiban végzett vizsgálatok alatt sem sikerül a fedett 

fiasítást 12 napos időszaka alatt ezt az értéket megmérni 
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 Mint azt a táblázat adataiból is látjuk, a 3 évben a 10 telephelyről az ország 7 

tenyésztelepét  minősíti a kiválogatás eredménye.  

A 2014. 2015 és 2016. évben a megtermékenyítések sikeressége 

 Az alábbi táblázatokból látható, hogy a mesterséges termékenyítési programban (MTP) az 

adott időszakban (2014-2015-2016), összesen 362 méhanya termékenyítése történt a 3 évben 45 fő 

részvételével (átlagban 12 méhanya/fő). A részvétel intenzitása és a termékenyítés mennyisége 

növekvő tendenciát mutat. Elmondhatjuk, hogy a tenyésztők véleménye megoszlik, mindig van jó, 

még jobb és ezzel ellentétben rossz vélemény is a jelentős előkészületi munkával járó 

termékenyítésről. A termékenyítés után a (sikeresen) petéző méhanyák száma a 3 év átlagában 194 

(54%), ebből 76%-a a méhcsaládba telepített és áttelelt családok száma 148 (az összes: 41%-a), és 

ennek 43%-a tenyésztésbe vont méhanyák száma 64 db (az összes: 18%-a). 

A 2014, 2015 és 2016 évi apacsaládok származása és aránya a termékeyítésben

megnevezés 2014 megnevezés 2015 megnevezés 2016
tenyésztelep % tenyésztelep % tenyésztelep %
Lőrinci 58 Nagyatád 42 Kunehértó 39
Nagyatád 34 Abda 32 Lőrinci 37
Polgár-Folyás 8 Törökbálint 26 Kisbodak 16

Nagyatád 8



 Meg kell említeni a tenyésztésbe vont inszeminált anyák felhasználási irányait. Az egyik 

esetben a jól teljesítő egyéves anyák törzskönyvezésre kerülnek. A tapasztalatok szerint a mesterséges 

termékenyített anyák tömegesen szaporított és termelésbe került utódai egységesebb megjelenésű és 

viselkedési tulajdonságú mint a szabadon párzott szelekcióból származóaké. 

 A felhasználás másik iránya az, hogy ha a tenyésztő nem kívánja tenyészetének származási 

vonalát jelentősen módosítani akkor apacsaládoknak használja az inszeminált anyáktól származó 

utódokat, s így idegen apavonallal visz be vérfrissítést az állományába.  

Elvégzett fejlesztések 

 A KTV telepek fejlesztése és bővítése, eszközfelszerelése elsőrendű kérdés, mert az eddigi 

munkát a telepvezetők saját erőforrásból biztosítva telephelyenként is különböző állapotú és 

minőségű kaptárokban végezték el. 

 A KTV telepeken a 100 család 10*10 származás egyidejű vizsgálata nagyon feszített feladatot 

követelt. A fejlesztés előtt a az alábbi megoszlásban működtek a központi teljesítményvizsgáló 

telephelyek. 

Helyszín telepvezető Kaptártípus Állomány létszám (család) 
Kecskemét Dr Hegedűs Dénes ½ Nb 100 
Törökbálint Simon Péter ½ Nb 100 

Kerepes Laczkó Sándor KB 60 
 Kívánatos sőt elvárható lenne, hogy adatgyűjtések miatt nagy többlet munkával járó 

felelősségteljes feladatot a KTV telepek vezetői az ügyhöz méltó eszközrendszerrel végezhessék a 

tevékenységüket. A 2017. évtől az MMOE négy KTV telephelyet állított be és szerelt fel kaptárokkal 

6 M Ft értékben, ahol telepenként 80 méhanya vizsgálatára van ezentúl lehetőség. A korábbi 100 

család vizsgálatát a túlzott terhelés miatt a korábbi KTV telepvezetők javaslatára 80-ra csökkentettük. 

A megvalósult fejlesztés során működésbe állt KTV telephelyek a és fejlesztés mértéke 

Helyszín telepvezető Kaptártípus Állomány 
létszám (család) 

A fejlesztés értéke 

Kecskemét Dr Hegedűs Dénes ½ NB 80 1,5 mFt 
Zichyújfalu Schrek Ottó ½ NB 80 1,5 mFt 
Kerepes Laczkó Sándor KB 80 1,5 mFt 
Bezedek Szőke Tamás Hunor 80 1,5 mFt 

 

 A fejlesztésnek köszönhetően a tervek szerint az MMOE jelenlegi taglétszáma alapján 

lehetőség van az anyanevelő telepek háromévenkénti vizsgálatára. 

 

 


