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Bevezetés
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület éppen 10 éve, 2007-ben kezdte el azokat a
vizsgálatokat, amelyek célja a méhcsaládok összeomlásának, a méhészetekben alkalmazott atkaölő szerek hatékonyságának, azok mellékhatásainak, illetőleg a növényvédelmi beavatkozások következményeinek tanulmányozása volt. Az eredményekről
szóló összefoglaló kiadványok sorozatában ez a füzet a kilencedik.
Munkánk során folytattuk a hazai méhészetek egészségügyi állapotának felmérését, ezen belül minden megmintázott méhészetre nézve ellenőriztük az atka- és
nozémafertőzöttség szintjét, valamint az állományokban található méhpatogén
vírusfajok meghatározása is terítékre került.
Kémiai célú analíziseink segítségével részben a lépek, viaszkorongok és a műlépek
szennyezettségét térképeztük fel, ugyanakkor erre az esztendőre húzódott át a tavaly
megkezdett neonikotinoid-vizsgálatok befejezése is.
Az általunk begyűjtött adatok felhasználásra kerültek egyes méhmérgezési esetek
felderítésében, egyben örömmel jelenthető, hogy az elmúlt esztendőben több ilyen
perben hozott ítéletet az illetékes bíróság, amelyek során a károsult méhésztársak
által benyújtott kártérítési igény jogalapját egyszer sem sikerült megdönteniük az
alpereseknek.
Természetesen az idei esztendő sem volt mentes a méhmérgezési esetektől, ezek
felderítése során több szabálytalanságra is fény derült. Az egyik legsúlyosabb az a
Győr-Moson-Sopron megyei káresemény volt, amikor egy zöldítésnek vetett virágzó
mustárt permeteztek meg a tulajdonosok a használatból már régen kivont rovarölő
szerekkel (pl. DDT-tartalmú készítménnyel is), de ide kell sorolni azt a sajnálatos
históriát is, amikor méhésztársunk az amúgy hatékony atkaölő szerét egy állati
bőrparaziták ellen hatékony készítménnyel erősítette meg, és ezzel okozta saját és
barátja méheinek halálát.
Foglalkoztunk egyes méhészeti atkaölők hatástalanságának kiderítésével és elvégeztük egy nemrégen bevezetett új készítmény méhtoxicitási vizsgálatát is.
Az idén is megtörtént a NÉBIH és az OMME által közösen lefolytatott mintavétel,
amelynek során a növényvédelmi szempontból problémás körzetekben gyűjtöttünk
növényi mintákat. Ennek a munkának az értékelése áthúzódott a következő költségvetési évre, így az adatokból, eredményekből csak egy előzetes tájékoztatást tudunk idén
nyújtani. Ebben a munkában a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan segítségünkre
volt a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is, ami azt jelentette,
hogy együtt szembesültünk a problémákkal, amelyeket a méhészek jeleztek.
Méhtoxikológiai vizsgálataink folytatásaként idén a méhekre nem jelölésköteles
szerkombinációk káros mellékhatásait vizsgáltuk, és az ezekkel esetenként okozott
5

méhpusztulások mértékét tisztáztuk. Eredményeink segítségével újabb, méhekre
amúgy nem jelölésköteles készítmények kombinációinak felhasználási szabályozását
kívánjuk elérni.
Munkánkat az előző években megszokott módon a NÉBIH Állategészségügyi
Diagnosztikai Igazgatóságának Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma, a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága, a NÉBIH velencei, miskolci,
szolnoki növényvédőszermaradék-analitikai laboratóriumai, a Wessling Hungary
Kft., a németországi Intertek, a SZIE Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszékének kutatói (Pilisense Kft.) és a Szol-Víz-Ker Bt. munkatársai segítették. Áldozatos,
lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük.
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1. A 2016–2017-ben tapasztalt
méhpusztulások egészségügyi
okainak elemzése
1.1. Az időjárási tényezők alakulása

Az elmúlt esztendő időjárása jelentős eltéréseket mutat az előző évekéhez képest. 2016
nyara viszonylag csapadékos volt, és ősszel sem száradtak ki a méhlegelők. November–december hónapban még voltak enyhébb időszakok, majd 2017 elején komoly
lehűlés vette kezdetét, amelynek folyományaként elmondható, hogy méheink két
hónapos kaptárfogságra voltak ítélve. Ezt az állapotot a jól betelelt egészséges állományok minden probléma nélkül elviselik, de bőven voltak olyan méhészetek, ahol
a betelelés alkalmával elkövetett hibák komoly, többnyire méhegészségügyi okokra
visszavezethető pusztulásokat eredményeztek.
A helyzetet súlyosbította az egyébként igen szeszélyes és hideg tavasz, amelynek
során egy nagyon ritkán észlelhető jelenséget kellett megtapasztalnunk: a virágzó
repcéket áprilisban belepte a hó, és voltak helyek, ahol ez a hótakaró napokig meg
is maradt (1. sz. ábra). Ez a jelenség főleg Nyugat-Magyarországon volt észlelhető,

1. sz. ábra Behavazott, a virágzás kezdeti stádiumában lévő repcetábla a Bakonyban 2017. április 22-én
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ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a repce virágzásának elején tapasztalt rossz
időjárás az egész országban érezhető volt. Ennek következtében, amint kisütött a
nap egy rövid időre, mindjárt be is borult, és a kaptárakból időközben kitóduló méhek azonnal vissza is húzódtak, de a jelenséget minden esetben a méhlakások előtt
ledermedt csomókban csoportosuló méhek látványa is jellemezte.
A tavaszi fagyoknak köszönhetően természetesen az akácerdők egy részében is
károk jelentkeztek, ugyanakkor ennek tünetei erős eltéréseket mutattak nemcsak
ország-, hanem akár erdőrészenként is.
Az akácvirágzás idején főleg a korai virágnyílású területeken jó volt a hordás,
ugyanakkor pl. a hegyekben a mézelés csak helyenként volt kielégítő. Nyugaton (pl.
Vas és Veszprém megyékben), sajnos, a virágzás dandárjának idején komoly viharokkal kellett számolni, amelyek ereje délebben (pl. Tolnában) már nem volt érezhető.
A nyári növények közül a facélia csak olyan helyeken adott bőséges nektárt, ahol
időben (a késői akácvirágzásra való vándorlást kihagyva) költöztek el a méhészek.
Sajnos, a vaddohány az idei esztendőben sovány eredményt produkált. A júniusban
virágzó vetett kultúrák közül az olajretek, mustár csak ott biztosított nektárt, ahol
csapadék enyhítette az aszályt. A hársról idén elmondható, hogy a szárazságban
nem mézelt, viszont a napraforgó egyértelműen pótolta a korábbi kieséseket. Ez
a növény a talajban található összes nedvességet is felhasználta a növekedéshez és
a nektárképzéshez. Ezt a folyamatot támogatta az a tény is, hogy a rendkívül meleg
napokat néhol rövidebb lehűlések és eső is enyhítették. Mindez, persze, pozitívan
járult hozzá a nektár termeléséhez.

1.2. A méhészetek és a méhcsaládok
számának alakulása
A 2016 őszén végrehajtott állategészségügyi ellenőrzések adatai szerint folyamatosan pusztuló állományok tömkelegéről számoltak be az ellenőrzéseket végző
méhegészségügyi felelősök. Ennek megfelelően a felmérések adatai (1. táblázat) nem
biztos, hogy a valójában beteleltetett méhcsaládok számát mutatják.
1. táblázat Méhészetek és a méhcsaládok száma a 2016-os őszi vizsgálatok alapján
Megye/év

Méhcsaládok száma (db)

Bács-Kiskun

2198

151 634

Baranya

2084

85 817

Békés

1357

68 303

Borsod-Abaúj-Zemplén

1593

82 645

835

38 910

Csongrád
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Méhészetek száma (db)

Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar

1171

39 243

740

38 981

1278

66 557

853

37 897

Jász-Nagykun-Szolnok

1131

57 176

Komárom-Esztergom

506

17 585

Nógrád

937

39 228

Heves

Pest és Budapest

1939

70 025

Somogy

1730

99 652

Szabolcs-Szatmár-Bereg

2135

126 176

Tolna

994

52 267

Vas

588

30 000

Veszprém

694

37 509

Zala
Összesen:

1165

84 652

23 928

1 224 257

Egy biztos: a hazai magas méhsűrűségi adatokból (2. táblázat), az egyes méhészetek
egymástól mért távolságából egyértelműen következik, hogy bármilyen méhegészségügyi jellegű probléma adódik is egy állományban, az a szomszédos méhészetek
számára is komoly veszélyt jelenthet. Ezt a jelenséget már sok esetben tapasztaltuk
a nyúlós költésrothadás és az atkafertőzés terjedése kapcsán.
2. táblázat A méhsűrűség alakulása Magyarországon 1991–2016 között
Év
1991

Méhészetek száma (db)
19 923

Méhcsaládok száma (db)
716 394

Méhsűrűség
(db méhcsalád/km2)
7,7

1992

19 013

725 615

7,78

1993

17 598

674 230

7,24

1994

16 970

646 826

6,95

1995

16 887

669 438

7,19

1996

15 372

604 797

6,5

1997

15 677

642 078

6,9

1998

16 672

690 345

7,42

1999

17 087

806 539

8,67
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2000

16 597

840 235

9,03

2001

16 325

896 563

9,64

2002

15 576

881 610

9,48

2003

15 302

872 650

9,38

2004

16 371

942 316

10,12

2005

15 975

910 873

9,79

2006

15 764

897 670

9,64

2007

16 083

934 486

10,04

2008

15 894

868 135

9,33

2009

16 440

943 824

10,14

2010

17 541

997 022

10,71

2011

18 782

1 065 860

11,45

2012

18 976

1 133 100

12,18

2013

19 241

1 063 066

11,4

2014

21 005

1 152 822

12,36

2015

21 767

1 219 011

13,07

2016

23 928

1 224 257

13,13

1.2.1. Az időjárási tényezők hosszú távú befolyása
az atkafertőzés szintjének változására

Az elmúlt időszak kórtani eseményeiben vízválasztó jelentőségű volt 2013 tavasza,
ugyanis a 2013 márciusában bekövetkezett sarkvidéki eredetű lehűlés (2. sz. ábra)
igen jelentős pusztítást eredményezett a hazai méhállományokban. Az akkori felmérések szerint a 2012 őszén betelelt méhészetek 20%-a elpusztult, és további 30%
gyengült le olyan mértékben, hogy nem volt velük mit kezdeni (3. sz. ábra). A lehűlés
olyan mértékű volt, hogy március végén teljesen eltűnt a fiasítás a kaptárakból. Ez a
jelenség és az, hogy a leggyengébb kondícióban betelelt családok elpusztultak vagy
végzetesen legyengültek, vezetett oda, hogy az őket károsító atkapopuláció is jobblétre szenderült. Ennek a folyamatnak köszönhetően az ország nagy részéről olyan
jelzések érkeztek hozzánk, hogy az ősszel végzett kezelések eredményei nem mutatnak jelentős atkafertőzést. Persze, azt nem lehet mondani, hogy ez az állítás minden
méhészetre egyaránt igaz volt, ugyanis ebben az évben is akadt példa arra, hogy a
jelentős atkafertőződésnek köszönhetően pusztultak el állományok. Ez viszont csak
annak volt betudható, hogy ezeknek a méhészeteknek a tulajdonosai már korábban
is hibákat követtek el a védelmi technológia felépítésének alkalmával.
Visszatérve a 2013 őszén tapasztalt alacsony atkafertőzésre: bizonyára többen
gondolták úgy, hogy a zárókezelés ebben az esztendőben elhanyagolható, bár az
10

2. sz. ábra 2013-ban sarkvidéki eredetű lehűlés miatt komoly méhcsaládpusztulások
következtek be Magyarországon

3. sz. ábra Az elnéptelenedett kaptár eléhezett méhei
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4. sz. ábra A herefiasításban megbúvó atkák 2014 tavaszán

is lehet, hogy az akkori enyhe télben ennek nem volt túl jó a hatásfoka. Egy biztos:
2014 tavaszán éppen az atkátlan ősznek és az enyhe télnek köszönhetően remek
eredménnyel teleltünk ki, ugyanakkor már 2014 tavaszán is komoly atkamennyiség
volt megfigyelhető a herefiasításban (4. sz. ábra).
Az ezt követő két esztendő időjárása az enyhe tél szempontjából teljesen hasonló
volt, ez viszont támogatta a hazai atkanépesség felfejlődését. Így következett el 2016
tavasza és nyara, amelynek elején (júniusban) már komoly jelei voltak a fertőzések
elhatalmasodásának. Ebben az időben, sajnos, sokan nem vagy nem kellő hatékonysággal kezdtek el védekezni az atka ellen, aminek meg is lett az eredménye. A csapadékos
nyár alkalmas volt a fiasítás bőséges kiterjesztéséhez, ugyanakkor ez a körülmény az
atkák szaporodásának is remek táptalajt adott. Így jutottunk el augusztus hónaphoz,
amikor már nagyon sokan jelezték, hogy komoly a baj. Az ebben az időszakban
megkezdett védekezések már sok esetben elkésettnek bizonyultak, így már ezen az
őszön sok kaptárt be kellett zárni, mert elnéptelenedtek.
A gondot súlyosbította az a tény is, hogy néhány jó hatékonyságúnak vélt hosszú
hatástartamú atkaölő szer sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a használati
utasításban foglalt kezelési módszer alkalmazása ellenére is egyre erősödött az atkafertőzés azokban a családokban, ahol ezekre alapozták a védelmet.
Felismerve a problémát, az OMME több alkalommal is közzétette az atkafertőződés
elhatalmasodásával kapcsolatos figyelemfelhívást, amelyben a szerekkel kapcsolatos
hatástalanságot érintő legújabb információkat is közreadta.
Mindezeken túl a helyzet tisztázása érdekében mintavételi kampányt kezdeményeztünk, amelynek eredményeit a továbbiakban adjuk közre.
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1.3. A 2016 őszén és 2017 tavaszán végrehajtott
méhegészségügyi vizsgálatok eredményei
Az elmúlt ősz folyamán tapasztalt atkadúsulás tényleges elhatalmasodásának feltérképezése érdekében minden megyéből három, lehetőleg azonos röpkörzetben található
állomány fiasítását és méheit mintáztuk meg. Természetesen a korábbi gyakorlatnak
megfelelően a mintákat szolgáltató állományokban a védelmi technológia lépéseit
szintén felmértük. A vizsgálatok során meghatároztuk ezekben a méhészetekben a
méhpatogén vírusok jelenlétét is.
Annak érdekében, hogy fel tudjuk térképezni a vizsgált méhészetek egészségügyi
állapotát, 2017 tavaszán az ősszel megmintázott állományok nagy részében megismételtük a mintavételeket. Az eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk össze.
3. táblázat A 2016 őszén és 2017 tavaszán elvégzett méhegészségügyi vizsgálatok
eredményei (atka, nozéma)
2016 ősz

2017 tavasz

74

77

196 méhminta;
194 fiasításminta

216 méhminta;
63 fiasításminta;
1 kaptársöpredék

Súlyosan atkás méhészetek száma

43

6

Közepesen atkás méhészetek
száma

2

5

Súlyosan nozémás méhészetek
száma

1

16

Közepesen v. gyengén nozémás
méhészetek száma

0

20

Súlyosan atkás és egyben nozémás
méhészetek száma

8

5

Közepesen v. gyengén atkás
állományok száma ugyanilyen
szintű nozémafertőzéssel
komplexen

13

5

Szándékos mérgezés

4

0

40%

27,70%

Megmintázott méhészetek száma (db)

Begyűjtött minták száma (db)

Csak egy
ágens fordul
elő

Atka és
nozéma
együttes
előfordulása

Nyújtott szipóka a megvizsgált
méhészetek %-ában
Egyéb

Meszesedés

0

2

Nyúlós költésrothadás

3

2

Rossz élelem/éhhalál

0

5

Egészséges

3

13

13

A fenti adatok alapján elmondható, hogy 2015 őszéhez képest romlott a helyzet,
ugyanis mind az atka-, mind pedig a nozémafertőzés szempontjából súlyosbodást
tapasztaltunk. Ennek megfelelően a két mintavételi etap eredményei között éppen az
erősen atkafertőzött méhészetek arányát tekintve találunk különbséget, ugyanakkor
a súlyosnak minősíthető atka- és nozémafertőzöttség mindkét évjáratban nagyon
rossz állapotokra engedett következtetni. Ennek alapján már sejteni lehetett, hogy
amennyiben nem történik valami változás, úgy a nyár végén komoly veszteségekkel
kell majd számolnunk.
Ha tüzetesebben megtekintjük a 3. táblázatban feltüntetett adatokat, akkor
láthatjuk, hogy a 2016 őszén és 2017 tavaszán gyűjtött minták által reprezentált
egészségügyi helyzet az atka és a nozéma szempontjából egyaránt komoly változást
mutat. Ez azt jelenti, hogy jelentősen lecsökkent a súlyosan atkafertőzött méhészetek
aránya, ugyanakkor az is látszik, hogy az előző év őszéhez képest emelkedett a nozémás méhészetek abszolút értéke és aránya is. A komplex módon fertőzött, súlyosan
atkás és nozémás állományoknál ugyanez a trend nem mutatható ki. Ennek oka az
lehet, hogy az ilyen méhészetekben elvégzett atkairtás (pl. a zárókezelés) lehet, hogy
sikerre vezet, de az állomány egészére nézve a kialakult nozéma- és vírusfertőzés
már végzetes lehetett, és a kérdéses méhészet jelentős része vagy egésze el is pusztult.
Az őszi pusztulásokon túl a megmintázott állományokban felmértük a valós téli
pusztulás adatait is, amiből kiderült, hogy az ősszel megmintázott állományokban
a téli elhullás 16,5%. Ha ehhez hozzávesszük az őszi elhullás adatait, akkor jön ki a
6. táblázat szerinti 22,5%-os veszteség. Első ránézésre ezek a számadatok nincsenek
összhangban a méhegészségügyi felelősök által rögzített adatokkal, ennek az oka
az, hogy az általuk készített felmérés korábban zárult, mint az OMME felmérése.
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1.4. Az ősszel elvégzett mintavételekhez
kapcsolódó virológiai vizsgálatok eredményei
A monitoringvizsgálat keretében az ország 19 megyéjéből összesen 68 méhészetből
378 méh- és fiasításmintát vizsgált a laboratórium (n = 378). A 68 méhészet közül
63-ból nemcsak kifejlett méhek (202 minta) érkeztek vizsgálatra, hanem fiasítás is
(176 minta). A vizsgálatok eredményét a 4. táblázat összesíti.
4. táblázat A pozitív minták száma és az egyes méhvírusok előfordulási aránya a
kifejlett méhekben és a fiasításban
Dolgozóméhminta
(n = 202)
Fertőzött minták

száma

aránya

Fiasításminta
(n = 176)
száma

aránya

Összes minta
(n = 378)
száma

aránya

Vírusfertőzés neve
Hevenyméhbénulás-vírus (ABPV)

173

85,64

99

56,25

272

71,96

Lárvatömlősödés-vírus (SBV)

137

68,32

54

30,68

191

50,53

Deformáltszárnyvírus (DWV)

127

62,87

77

43,75

204

53,97

Feketeanyabölcső-vírus (BQCV)

94

46,53

3

1,70

97

25,66

Idültméhbénulás-vírus (CBPV)

1

0,5

1

0,57

2

0,53

Átlagos vírusterhelés
családonként

2,64

1,33

2,03

Megjegyzés: A sorrendet a dolgozóméhekben tapasztalt fertőzöttség alapján határozta meg a laboratórium.

A táblázat a fertőzési arányokat két tizedes értékre kerekítve tartalmazza. Ezzel együtt
tudni kell, hogy a mintát küldő méhészetek között voltak olyanok is szép számmal,
amelyek a klinikai tüneteket alig mutatták, az esetek többségében viszont súlyos,
az atkafertőzés mértékével arányos méhpusztulás lépett fel, a két tényező (atkák és
vírusok) együttes hatására eltérő, de többnyire jelentős pusztulás is következett be.
Mivel az eddig végzett öt vizsgálati periódus közül (l. később) a legutolsóban dolgozta
fel a legtöbb mintát a laboratórium, így a statisztikai értékelés ebben a monitoringvizsgálatban a legmegalapozottabb. A kapott adatokból több érdekes következtetés
is levonható a méhek vírusfertőzéseit illetően.
1. A vírusok előfordulása nem mutat nagy eltérést a korábbi években tapasztaltaktól.
Leggyakoribb a méhek heveny bénulását előidéző vírus (ABPV) és a deformált szárny
vírusa (DWV) által okozott fertőzés. Mindkettő terjesztésében és fenntartásában
jelentős szerepet játszik a Varroa destructor atka, amelynek gyérítése folyamatosan
munkát ad a méhészeknek. A költéstömlősödés (SBV) és a fekete anyabölcső
vírusának (BQCV) előfordulása szintén magas, de látható tünetekben megnyilvánuló
betegséget többnyire nem okoznak. Az idült méhbénulás vírusa (CBPV) továbbra
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is jelen van hazánkban, de mindössze két mintában tudtuk kimutatni, egyszer
dolgozóméhekből, egyszer pedig fiasításból. Érdekes módon a két minta nem
ugyanabból a méhészetből, sőt nem is ugyanabból a megyéből érkezett vizsgálatra.
2. A fiasítás fertőzöttsége minden vírus esetében alacsonyabb, mint a dolgozóméhek
fertőzöttsége. Ez különösen szembeötlő a fekete anyabölcső vírusával (BQCV)
való fertőzöttség esetében. Elképzelhető magyarázat lehet, hogy a fiasítás korai
fázisában a lárvák táplálására használt pempőnek van gátló hatása a vírusok,
és különösen ennek a vírusnak a szaporodására. Az anya, és kizárólag az anya
fejlődési alakjait elpusztító BQCV elleni védekezés kiemelt jelentőségű, hiszen
ettől függ a méhcsalád fennmaradása. Mivel anya bármelyik dolgozólárvából lehet,
a pempő etetése akadályozhatja meg ennek a vírusnak a kártételét, különösen a
kezdeti stádiumban, hiszen az első néhány napban minden lárva kap pempőt.
Ugyancsak a pempő vírusgátló hatásának a feltételezését támasztja alá az az ebben
a felmérésben nem szereplő megfigyelésünk is, hogy az anyai fejlődési alakok
(pete, lárva, előbáb, báb) átlagos körülmények között soha nem fertőzöttek ezzel a
vírussal, még akkor sem, ha a méhcsalád dolgozói között igen magas a fertőzöttség.
Ez vélhetőleg annak köszönhető, hogy az anya fejlődési alakjait a dolgozók az első
pár napos periódus után is tovább etetik pempővel. A feketeanyabölcső-betegség
viszonylag ritka előfordulása vélhetőleg a pempőellátás zavarával vagy a pempő
összetételének kedvezőtlen alakulásával magyarázható.
3. Az átlagos vírusterhelés azt mutatja, hogy egy méhcsalád átlagosan hány vírussal
fertőzött. Az előző bekezdés értelmében jelentős különbséget tapasztalunk a
dolgozóméhek és a fiasítás vírusterhelésében.
Miután hasonló felmérő vizsgálatokat korábbi években is végeztünk, a trendek
szemléltetése érdekében az alábbi táblázatban foglaljuk össze a vírusfertőzések mértékének változásait az eddig végzett fontosabb vírusmonitoring-vizsgálatsorozatban
(5. táblázat). Ebből az utolsó négy zajlott az OMME szervezésében, és közülük az idei
tekinthető az eddig legteljesebb körű, legnagyobb mintaszámon történt, és ezért legreprezentatívabb vizsgálatnak. (Az egyes években vizsgált minták számát az évszám
alatti „n” érték mutatja.)
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5. táblázat A mézelő méh legfontosabb vírusfertőzéseinek előfordulási aránya az
eddig végzett monitoringvizsgálatokban részt vevő méhészetekben
Vizsgált vírus megnevezése

1999–2000
(n = 168)

2007
(n = 171)

2014–15
(n = 32)

2015–16
(n = 21)

2016–17
(n = 378)

Hevenyméhbénulás-vírus (ABPV)

37%

71%

59%

52%

85,64

Deformáltszárnyvírus (DWV)

75%

49%

34%

52%

68,32

Lárvatömlősödés-vírus (SBV)

2%

61%

84%

62%

62,87

Feketeanyabölcső-vírus (BQCV)

54%

39%

69%

52%

46,53

Idültméhbénulás-vírus (CBPV)

1%

6%

6%

19%

0,5

Izraeli méhbénulásvírus (IBPV)

n. v.

0%

–

–

Átlagos vírusterhelés
családonként

1,69

2,25

2,53

2,38

–
2,6386

Megjegyzés: Mivel a korábbi vizsgálatokban kizárólag dolgozóméheket vizsgáltattunk, a táblázat legutolsó, 2016–17.
évi adatainál is a dolgozóméhek vizsgálata során kapott értékek szerepelnek.

A vizsgálatok száma évenként igen eltérő volt, és ahogy arra már korábban is utaltunk, a legutolsóban dolgozták fel a legtöbb mintát. Ennek megfelelően a korábbi
évek vonatkozásában a táblázatból leolvasható adatokat fenntartással kell kezelni.
Különösen érvényes ez a 2015–16. évi monitoringvizsgálatra, amikor összesen 9
méhészetből kapott mindösszesen 21 mintát a laboratórium. Lehet, hogy csak ez az
alacsony mintaszám az oka annak, hogy ez volt az egyetlen év, amikor a magyarországi méhcsaládok vírusterhelése a korábbi vizsgálatok trendjével ellentétben nem
növekedett. A tavalyi vizsgálat kedvező adatait cáfolja az idei vizsgálatok eredménye,
ami a családok vírusterhelésének trendszerű növekedését támasztja alá. A most már
több évben végzett felmérés azt is mutatja, hogy a fertőzöttségi arányok változnak,
az egyes vírusok kártétele ezért évről évre eltérő mértékű lehet. Ebből a szempontból
viszont minden évben kiemelt jelentőségű a családok népességfogyásáért és a téli
családpusztulásokért felelősnek tartott ABPV, illetve a látható szárnyelváltozásokat
és röpképtelenséget okozó DWV folyamatosan magas fertőzési aránya.
A vizsgálatok eredménye alapján tehát az egyes méhészetekben megfigyelhető
méhpusztulások előidézésében továbbra is igen fontosnak tartjuk az atka–vírus szindróma néven ismert jelenséget, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hazai méhpatogén
vírusok vizsgálatának megkezdése (1999) óta trendszerűen növekszik a méhcsaládok
vírusterhelése. Ez ugyanakkor nem feltétlenül okoz látható betegséget (bénulást,
méhpusztulást, szárnydeformitást, a fiasítás megfogyását stb.), hanem eredményezheti
a családok teljesítőképességének (a családonkénti átlagos mézhozamnak) a fokozatos csökkenését is. Összességében ez a csökkent termelés viszont nagyobb károkat
jelenthet a hazai méhészeti ágazat számára, mint az egyes méhészetekben megfigyelt
és a vírusokhoz köthető megbetegedések.
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1.5. A téli pusztulások mértéke az OMME
szaktanácsadói hálózatának felmérése alapján
A téli méhveszteségek felmérése céljából az OMME szakemberei 626 méhészet
76 173 db betelelt méhcsaládjáról gyűjtöttek információt. A felmérés elkészítésekor
különválasztottuk az álló- és a vándorméhészek által szolgáltatott adatokat. A felmérés
eredményeit a 6. táblázatban foglaltuk össze.
6. táblázat A téli veszteségek alakulása a szaktanácsadói hálózat munkatársainak
felmérése alapján
Megye

Bács-Kiskun

Baranya

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom
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Méhészet
típusa

Téli veszteség
(%-ban
kifejezve)

A 2016-ban betelelt
állományból 2017-ben repcén
termelők aránya

álló

28,06

65,47

vándor

31,73

52,03

álló

19,02

69,99

vándor

18,73

66,68

álló

22,2

51,76

vándor

13,55

64,89

álló

9,4

63,5

vándor

13,07

66,39

álló

41,35

43,08

vándor

16,05

68,73

álló

10,22

74,65

vándor

18,71

68,5

álló

32,44

47,73

vándor

35,51

47,6

álló

12,34

70,78

vándor

11,23

68,53

álló

25,03

66,74

vándor

13,07

78,08

1,26

93,71

álló
vándor

13

71,35

álló

14,88

74,54

vándor

21,12

76,34

Nógrád

Pest

Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Országos átlag

álló

20,11

71,26

vándor

16,04

65,78

álló

38,66

46,76

vándor

18,64

61,42

álló

21,79

62,78

vándor

15,36

57,23

álló

21,45

71,15

vándor

27,64

53,04

álló

19,66

63,71

vándor

17,06

68,49

álló

20,78

69,56

vándor

43,36

68,04

álló

41,39

47,06

vándor

18,02

71,47

álló

33,54

52,81

vándor

14,73

66,5

álló

25,34

60,46

vándor

20,68

64,32

összesen

22,5

63,18

Forrás: OMME-felmérés 2017. (Az országos méztermés és a téli veszteségek alakulása, Méhészújság, 2017. augusztus 4–5.)

A fenti táblázat adataiból igen jól látszik, hogy a megyék többségében pusztulás
szempontjából az állóméhészetek mutatják a rosszabb eredményeket. Ezzel egyébként
megdőlni látszik az az állítás, hogy ezeknek a méhészeteknek jobb az egészségügyi
helyzete, mint a vándoroké.

1.5.1. A 2016 őszén atka ellen végzett védekezési
technológiák bemutatása a méhészek adatai alapján

A 2016 őszén végzett méhegészségügyi mintavétellel egy időben a korábbi gyakorlatnak megfelelően feltérképeztük a méhészek által végzett védekezési lépéseket is.
Ennek a felmérésnek mindig az a célja, hogy lássuk: milyen úton jutottunk el abba
a méhegészségügyi helyzetbe, amit a laboratóriumok visszaigazoltak számunkra.
A felmérés eredménye, sajnos, tükrözi azt az előzetes feltételezésünket, hogy a hazai
méhállományok atka elleni védelme nem nyugszik egységes alapokon. Sajnos, még
szép számmal voltak, akik októberben (tehát vélhetőleg túl korán) elvégezték a zárókezeléseket, ugyanakkor az esetek egy részében, fittyet hányva korábbi ajánlásainkra,
még akár decemberben is az amitráz alkalmazását részesítették előnyben, de arra is
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volt példa, hogy egyesek még télire is bent hagyták a kaptárakban a különféle gyári
vagy házilag elkészített atkaölő hordozókat…
Jó hír viszont, hogy a felkeresett méhészek jelentős része a zárókezelés alkalmával
a csurgatásos oxálsav vagy kumafosz felhasználása mellett tette le a voksát, és szintén
jó hír az is, hogy terjed a télen elvégzett oxálsavas szublimáció.
A tavasszal (tehát repce előtt) elvégzett védekezések között viszont volt egy-két
hajmeresztő megoldás. Ilyennek számítanak a repce virágzásának elején (tehát vélhetően hordásban) alkalmazott timoltartalmú csíkok, valamint az amitráztartalmú
hordozók felhasználása.
A megkérdezettek jelentős része védekezett akác után (május végén, júniusban)
is az atkák ellen, ezt bizonyára a családok állapota indokolta, ugyanakkor itt azt is
el kell mondani, hogy az ilyenkor használt szerek hatóanyaga szinte kivétel nélkül
amitráz volt. Ezekről a készítményekről viszont köztudott, hogy a használati utasítások
szerint csak akkor lehet alkalmazni őket, ha már a méztermelést befejeztük… Ezen
a téren tehát a jövőben mézünk eladhatósága érdekében komoly szemléletváltásra
van szükség.
A napraforgó végétől számítva többnyire általános volt a védekezés tömeges
megkezdése.
A 10 évvel ezelőtt végrehajtott védelmi technológia kialakításához képest jelentős
előrelépésnek számít, hogy akkoriban nagyon sokan mellőzték az október elején
elvégzendő kezeléseket. Ennek jelentőségét éppen a később megjelenő monitoringkiadványokban ismertettük és hangsúlyoztuk. Az elmúlt évtized nagy méhpusztulásainak
nagyon sokszor éppen az volt az oka, hogy az átfertőződések tényét figyelmen kívül

5. sz. ábra A léputcák síkjára merőlegesen elhelyezett csíkok, amelyek kínosan kívül esnek a
fiasításos zónán
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hagyva, a tulajdonos teljesen védtelenül hagyta az amúgy jó kondícióban lévő állományát, és mondjuk, a szeptember közepére már atkamentesnek számító méhészet
legerősebb családjai fertőződtek vissza a legnagyobb mértékben. Azóta már tudjuk,
hogy ezek a családok gyengülnek le legjobban a tél folyamán.
Az viszont továbbra is nagy baj, hogy az egyébként jól zárónak látszó technológiák
is tartalmaznak meglepő és igen hibás elemeket. Ez alatt az atkaölő szeres lapkák
helytelen elhelyezését (5. sz. ábra), illetve a lapkák rendszeres cseréjének elmaradását
stb. értjük, de ide tartozik az egyes hatóanyagok (pl. az amitráz) helytelen adagolása is.

1.5.1.1. A gyári készítésű, hosszú hatástartamú hordozók problémái
1.5.1.1.1. Az amitráztartalmú készítmények
Korábban már ejtettünk szót a hosszú hatástartamú amitrázhordozókkal kapcsolatos
hatástalanságról. Ezek alkalmazásakor azt a jelenséget észlelték a méhészek, hogy a
kérdéses szerek alkalmazásának ellenére a méhcsaládok egyre rosszabb képet mutatnak, egyre több bennük a vírusbeteg, csonka szárnyú méh, és a lépeken is egyre
több atkaegyedet lehet megfigyelni. Erre a jelenségre már a 2015-ben és a 2016-ban
megjelent kiadványunkban is felhívtuk a figyelmet. Sajnos, a 2016 őszén tapasztalt
atkajárványban teljesen bizonyossá vált, hogy az eseti engedéllyel rendelkező két készítmény egyike sem hozza a tőlük elvárt eredményeket (6. sz. ábra). Felmerül, persze,
annak a gondolata is, hogy vajon nem arról van-e szó, hogy az atkákban kialakult
az amitrázrezisztencia vagy -tolerancia, de annak ismerete, hogy a hatástalanság

6. sz. ábra Amitráztartalmú gyári hordozó alkalmazása ellenére beatkásodott méhek az
alkalmazás harmadik hetében. (Fotó: Simon Péter)
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tüneteit mutató családokban egy ugyancsak amitráztartalmú beavatkozással (pl.
ködöléssel) jelentős atkatömeget lehetett a kaptárak fenékdeszkáira kényszeríteni,
talán elegendő bizonyíték arra, hogy mégsem a rezisztencia kialakulásának vagyunk
tanúi… (Megjegyzés: a Méhészújság 2017. októberi számának 22. oldalán olvashatunk
az amitrázrezisztencia kialakulásával kapcsolatos cseh tapasztalatokról.)
Az amitráztartalmú hordozók új, és már hazánkban is kapható tagja az Apitraz
nevű készítmény. Erről tudni kell, hogy nem eseti engedéllyel került forgalomba,
hanem törzskönyvezett gyógyszer. Ez azt jelenti, hogy várhatóan hosszú távon ki
fogja szorítani a piacról a többi ilyen típusú készítményt egészen addig, amíg azok
is át nem esnek a törzskönyvezési procedúrán. Ennek az amitráztartalmú szalagnak
az anyaga lágyabb, mint a konkurens termékeké, ugyanakkor hatóanyag-tartalma
ugyancsak 500 mg csíkonként, mint a többi terméknél. A hatóanyag a lapkák felületén helyezkedik el, éppen ezért nem tanácsos ezt sem felkapargatni a hatás fokozása
érdekében. Az Apitraz 500 készítmény méretét illetően el kell mondani azt is, hogy
a termékismertető (https://atiportal.nebih.gov.hu/docs/4806/hasznut.pdf) szerint a
mérete 300 × 40 mm és 250 × 48 mm, ami meghaladja az általunk korábban használt
termékekét (7. sz. ábra), így van arra esély, hogy a magyarországi keretméretekhez
jobban alkalmazható legyen, mint elődei. Figyelem: a lapkák mérete olyan, hogy a
szokványos alacsonykeretes fiókból kilógnak, sok esetben csak elferdítve helyezhetők
el ott a léputcákban!

7. sz. ábra Az Apitraz nevű készítmény hossza és állaga eltér a korábban megszokott gyári
lapkákétól
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1.5.1.1.2. Kumafosztartalmú készítmények
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül támogatással vásárolható hosszú
hatástartamú (tehát vegetációs időben használható) szer a CheckMite+ készítmény
(8–10. sz. ábrák). A szerről mindenképpen el kell mondani, hogy a mai viszonyok
között rendkívül hatékony az atkák ellen, de ehhez tegyük hozzá azt is, hogy az
USA-ban éppen ennek a készítménynek a számlájára írják a kumafoszrezisztens
atkatörzsek megjelenését. A használati utasítás szerint az első mézhordás előtt,
majd az utolsó mézhordást követően kell behelyezni a lapkákat a kaptárba. A tavaszi
alkalmazással kapcsolatosan az a kérdés, hogy van-e erre egyáltalán szükség, ha hatékonyan végeztük el a zárókezelést. Vajon mennyire viseli meg a készítmény a már
életük utolsó szakaszában lévő méheket? Vajon alkalmazhatunk-e akkora dózist egy
márciusi méhcsaládban, mint egy augusztusiban? Ha ezeket a kérdéseket helyesen
válaszoljuk meg magunknak, akkor biztosan elkerülhetjük annak a két méhésznek
a tragédiáját, akik 2015 tavaszán a szert 2 db/család dózisban használták, és komoly
méhpusztulást idéztek elő állományukban. Okulva az esetből, a használati utasítás
ma már tesz utalást arra, hogy a nozémás méhek érzékenyebbek a hatóanyagra, mint
az egészségesek, tehát az alkalmazáskor ezt vegyük figyelembe.
A CheckMite+ használatával kapcsolatosan még egy fontos részletre szeretnénk
felhívni a figyelmet: a készítmény környezetében a lépek erősen szennyeződnek
kumafosszal. Szlovén adatok szerint a viaszban a kumafoszmaradék mennyisége

8. sz. ábra A CheckMite+

9. sz. ábra A léputcák közé helyezett
CheckMite+ készítmény
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10. sz. ábra A CheckMite+ alkalmazása mellett előfordul, hogy néhány méh áldozatul esik a
kezelésnek

akár a 60 mg/kg értéket is elérheti; hasonló eredményeket közöltek amerikai kutatók is, akik szerint a szermaradék mennyisége elérheti a 100 mg/kg értéket is. Csak
zárójelben jegyezzük meg, hogy az OMME-monitoring 12 éve alatt csak nagy ritkán
mértünk ebből a vegyületből 10 mg/kg körüli értéket a lépekben, ugyanakkor az
átlagos maradékérték 1 mg/kg alatt van jelenleg. Így ennek a szernek az alkalmazásával kapcsolatosan mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy mekkora az
állományunk atkafertőzöttsége, és vajon a viasz szennyezettségével nem okozunk-e
nagyobb kárt a több éven át tartó ismételt használattal, mint amekkora hasznot
méheink megvédése jelent…
Ha már itt tartunk, akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy jelen helyzetben miként volna tanácsos kezelni a szerrel kapcsolatos mellékhatásokat, különös
tekintettel az előbb említett szermaradékok kérdésére.
1. Az évenkénti sorozatos használatot kerüljük, iktassunk be kumafoszmentes éveket!
2. Amennyiben jelentős atkafertőzés észlelhető méhcsaládjainkban, érdemes
használatba venni ezt a készítményt.
3. Intenzív építtetéssel hígíthatjuk a lépeink szennyezettségét.
4. Azokban a méhészetekben, ahol az említett szer használata több egymást követő
évben is megtörténik, célszerű lenne időnként laboratóriumban ellenőrizni
a lépekben található szermaradékokat, és ennek ismeretében kellene dönteni a
további felhasználásról.
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1.5.1.1.3. Destruktor 3,2%
A kumafosztartalmú készítmények sorában a Perizin kivonását követően a magyar
fejlesztésű Destruktor 3,2 került forgalomba, hasonló felhasználási útmutatóval,
mint korábban a Perizin. A szer használatával kapcsolatosan viszont igen ellentétes
információk keringenek a méhészek között. Van, aki szerint a készítmény alkalmazása során nem léptek fel mellékhatások, ugyanakkor tudunk olyan esetekről, ahol
a Destruktorral kezelt méhcsaládok jelentős része elpusztult vagy katasztrofálisan
legyengült, míg az ugyanazon a napon Perizinnel kezelt állományban semmi problémát nem lehet látni (11–15. sz. ábrák).
Az esetek kapcsán mintákat gyűjtöttünk kémiai és természetesen biológiai elemzés céljára. A vizsgálatokat a NÉBIH különböző laboratóriumai végezték (NÉBIH
ÁDI, NÉBIH NTAI Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium, NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága). Mindezeken túl egy méhészetben az alábbi
kísérletet állítottuk be: 10 családot Perizinnel, 10-et pedig Destruktorral kezeltünk.
A kezeléseket megelőzően mindegyik kaptár fenékdeszkáját kitakarítottuk, majd
15 ºC léghőmérséklet mellett kézmeleg oldattal kezeltük mindkét állományt. A kísérlet elvégzésére 2016. december 28-án, az ezt követő értékelésre csak 2017. február
23-án került sor, ugyanis az időjárási feltételek, sajnos, nem tették lehetővé korábban
a kaptárak kinyitását. Ez viszont természetesen azt jelenti, hogy a kaptárak fenékdeszkáiról begyűjtött méhhullák mennyiségét némiképp torzította a családonként
eltérő mértékű természetes elhullás.
Az összes méhmintát megvizsgálta az ÁDI, ahol az egyes állományok kórtani
állapotát mérték fel. A laboratórium szerint egyik esetben sem volt olyan kórtani

11. sz. ábra Destruktorral kezelt család kijárója

25

12. sz. ábra Destruktorral kezelt család
fenékdeszkája

13. sz. ábra Perizinnel kezelt család
fenékdeszkája

14. sz. ábra Destruktorral kezelt család
maradványméhei

15. sz. ábra Perizines család a kezelés után két
hónappal

26

tényező, amely a méhek tömeges pusztulását okozta volna. Ezt követően a mintákat
átszállították a NÉBIH Velencei Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriumába,
ahol több mint 300 vegyület jelenlétét keresték bennük. A vizsgálat eredményeit a
7. táblázatban közöljük.
7. táblázat A Destruktorral és a Perizinnel kezelt családok méhhulláinak
szermaradék-tartalma

„A” méhészet Destruktorral kezelt méhhullái

„B” méhészet Destruktorral kezelt méhhullái

„C” méhészet Destruktorral kezelt méhhullái

amitráz szumma

0,54

kumafosz

3,9

tau-fluvalinát

0,20

amitráz szumma

0,40

kumafosz
amitráz szumma
kumafosz
amitráz szumma

„D” méhészet Destruktorral kezelt méhhullái

„E” méhészet Destruktorral kezelt méhhullái

„E” méhészet Perizinnel kezelt méhhullái

14,5
0,92
208,5
1,0

kumafosz

18,5

tau-fluvalinát

36,7

kumafosz

32,4

tau-fluvalinát
kumafosz
tau-fluvalinát

0,37
33,9
0,16

Megjegyzés: Amitráz szumma = az amitráz-bomlástermékek mennyisége amitrázban kifejezve.

A fentiek alapján a következő megállapításokat lehet tenni:
1. A kémiai analízisek a méhhullákban csak a méhészek által alkalmazott atkaölő
szerek hatóanyagait mutatták ki (amitráz-bomlástermékek, fluvalinát, kumafosz).
2. A kezelésekhez alkalmazott készítmény hatóanyag-tartalma megfelelő (ezek az
értékek nem szerepelnek a 7. táblázatban).
3. A méhhullák kumafoszhatóanyag-tartalma rendkívüli szórást mutat.
4. A méhhullák egy részében tau-fluvalinát is kimutatható (ennek eredetére a
zárókezelést megelőzően elvégzett egyéb beavatkozások adnak magyarázatot).
A tau-fluvalinát-szermaradék jelentős szórást mutat.
5. A kísérleti családokból („E” méhészet) összegyűjtött méhhullák mennyisége a
destruktoros állományban 1,4-szerese volt a perizinesének…
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Összességében tehát elmondható, hogy a reziduumok oldaláról megközelítve kép egyáltalán nem egyértelmű. Látszik, hogy a méhhullákban kimutatható szermaradékok
mennyisége nagy ingadozást mutat. Ugyanakkor ki kell emelni azt a szakirodalmi
adatot (Reed M. Johnson, Henry S. Pollock and May R. Berenbaum: Synergistic interactions between in-hive miticides in Apis mellifera. J. Econ. Entomol. 102(2):474–479,
2009), miszerint a kumafosz és a tau-fluvalinát egymást erősítő szinergista hatást
fejthet ki a méhekre. Ez azt jelenti, hogy a tau-fluvalinát felerősíti a kumafosz méhekre
gyakorolt negatív hatását. Ezzel a gondolatmenettel vitába szállva az alábbi mondható el:
1. A 90-es években ezzel a két vegyülettel védtük méheinket eredményesen. Nem
voltak ilyen és ehhez hasonló problémák.
2. Ez a két vegyület azóta is folyamatosan jelen van a lépeinkben, sőt az amitráz után
ez a két leggyakrabban kimutatott szennyeződés a viasztermékekben, méheink ezt
a helyzetet viszont látszólag jól tűrik. A családok életében ez nem okoz fennakadást.
Természetesen ez a megállapítás csak a szermaradványoknak a mai átlagos,
alacsonynak mondható szintjén érvényes. Ha ebben emelkedés következik be
akkor a helyzet természetesen változhat.
A Destruktor 3,2 készítménnyel kapcsolatos viták és kételyek tisztázására további
vizsgálatokra lenne szükség.
1.5.1.1.4. A PolyVar Yellow 275 mg készítmény bemutatása
A szert a Bayer hozta forgalomba 2017 nyarán. Az alkalmazás a mézhordási időszakot
követően 9 héten keresztül tart, a kaptár kijárónyílásába helyezve történik úgy, hogy
a méhek csak a perforált lapkákon áthaladva tudjanak a kaptárba bejutni. Így érintkeznek a hatóanyaggal, és a gyártó szerint ez a módja a családokban az újrafertőződés
megakadályozásának.
A szerrel kapcsolatosan nincsenek még hazai tapasztalatok, de azt mindenképpen
hangsúlyozni kell, hogy ezt a terméket a Bayer szerint is csak a hatóanyagra érzékeny
atkatörzsek ellen érdemes alkalmazni. További nehézséget jelenthet az, hogy a szer
alkalmazása során erősen leszűkül a kijárónyílás, ez pedig megnehezíti a családban
a szellőztetést, ha nagyon felemelkedik a hőmérséklet.

1.5.1.2. A hazánkba illegális úton bekerülő védekezőanyagok
1.5.1.2.1. Herba Strip
A készítményről eleinte annyit tudtunk, hogy illóolaj-alapú atkaölő szer, és nagyon
hatékony az atkák ellen. A kémiai analízisek tanúsága szerint viszont a hatásért a
lapkákon található 2,7 mg akrinatrin-hatóanyag a felelős. A lapkákon kimutatott
amitráztartalom az akkreditált értékhatár alatti, tehát a laboratóriumi jegyzőkönyvön
nem is szerepel. Az akrinatrin-hatóanyagról tudni kell, hogy nem egészen ismeretlen
a hazai méhészek előtt, ugyanis a 90-es évek elején forgalomban lévő Gabon PA 92
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készítmény is tartalmazta. Ezt a szert az ellene fellépő rezisztencia miatt akkoriban
kivonták a hazai piacról.
1.5.1.2.2. Ekopol
Falapka, lapkánként 5,3 mg flumetrin, a használt csíkokban ez a hatóanyag-tartalom
4,1 mg. Ez több, mint amennyi a Bayer által forgalmazott Bayvarol készítmény egy
lapkájában található, aminek mennyisége 3,6 mg egy lapkán, ami azt jelenti, hogy a
családonként alkalmazásra javasolt összes dózis a gyártó szerint 14,4 mg, amit 4 db
lapka behelyezésével érünk el.
1.5.1.2.3. Super Strip
Ezt a készítményt nem vizsgáltuk, az internetről begyűjtött információink szerint
500 mg kumafoszt tartalmaz lapkánként.
Az OMME vezetése tisztában van azzal, hogy a 2017 őszén tapasztalt atkahelyzet
több kényszermegoldás alkalmazását is kikövetelte a méhészektől, mégis felhívjuk a
méhésztársak figyelmét arra, hogy az illegálisan forgalmazott csempészáruk vásárlása
orgazdaságnak minősül, felhasználásuk pedig a 2008. évi XLVI. törvény megsértését
jelenti. Ez a jogszabály tartalmazza az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről
szóló előírásokat.
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2. Kémiai vizsgálatok
A kiadványunk tárgyát képező időszakban 198 db minta begyűjtését végeztük el
kémiai analízis céljából. Ezek egy részének vizsgálata, sajnos, a Nemzeti Program
határnapjának módosulása és a vizsgálatokat végző laboratóriumok túlterheltsége
következtében átcsúszott a következő költségvetési évre. Természetesen az azóta
befejezett analízisek eredményeiről ettől függetlenül adunk tájékoztatást. A korábbi
gyakorlathoz képest ezeknek a vizsgálatoknak a jelentős része mind a növényvédő szerek, mind pedig az antibiotikumok vonatkozásában szűrővizsgálatok elvégzését jelenti.
A mérések zöme Velencén és Szolnokon, a NÉBIH Növényvédőszermaradék-analitikai
Laboratóriumában, illetve a Wessling közreműködésével a német Interteknél történt.
A műszereket neonikotinoidok vonatkozásában 1 ppb érzékenységre állították be.

2.1. Lépek, viaszkorongok és a műlépek szermaradékai
2.1.1. Lépek szermaradékai

Az elmúlt időszakban 18 db lépminta kémiai analízisét kezdeményeztük. Minden
esetben szűrővizsgálatot végeztünk, ami azt jelenti, hogy több mint 300 hatóanyag
jelenlétét ellenőrizte a laboratórium a mintákban. Az eredményeket a 8. táblázatban
mutatjuk be.
8. táblázat A megmintázott lépek szermaradékai (mg/kg)
Minta
száma

Méhészeti atkaölő szerek
Amitráz

1.
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Fluvalinát

Kumafosz

0,016

0,014

2.

2,9

0,074

0,15

3.

0,22

0,16

0,43

4.

0,55

0,070

0,20

5.

0,21

0,16

0,42

6.

0,95

0,034

0,19

7.

0,046

0,88

0,015

8.

3,0

0,46

0,26

Gombaölő szerek
Brómpropilát

Propamokarb

Famoxadon

0,018

9.

0,031

10.

0,19

11.

0,21

0,12

0,03

12.

2,1

0,46

1,2

13.

0,45

14.

0,7

15.

0,7

0,044

16.

0,63

0,39

17.

4,4

18.

0,45

0,12

0,013

0,046
0,19

0,017

0,24

0,011

Megjegyezzük, hogy a táblázatban feltüntetett amitrázértékek minden esetben a
bomlástermékekből visszaszámolt amitráztartalmat jelentik. Ennek megfelelően az
anyavegyület sehol sem volt kimutatható. A vizsgálati eredmények szerint viszont
az is látszik, hogy az idei mintákban elsősorban a méhészeti atkaölő szerek jelenléte
volt domináns. Jó hírnek számít a témában, hogy az elmúlt években gyakran detektált
klórpirifosz idén egy esetben sem volt jelen a lépekben.
A 8. táblázatban felsoroltak közül a brómpropiláttal szennyezett minta valószínűleg szerbiai műléperedetet feltételez. Az ugyanitt szereplő gombaölő hatóanyagok
szántóföldi és kertészetekben használt szerekben találhatók.

2.1.2. A viaszkorongok szennyezettsége

A viaszkorongokban talált szermaradékokat a 9. táblázatban mutatjuk be.
9. táblázat A megmintázott viaszkorongok szermaradékai (mg/kg)
Méhészeti atkaölő szerek

Minta
száma

Amitráz

Fluvalinát

1.

0,060

0,38

0,033

2.

0,09

0,059

0,27

3.

0,025

4.

0,013

Kumafosz

Rovarölő

Gombaölő

Gyomirtó

Brómpropilát Klórpirifosz-metil Karbendazim

Pendimetalin

0,025
0,17

0,055

0,019

0,046

0,014

0,037

Megjegyzés: A 4. minta egy 20 éve elraktározott viaszkorong volt.

Az eredményekből látszik, hogy a lépekhez képest, sajnos, itt már rosszabb a helyzet.
Ez azt jelenti, hogy a megvizsgált korongok esetében továbbra is általános a méhészeti
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atkaölők jelenléte, de egy esetben (4. minta) itt már találtunk klórpirifosz-metilt, ami
a méhekre kifejezetten veszélyes szerekben (pl. a Reldanban) található meg. Ugyanakkor ugyanebben a mintában megtalálható a gombaölő hatású karbendazim és a
gyomirtókban alkalmazott pendimetalin is. Úgy gondoljuk, hogy a 4. mintához tartozó
viaszkorongnak a viasz–műlép-csere folyamatába való bekerülése több problémát is
felvet a további felhasználó oldaláról. Erről a mintáról egyébként tudni kell, hogy
egy 20 éve elraktározott viasztételt reprezentál. Ezzel együtt kimondható, hogy a
helytelen növényvédőszer-felhasználás akkor is otthagyta a nyomait termékeinkben.

2.1.3. A műlépek szennyezettségének bemutatása

Az elmúlt időszakban 7 db műlépminta szennyezettségét vizsgáltuk, amelynek adatait
a 10. táblázatban szemléltetjük.
10. táblázat A megmintázott műlépek szermaradékai (mg/kg)
Méhészeti atkaölő szerek

Minta
száma

Amitráz

1.

0,017

2.

0,24

3.
4.

0,042

5.

0,066

6.
7.

Fluvalinát
0,11

Kumafosz

Rovarölő és hatásfokozó szerek

Brómpropilát

Klórfenvinfosz

Piperonil-butoxid

0,051
0,022

0,031

0,078

0,034

0,11

0,008

0,18

0,013

0,071

0,025

0,13

0,018

0,051

0,01

0,13

Az adatok közül az amitráz esetében ugyanaz mondható el, mint korábban. A bemutatott értékek minden esetben a bomlástermékekből visszaszámolt adatokat jelentik,
vagyis az anyavegyület itt sem volt kimutatható.
A fentiekben már említett atkaölőszer-hatóanyagokon túl itt egy esetben volt
jelen a rovarölőként is ismeretes klórfenvinfosz. Három különböző mintából is
„visszaköszön” a piperonil-butoxid, amiről tudjuk, hogy különböző irtószerekben
(pl. molyirtók) szerepel hatásfokozó adalékként.

2.1.4. Két különböző évjáratból származó mártott
anyabölcsőalapok szermaradékértékeinek bemutatása

Furcsa, de egyben érdekes felkérést kaptunk egy Somogy megyei anyanevelőtől,
aki azt kérte tőlünk, hogy ellenőrizzük két különböző évjáratból származó mártott
anyabölcsőalapoknak a szermaradék-tartalmát.
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11. táblázat Különböző évjáratokból származó mártott anyabölcsők szermaradékai
Minta

Méhészeti atkaölő szerek

Rovarölő szerek

Amitráz

Fluvalinát

Kumafosz

Brómpropilát

Teflutrin

Bölcső 2015

0,085

0,24

0,01

0,011

0,023

Bölcső 2016

0,089

0,24

0,01

Az adatokat megtekintve látható, hogy a három „klasszikusnak tekinthető” atkaölő
hatóanyag (amitráz, fluvalinát, kumafosz) koncentrációjának vonatkozásában nincs
eltérés a két évjárat között, ugyanakkor a 2015-ös eredetű bölcsőkben brómpropilát és teflutrin is található. A brómpropilát hatóanyagnak az ázsiai nagy méhatka
elleni alkalmazása 1987–1989 között hazánkban is volt precedens a Ciba-Geigy
által gyártott Folbex VA formájában. Ennek szermaradékai ma már nem volnának
kimutathatók. A jelenségre az ad magyarázatot, hogy pl. Szerbiából van arra adatunk,
hogy a brómpropilátot egy ott még forgalomban lévő növényvédő szerből tudják
beszerezni a méhészek.
A teflutrin viszont a piretroid szercsoportba tartozó rovarölő szernek (többek
között a Force-nak) a hatóanyaga.
A mintákat szolgáltató anyanevelőtől kapott információk szerint az teflutrinnal
szennyezett bölcsőkbe helyezett tenyészanyag fejlődésében szerencsére nem tapasztaltak rendellenességeket.

2.1.5. A megmintázott mézek szennyeződései

Ebben az esztendőben 9 db mézmintát analizáltunk. A mézminták közül 8-at hazai
termelők telephelyéről, a hordókból gyűjtöttük, egyet pedig az egyik áruházlánc
boltjából vásároltuk. Ez utóbbiról azt kell tudni, hogy egy EU-s és nem EU-s mézek

16. sz. ábra Egy EU-s és nem EU-s mézek keverékét tartalmazó biovirágméz magyar nyelvű címkéje
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keverékét tartalmazó biovirágmézről van szó (16. sz. ábra). A vizsgálatok során a
korábban már említett szűrővizsgálati módszert alkalmaztuk, tehát itt is azt a 312-féle
hatóanyagot kerestük a mézben, amiről már a korábbi esetekben is említést tettünk.
Az eredményeket a 12. táblázatban foglaltuk össze.
12. táblázat A vegetáció különböző időpontjaiban pergetett mézek
szermaradékai mg/kg-ban kifejezve
Minta

Kimutatott szermaradékok
Amitráz

1. Napraforgóméz

0,055

2. Napraforgóméz

0,025

3. Tavaszi pergetésű virágméz

0,035

Tebukonazol

0,012

4. Akácméz (2016)
5. Akácméz (2015)
6. Napraforgóméz (Dunántúl, Dunaszentgyörgy)
7. Napraforgóméz (Alföld)
8. Napraforgóméz (Dunántúl, Enying)
9. Boltból származó biovirágméz (EU-s és nem EU-s mézek
keveréke)

A 12. táblázat adataiból az alábbiak olvashatók ki:
• Az 1–2. napraforgóméz-minták amitráz-bomlástermékekből számolt
amitráztartalma arra enged következtetni, hogy a méhész az akác és napraforgó
virágzása között végzett valamilyen védekezést ezzel a hatóanyaggal. Erre a
termelővel folytatott interjú elkészítésekor fény is derült.
• A repcemézmintát szolgáltató méhésztársunktól tudjuk, hogy a táblázatban szereplő
3. számú „Tavaszi pergetésű virágméz” mintában található amitráz-bomlástermékek
viszont az előző ősz folyamán elvégzett védekezés maradványaira utalnak. Az
ugyanebben a mintában kimutatott tebukonazol-szennyeződést viszont bizonyára
a repcét vagy a gyümölcsöket látogató méhek gyűjtötték be.
• Az előbb említett tavaszi virágmézet szolgáltató méhészetből további 4 mintát
gyűjtöttünk be, két különböző évjáratú akácmézet (4–5. sz. minták) és 2 db
különböző termőhelyről származó napraforgómézet (6–7. sz. minták). Ez utóbbiak
mindegyike ugyanabból az évjáratból származott, és tudjuk róluk, hogy a
pergetést megelőzően a méhész semmilyen atka elleni védekezést nem végzett
a téli zárókezelések óta…
• A 8. sz. minta Enyingről, egy mérgezési tüneteket mutató méhészetből származik.
Az atka elleni kezelések tekintetében erről a méhészetről is ugyanaz mondható el,
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mint amit a 3. pontban a másik mintákat szolgáltató méhészetről már leírtunk.
Ennek megfelelően tehát a zárókezelést követően egészen augusztus elejéig nem
történt itt sem atka elleni védekezés.
• A 12. táblázatban szereplő adatokkal kapcsolatosan mindenképpen meg kell
jegyezni, hogy az ott szereplő amitrázmennyiségek minden esetben alatta maradnak
az említett vegyületre vonatkozó MRL-értéknek.
Ha a fentiek ismeretében összehasonlítjuk egymással az egyes minták analitikai
eredményeit és a méhésztársakról az atka elleni védelemmel kapcsolatban begyűjtött
információkat, akkor az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
• A konvencionális technológiával (tehát szintetikus szerekkel) megoldott védekezések
nyomai masszívan megmutatkoznak a beavatkozást követően pergetett mézben. Ez
az állítás akkor is igaz, ha vegetációs időn kívül (tehát, mondjuk, ősszel) védekezünk.
• Az akác után amitrázzal kezelt méhészetek napraforgómézei, sajnos, még őrzik a
később kipergetett termékekben a megelőző védekezés nyomait.
• Amennyiben a vegetációs időszakban nem hajtunk végre védekezést, úgy a
repcemézünk kivételével biominőségű termékek előállítására van lehetőségünk.
Ezekben a mézekben ugyanúgy nem mutatható ki a jelenleg alkalmazott legszigorúbb
vizsgálat ellenére sem semmilyen szermaradék. Ez viszont azt is jelenti, hogy ezek
a mézek a szermaradékok szempontjából teljesen egyenértékűek a korábban
említett, boltban vásárolt, biominősítéssel rendelkező virágmézzel (12. táblázat).
Ezzel összefüggésben meg kell említeni azt is, hogy igen paradox helyzetet eredményez az a tény, hogy egyes esetekben a biominősítéssel rendelkező termelők termékei furcsa módon tartalmaznak amitráz-bomlástermékeket, míg ezzel szemben
a konvencionális technológiával termelő méhészek termékei nem. Ez azt jelenti,
hogy a szermaradékoktól garantáltan mentes mézről nem lehet azt mondani, hogy
biotermék, mert a termék előállítója nem rendelkezik a biotermékek előállításáról
szóló hivatalos dokumentumokkal, míg a bizonyítvánnyal rendelkezőkről esetenként
kiderül, hogy a termékeikben lévő szennyeződések miatt vissza kellene vonni tőlük
az említett iratokat…
A fentiek alapján talán nem tűnik utópisztikusnak az az elképzelés, miszerint
az integrált védelmi technológia gyakorlatának megfelelő termelők termékeit a
konvencionális és a biotermékek közötti árszinten értékesítve kellene elhelyezni
a mézpiacon. Ehhez, persze, szükség lenne egy piackutatásra, valamint a mintavétel
és az analízisek költségeit érintő szabályok kidolgozására, továbbá a piac által ennek
az új típusú minősítéssel rendelkező termékkategóriának az elismertetésére.
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2.2. Méhmérgezési esetek bemutatása
2.2.1. A méhmérgezési esetekről általában

A hatósági adatok szerint 2017-ben összesen 58 méhészetben történtek kárbejelentések,
ami azt jelenti, hogy összesen 32 helyszínen kellett riasztani a mintavételi bizottságokat az egyes esetekhez.
13. táblázat A mérgezési esetek statisztikája
Esetszám

db

A bejelentett esetek száma

32

A méhészeti minták száma

59

A növényminták száma

129

Nem történt növényi mintavétel

3

Nem állt rendelkezésre méhminta

1
Rovarölő szer
Méhészeti atkaölő szer

A méhekben kimutatott
hatóanyagok mennyisége

25
2

Gombaölő szer

34

Gyomirtó szer

0

Egyéb

0

Megjegyzés: A méhészeti minták darabszáma nem egyenlő a panaszos méhészetek számával, ugyanis volt méhészet,
ahol nem csak egy minta gyűjtésére került sor.

A fenti táblázat adatain túl az alábbi fontos információkat érdemes ezekkel az esetekkel kapcsolatosan elmondani:
• A bejelentett mérgezési esetek helyszínének darabszáma (32) biztosan nem tükrözi
az országos helyzetet. Ennél több a valójában bekövetkezett mérgezések mennyisége.
• Ha megnézzük, hogy mely megyékből jelentették a legtöbb káreseményt a
méhésztársak, akkor kiderül, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
a legrosszabb a helyzet. Az előbb említett 32 helyszínből 11 Szabolcs megyei
település határában 17 méhészetet érintően jelentkeztek problémák. Ha átnézzük a
mérgezésekkel kapcsolatos régebbi adatokat, akkor látjuk, hogy akut problémával
állunk szemben.
• A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adatok között találunk olyan méhmintát,
amelyben 10-féle hatóanyag jelenlétét (rovar- és gombaölőket együttesen)
igazolta vissza a laboratórium, ezek közül 3 méhekre kifejezetten kockázatos
készítményekben található meg. A 7 másik hatóanyag között pedig ott van a
szinergens hatásáról már korábbról ismert tebukonazol.
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• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt két olyan méhminta is, amelyben 4-féle
rovarölő szer hatóanyaga is kimutatható volt.
• Ebben a megyében a növényi minták szermaradékai is jelentősek. A kimutatott
hatóanyagok darabszáma két esetben a 10-et is meghaladja növényi mintánként,
ami viszont felveti annak kérdését, hogy vajon a virágzás előtt és alatt elvégzett
védekezések megtervezésénél kellő szakmaisággal járt-e el a gazdálkodó.
• Az elmúlt évek eredményeihez képest változásnak számít az is, hogy jelentősen
visszaesett a szerves foszforsav-észterek számlájára írható méhmérgezési esetek
száma, ugyanakkor az is elmondható, hogy növekedett a mintákban a tiametoxam
és a klotianidin előfordulási gyakorisága. Persze, ezzel együtt azt is hangsúlyozni
kell, hogy amennyiben a gazdálkodó tiametoxammal (pl. Aktarával) végzi a
permetezést, úgy a mintákban a tiametoxam mellett annak bomlásterméke,
a klotianidin is kimutathatóvá válik. Az említett vegyületek egymássá alakulása
nem fordítható meg, ami azt jelenti, hogy amennyiben kizárólag klotianidin
van egy mintában, akkor nem tiametoxamot, hanem klotianidint alkalmazott a
felhasználó. Meg kívánjuk jegyezni, hogy szerves foszforsav-észterek egyáltalán
nem használhatók a gyümölcsösökben. Ennek a szigorításnak a bevezetésében a
korábbi mérgezési esetek, az OMME vizsgálatai és a hatóanyaggal kapcsolatos
egyéb aggályok is szerepet játszottak. Ugyanakkor a három neonikotinoiddal
(a tiametoxammal, klotianidinnel és az imidaklopriddal) kapcsolatosan el kell
mondani, hogy csak a virágzás után alkalmazhatók, de csak abban az esetben,
ha nem látogatják valami egyéb okból (virágzó aljnövényzet, mézharmat stb.)
méhek a területet. Amennyiben tehát a begyűjtött méhekből ezeket a vegyületeket
detektálja a laboratórium, akkor szinte biztos, hogy szabálytalanul végrehajtott
permetezés játszott közre a méhek pusztulásában.
• Ha megnézzük, hogy a tiametoxam, klotianidin és az imidakloprid mely
növénykultúrákból volt visszamérhető, úgy láthatjuk, hogy pl. a repcékből egy
esetben sem voltak jelen. Ugyanakkor szinte az összes esetben gyümölcsökből
vagy szántóföldi zöldségekből (pl. sárgadinnye) lehetett ezeket kimutatni,
ami mindenképpen arra utal, hogy ezek a hatóanyagok nem csávázószerként,
hanem permetszerként lettek kijuttatva. Természetesen elméletileg szóba jöhet a
gyümölcskultúrák szomszédságában elvégzett kukoricavetések alkalmával történő
elsodródás jelensége is, de tudva azt, hogy Magyarországon a kiadott szükséghelyzeti
engedélyekkel szemben mekkora volt a ténylegesen neonikotinoid csávázószerrel
kezelt területek aránya, ez a hipotézis a mérgezési esetek között csak csekély szerepet
játszhat. Ugyanakkor fel kell készülni arra, hogy amennyiben a kormányzat a
neonikotinoidokkal végzett csávázási technológiának újabb lehetőségeket biztosít,
akkor ez a helyzet hátrányosan fog megváltozni.
• Igen figyelemre méltó viszont, hogy a méhhullákban 9 alkalommal lehetett
piretroid-szennyezést találni, ebből 2-szer az amúgy igen nehezen utolérhető
lambda-cihalotrin is megjelent. Viszont az is igaz, hogy amennyiben ez utóbbit
detektálta a laboratórium, a bizottságnak nem sikerült kiderítenie a szennyezés
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forrásául szolgáló növényt, és az is igaz, hogy amennyiben a növényben találtak
lambda-cihalotrint, akkor a méhekben ez nem volt kimutatható. Ez a furcsa
ellentmondás mindenképpen alátámasztja azt a korábban tett megállapításunkat,
hogy a piretroidok rovására írható mérgezési esetekben egyáltalán nem biztos,
hogy nincsenek nagy mennyiségben hullák a kaptárak környékén, valamint
azt is, hogy a fellelt hullák mennyisége erősen függ a kijuttatott permetszer
dózisától, a permetezésnek a kaptáraktól való távolságától, illetve az alkalmazott
hatóanyagféleségtől. Ez utóbbi magyarázza azt a tényt, hogy a méhekben több
alkalommal lehet detektálni cipermetrint, mint lambda-cihalotrint, ugyanis a
cipermetrin a méhek testében tovább visszamérhető, mint a lambda-cihalotrin.
Továbbá azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ok-okozat összefüggésének
hagyományos szemléletmódon alapuló felállításán változtatni kell, tehát a piretroidmérgezéseknél nem azt kell feltétlenül vizsgálni, hogy a növényben kimutatott
hatóanyag (pl. lambda-cihalotrin) megtalálható-e a méhekben, hanem azt, hogy
amennyiben a méhek által látogatott növények ezzel a hatóanyaggal vannak
szennyezve, akkor nem borult-e fel a kaptáron belül a frissen behordott méz, a
fiasítás és a takaró népesség aránya.
A megmintázott repcékben detektált méhekre kifejezetten veszélyes hatóanyagok
között a klórpirifosz vezet, mellette gyakran találjuk meg a cipermetrint is. Ez arra
enged következtetni, hogy valószínűleg olyan készítményt alkalmaztak megkésve,
amelyben egyszerre mindkét hatóanyag megtalálható.
A 14. táblázat adatai szerint három alkalommal kizárólag DEET (N,N-dietilmeta-toluamid) volt a kaptárak kijárónyílásában található méhhullákban. Ezt a
vegyületet csak a műlépek szennyezőanyagaként ismerjük, a növényvédelem nem
használja. A vegyületet egyébként rovarok riasztására használják, valószínűleg
ott, ahol a sonkoly nagyüzemi feldolgozása nem tud lépést tartani a beérkező
nyersanyag felhasználási ütemével. Ilyen esetekben tehát a méhész által használt
műlép szennyezettségét is vizsgálni kell, ugyanis sok esetben talán éppen ez
magyarázza méheink furcsa viselkedését, pl. a kaptárak előtti mászkálás jelenségét,
netán a pusztulásukat.
Amennyiben egy pillantást vetünk a megmintázott növények egymáshoz
viszonyított arányára, látható, hogy a legtöbb növényi mintát a gyümölcs- és
repcekultúrákból gyűjtötték a bizottságok, ugyanakkor igen szembetűnő az a
tény is, hogy a nyári mérgezések alkalmával főleg a napraforgóra koncentráltak,
és nagyon kevés kukoricáról származó növényminta született. Ez utóbbi azért
fontos, mert a napraforgó virágzásával majdnem egy időben kezdődik a kukorica
virágzása és a kukoricabogár rajzása is. Ennek a kártevőnek a leküzdése érdekében
pedig előfordul, hogy permeteznek a gazdák.
Az akácról származó minták közül egyben sikerült méhekre veszélyes hatóanyagot
kimutatni, ami a kérdéses növényállomány körzetében történő permetszer
elsodródására utaló bizonyíték.

14. táblázat A méhmérgezési esetek vizsgálata során a méhekből és méhészeti
termékekből kimutatott növényvédőszer-hatóanyagok előfordulási gyakorisága
Felhasználási terület

Szercsoport

szerves foszforsavészterek

neonikotinoidok

Rovarölő szerek

karbamátok

piretroidok

Méhészeti atkaölő
szerek

A kimutatott
hatóanyag neve

Az előfordulás
gyakorisága
(alkalom)

dimetoát

1

ometoát

1

klórpirifosz

8

klórpirifosz-metil

1

klotianidin

18

tiametoxam

11

tiakloprid

2

indoxakarb

1

cipermetrin

5

lambda-cihalotrin

2

tetrametrin

2

fluvalinát

16

piretroidok

flumetrin

1

amidinek

amitráz

1

DEET

3

Egyéb
Gombaölő és rovarölő szerek együtt

29

Szermaradéktól mentes

14

Elmaradt a növényi mintavétel

3

15. táblázat A mérgezési esetek kapcsán megmintázott növénykultúrák felsorolása
és a begyűjtött minták száma
Megmintázott növények

A minták száma

Gyümölcs

54

Repce és a repce körül található ruderália (gyomos terület)

44

Búza
Napraforgó
Kukorica

9
10
3

39

Sárgadinnye

1

Akác

4

Egyéb (pl. cukorrépa, bíborhere)

3

Összes:
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2.2.2. Az egyes mérgezési esetek konkrét tapasztalatai
2.2.2.3. Vácszentlászló
Vácszentlászlón a károsult méhészetek tulajdonosától tudjuk, hogy a kaptárai szomszédságában közvetlenül elhelyezkedő búzatáblát permetezték többek között lambda-cihalotrin hatóanyaggal. Felmerült annak lehetősége, hogy a kérdéses növényállománnyal határos akácosra is átsodródott a permetszer. Ezt az állítást a mintavétellel
kapcsolatos késlekedés miatt nem sikerült igazolni. Szerencsére az ügyben született
ökotoxikológiai elemzés annak lehetőségét egyáltalán nem zárta ki, hogy a méh
állomány a permetléfelhőbe berepülve károsodott.

2.2.2.4. Méhmérgezés a Somogy megyei Nyim település határában
Sajnos, ezzel ellentétes eredményre jutott a hatóság a Somogy megyei Nyim település
körzetében tapasztalt méhpusztulás alkalmával, ahol a szituáció nagyon hasonlított
az előzőekben leírtakra, tehát az akácerdővel határos gabonatábla szennyezettsége
egyezett meg az akácfákról származó virágzatok szennyezettségével, ugyanakkor
méhhullák hiányában elmaradt a méhminták begyűjtése, így a kártérítés behajtására
sincsen reményünk. A helytelen permetezési gyakorlatot folytató gazda ellen eljárást
indított az illetékes hatóság.

2.2.2.5. Lökösháza
Ez az eset tipikus példája annak, hogy maga a méhész is okozhat mérgezést saját
állományának, ugyanis ebben az történt, hogy méhésztársunk a saját csemegekukorica-területét permetezte le neonikotinoid- (tiametoxam-) hatóanyagot tartalmazó
készítménnyel a virágzás alatt. Ennek megfelelően a növények és természetesen a
kaptárak előtt fellelt méhhullák is egyaránt tartalmazták a kijuttatott hatóanyagot
és annak bomlástermékét, a klotianidint is.

2.2.2.6. Méhmérgezés a Bács-Kiskun megyei Soltvadkert térségében
Még 2016 nyarán, a vaddohány virágzásának idején történt az a súlyos mérgezési eset,
amelynek során a begyűjtött mintákat a NÉBIH hódmezővásárhelyi laboratóriuma
analizálta. A károsult méhészetben meglepő módon egy gombaölő szer hatóanyaga,
a prokloráz volt kimutatható a méhhullákban. A méhészet közeléből gyűjtött növényi
mintákban viszont piretroidok (alfametrin és cipermetrin), valamint a már régről
ismert BI 58 hatóanyaga, a dimetoát volt bemérhető. Ezek után nem volt meglepő,
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hogy az ok-okozat kérdése az ökotoxikológiai elemzésben nem volt kimunkálható.
A tünetek alapján viszont az mindenképpen látszott, hogy valamilyen hosszú hatástartamú szernek az alkalmazása okozhatta a mérgezést, ugyanis a méhek görcsösen
rángatózva még napokig hullottak a kaptárak elé terített fóliára. Ezek alapján az ÁDIban még megtalálható, méhegészségügyi célból begyűjtött minta szűrővizsgálatának
elvégzését kértük, de nem Hódmezővásárhelyre, hanem Velencére szállíttattuk le
a mintákat. Ennek az analízisnek a vizsgálati költségeit már az OMME fizette. Az
eredmény mindenkit megdöbbentett, ugyanis azokban a méhekben, amelyekben a
hódmezővásárhelyi laboratórium nem talált más hatóanyagot, csak az amúgy méhekre nem jelölésköteles gombaölő szerekben található proklorázt, Velence fipronilt
detektált. Az esetet jelentettük a NÉBIH illetékes igazgatóságán, de sajnos, beadványunkra eddig még nem kaptunk választ.

2.2.2.7. Méhmérgezés Fertődön
Győr-Moson-Sopron megyében zöldítés céljából vetett mustártáblákat permeteztek
rovarölő szerrel a tulajdonosok virágzás idején, fényes nappal. A méhészek szinte
ezzel egy időben észlelték a mérgezés tüneteit és felvették a kapcsolatot a gazdákkal,
akik kérték, hogy az esetet ne jelentsék be a hatóságnak, és feltűnően készségesek
voltak a kártérítéssel kapcsolatos egyezség alkalmával. A területet egyébként ezzel
egy időben le is tárcsázták, így már semmiképpen nem volt esély a növényállomány
megmintázására. Ettől függetlenül az OMME költségen analizáltattuk a méhtetemeket. Az időközben elkészült laboratóriumi jegyzőkönyvekből kiderült, hogy a
termelők kizárólag csak a felhasználási engedélyüktől már megfosztott növényvédő
szerekkel végezték el a permetezést. Ennek megfelelően a méhhullákból fipronil és
DDT (!!!) volt kimutatható…

2.2.2.8. Méhmérgezés egy atkaölés céljára
felhasznált oxálsavtartalmú készítménnyel
Nagyon meglepő bejelentést kaptunk a zárókezelések időszakában. Méhésztársunk
állítása szerint az egyik gyári oxálsavtartalmú készítmény hatására pusztultak el a
méhei. A helyzetet súlyosbította, hogy a problémák észlelése előtt a maradék szert az
illető átadta társának, aki szintén lekezelte a néhány családból álló méhészetét. Ezt
követően mindketten megdöbbenten tapasztalták a méhek pusztulását. A hatósági
mintavételeket követően a NÉBIH ÁTI vizsgálta a szer oxálsavtartalmát, a NÉBIH
ÁDI pedig a méhek egészségügyi állapotát ellenőrizte. A következő eredményre jutottak: a méhek a mérgezés tüneteit mutatták, ugyanakkor az alkalmazott készítmény
hatóanyag-tartalma az előírásoknak megfelelt. Ezek után egyértelműnek adódott, hogy
analizáljuk a méhekben található növényvédőszer-maradékok jelenlétét is. Ezt a vizsgálatot a NÉBIH Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriuma végezte Velencén.
Az itt kapott eredmény adta meg a magyarázatot a jelenségre, ugyanis kiderült, hogy
a méhek testében magas fipronil-hatóanyagtartalom volt visszaigazolható. Ezek után
kézenfekvő volt, hogy újra megelemezzük a gyógyszerként használt oxálsavoldatot,
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amelyben szintén megtaláltuk a fipronilt. A hatóság ezt követően a forgalmazótól is
bekérte az azonos gyártási számmal rendelkező árumintát, ami viszont mentes volt
a kérdéses hatóanyagtól. A fentiekből az alábbi következtetések vonhatók le:
• A méhek fipronilmérgezésben pusztultak el.
• A fipronil eredetéről elmondható, hogy a zárókezelésre felhasznált oxálsavoldatban
volt jelen szennyező anyagként.
• A hatósági ellenőrzések tanúsága szerint kiderült, hogy csak az az 1 liter oldat volt
szennyezett fipronillal, amit a panaszos méhészek felhasználtak.
Innentől már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy vajon ki szennyezte be pont azt
az 1 litert, amit méhésztársunk felhasznált? Továbbá az is kérdés, hogy a rovarok és
atkák ellen amúgy rendkívül hatékony fiproniltartalmú készítmény vajon nem úgy
került-e bele éppen ebbe az egy flakonba, hogy ezzel a felhasználó az oxálsav Varroa
elleni hatékonyságát akarta megnövelni??? Ha ez így van, akkor már csak az a kérdés, hogy kinek a számlájára írható ez a probléma, és kit kellene, hogy terheljenek a
vizsgálati költségek…

2.2.3. A mérgezési esetek felderítésének
alkalmával elkövetett hibák

• Sajnos, a mérgezési esetek észlelését követően sokszor már a mintavételek alkalmával
megszületik a „döntés” arról, hogy ki a felelős a károkozásért, így túlságosan is
kevés növényi minta születik, és csak később eszmélnek rá az érintettek, hogy
az előbb említett hipotézis valóságtartalma a vizsgálatokkal nem igazolható, és
ilyenkor már a mintavételt sincs értelme megismételni.
• Korábban már említettük, hogy a nyáron bekövetkezett mérgezések alkalmával
nagyon kevés kukorica-növényminta születik, pedig ennek a növénykultúrának
a virágzása idején történő rovarölő szeres permetezése egyre gyakoribb.
• A mérgezési eseteket követően nem történik meg a részletes kárfelmérés, annak
ellenére, hogy évente kiadjuk az ilyenkor elvégzendő teendők listáját, így az esetleges
károkozót akkor sem lehet kártérítésre kötelezni, ha egyébként az ökotoxikológiai
elemzés tartalma ezt lehetővé tenné.
• Jelenleg még nincsen végleges adatunk arról, hogy hány esetben látja egyértelműnek
a hatóság a mérgezéssel kapcsolatos ok-okozat meglétét, de egy biztos: az alacsony
esetszám eleve behatárolja a lehetőségeket…
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2.3. Az OMME és a NÉBIH által közösen
elvégzett vizsgálatok eredményei
Többéves múltra tekint vissza az a munka, amelynek keretén belül a méhészektől
kapott információk alapján azokban a földrajzi körzetekben végzünk mintavételt, ahol
korábban jeleztek növényvédelmi okokra visszavezethető problémákat a méhésztársaink. Ebben a munkában a hatósági mintavétel pártatlanságát a megyei kormányhivatalok szakemberei biztosítják, a mi szaktanácsadóink javaslata alapján születik
meg a döntés a mintavételek helyszínéről és a megmintázandó növénykultúrákról.
Munkában segítségünkre van a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
által delegált szakember is. A begyűjtött mintát minden esetben a NÉBIH Velencei
Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriuma vizsgálta meg. Az eredmények
listája még nem teljes, ugyanis 6 db minta bizonyítványát a kiadványunk megírásáig
még, sajnos, nem kaptuk meg. Az eddig rendelkezésre álló adatok közül a hatóság
által kifogásoltakat közöljük a 16. táblázatban.
16. táblázat A NÉBIH és az OMME által végzett közös ellenőrzések részeredményei
(47 db mintából csak a kifogásoltak adatait közöljük)

Tornyospálca

Kisvárda

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Település

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megye

Nagyhalász

Mintázott
kultúra

alma

alma

alma

Időpont

2017. 04. 21.

2017. 04. 21.

2017. 04. 20.

Szermaradék

Koncentráció
(mg/kg)

acetamiprid

0,55

difenokonazol

1,9

klórpirifosz

0,005

klórpirifosz

0,005

klórpirifosz

0,005

klórpirifosz-metil

0,019

tiakloprid

1,8

Elfogadhatatlan
kockázatot
jelent?

Kiderített rendellenesség

igen

nincs benne a
permetezési
naplóban,
kultúrában
nem engedélyezett
hatóanyag

igen

kultúrában
nem engedélyezett
hatóanyag

igen

nincs benne a
permetezési
naplóban,
kultúrában
nem engedélyezett
hatóanyag
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2017. 04. 20.

igen
0,004

cipermetrin

0,017
igen

kultúrában
nem engedélyezett
hatóanyag

Mezőkövesd

CsajágKüngös

őszi káposz2017. 04. 25.
tarepce

cipermetrin

0,038

igen

nincs benne a
permetezési
naplóban

CsajágKüngös

őszi káposz2017 .04. 25.
tarepce

cipermetrin

0,023

igen

nincs benne a
permetezési
naplóban

Somogysárd

indoxakarb

0,014

igen

további
vizsgálatot
igényel

?

mennyisége
alapján
csávázószer
lehetséges,
további
vizsgálatot
igényel

Csongrád

Borsod-Abaúj-Zemplén

klórpirifosz

Veszprém

alma

Veszprém

Buj

nincs benne a
permetezési
naplóban,
kultúrában
nem engedélyezett
hatóanyag

1,7

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

tau-fluvalinát

Szentes

őszi káposz2017. 04. 26.
tarepce

kukorica

kukorica

2017. 07. 19.

2017. 07. 11.

klórpirifosz

0,037

klotianidin

0,013

A táblázatban közölt adatokból látszik, hogy a problémák főleg az illető kultúrákban
nem engedélyezett szerek használatából és az egyes permetezések naplókban történő rögzítésének hiányából adódnak. Egyébként megjegyezzük, hogy a 47 db minta
analitikai eredményei alapján a hatóság 9 esetben indított eljárást a termelők ellen.
Ismét meg kívánjuk jegyezni, hogy további 6 mintavételi helyszín adatai jelenleg
még kiértékelés alatt állnak. Ezekről és a vizsgálat végeredményéről később adunk
tájékoztatást.
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2.4. A neonikotinoidokkal csávázott magokkal
bevetett területek ellenőrzése
2.4.1. A helyzet áttekintése és a 2016-ban
elkezdett munka folytatása

Az mindenki előtt ismert, hogy az EU bizottsága – 485/2013. számon alkotott rendeletében – jelentős megszorítások bevezetését kezdeményezte az említett szercsoport
felhasználásával kapcsolatosan.
Így a rendelet előtti időszakban a magyarországi szántóterületeken a méhek számára vonzó kultúrák esetében az alábbi megoszlásban részesedtek a vetésterületből
a neonikotinoidokkal kezelt területek.
17. táblázat A neonikotinoid-csávázószerekkel kezelt területek aránya a vetésterületből
Kultúra

Vetésterület (ha)

Kezelt terület nagysága (%)

250 000

90

Őszi káposztarepce
Napraforgó
Kukorica

550 000

90

1 200 000

14

A fenti adatokat természetesen nem úgy kell érteni, hogy a szercsoport hazai engedélyeztetésétől kezdődően minden évben ennyi volt a kezelt terület nagysága,
hanem úgy, hogy a 90-es évek közepétől 2013-ig folyamatosan emelkedett az ilyen
módon kezelt területek aránya, és 2012–13-ra következett be az az állapot, amit a 17.
táblázatban mutatunk be.
A magyar hatóság két éven keresztül következetesen betartotta az említett rendelkezéseket, és még szükséghelyzeti engedélyt sem adott ki 2015-ig. A helyzet
2016-ban változott először, ugyanis ekkor csak kis területen adtak ki szükséghelyzeti
engedélyt. Ugyanez volt igaz 2017-re is, azzal a különbséggel, hogy a repcéknél ekkor
már jelentősen nőtt az engedéllyel érintett terület nagysága. Az ezzel kapcsolatos
adatokat a 18. táblázatban közöljük.
18. táblázat A neonikotinoidokkal csávázott területekre kiadott engedélyek szerinti
vetésterületek nagysága és ennek megvalósulása
A csávázott
mag
vetésének éve

2014

Engedélyezett kultúra

Kérelmezett terület

Megvalósulás (ha)

őszi káposztarepce

0

0

kukorica

0

0

napraforgó

0

0
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2015

2016

őszi káposztarepce

0

0

kukorica

0

0

napraforgó

0

0

őszi káposztarepce

25 000

21 518

kukorica (vetőmag)

30 000

9985

2000

50

őszi káposztarepce

579 000

242 957

kukorica (áru + vetőmag)

122 000

10 924

napraforgó (vetőmag)

2017

napraforgó (vetőmag)

2018

3000

3000

őszi káposztarepce

106 000

?

kukorica (áru + vetőmag)

436 000

?

napraforgó (áru + vetőmag)

641 000

?

Az adatokból látszik, hogy a kezelt terület nagysága az EU-ban jelenleg is érvényes
megszorítások ellenére növekszik, de azt is érdemes megfigyelni, hogy az engedélyek
által megállapított területméretnek minden évben csak bizonyos százalékán valósul
meg ilyen növények vetése. Egy biztos: az említett növekedés a prognózisok szerint
2018-ra meg fogja közelíteni a megszorítások életbe léptetése előtti utolsó év adatait,
annak ellenére, hogy az említett EU-rendelkezés értelmében ez nem lenne lehetséges.
A hatóság szerint ezt a döntést az alábbiak indokolják:
• A talajlakó kártevők jelenléte és károkozása változatlanul nagy és nehezen
megoldható problémát jelent a mezőgazdasági termelés számára.
• A szigorítások bevezetése óta elterjedt alternatív megoldásoknak a környezetre,
ezen belül a nem célszervezetekre gyakorolt hatása kedvezőtlenebb, mint a vitatott
szercsoporté.
• A szigorítások bevezetése óta sem történt számottevő változás a méhpusztulások
nagyságrendjében, és nincs látható jele annak, hogy a méhegészségügyi helyzet
érdemben javult volna.
2013–2014-ben mértük a szermaradványok értékét repcékben, azok talajában, árvakelésekben, a táblából összegyűjtött vízmintákban. Az eddigi eredmények között ki kell
emelni a következőket: a talaj és vízmintákban a termelés évében a kérdéses hatóanyagok még detektálhatók. Ugyanakkor a betakarítás utáni esztendőben már „csak” a
táblák legkitettebb részeiben, az ún. tábla szélén elhelyezkedő „forgókban” mérhetők
az említett vegyületek. Hasonló eredményeket tartalmaz egyébként a NÉBIH által elvégzett vizsgálatsorozat is (http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21464/Rovarolo_szermaradek_viragokban_20140428.pdf/c2a864f7-b0ed-42f1-a742-e42d8c7c6cbd).
Ugyancsak említésre méltó az az eset, amelynek során 2013-ban Egyházaskozáron
egy tavasz óta nehézségekkel küzdő méhészet mintáit vizsgáltuk. Ennek eredményeként
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igazoltuk a napraforgótáblák csávázószer-eredetű szennyezettségét a virágzáshoz közeli
napokban, ugyanakkor a méhészet lépeiben viszont egy teljesen más hatóanyag (a bifentrin)
volt detektálható, amelynek a jelenlétére viszont a méhészet közvetlen közelében található
borsótábla korábbi (teljesen szabályellenes) permetezése adhatja meg a magyarázatot.
A 2016-ban folytatott méréseinkben több, vetőmag-előállítási céllal elvetett kukorica- és egy napraforgó-terület vizsgálatát végeztük el. Ezek eredményeit közöltük
is a 2016-ban megjelent kiadványunk 52–61. oldalán, és az alábbi figyelemreméltó
megállapításokra jutottunk:
• A megmintázott kukoricák felső levelei minden esetben tartalmaztak több-kevesebb
neonikotinoid-tartalmú csávázószer-maradékot.
• A címertesteknek kevesebb, mint felében (tehát nem minden esetben) jelent meg
a csávázásra felhasznált klotianidin. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 9 db mintából
4 db volt pozitív.
• A virágzatokról leválasztott 6 db pollenminta közül egy alkalommal szintén
detektáltuk az említett hatóanyagot. Ennek mennyisége 3 ppb volt.
Ugyancsak 2016-ban végeztünk méréseket egy 52 ha területű vetőmagnapraforgó-táblában és a közvetlen közelben elhelyezett méhcsaládokban. A mérést Baranya
megyében végeztük. A mintavételeket 3 alkalommal, a virágzás elején, közepén és végén
hajtottuk végre. A növényi mintavételek napján felmértük a családok kondíciójának
változását, megbecsültük a begyűjtött élelem mennyiségét, mintát vettünk a családok
egészségügyi állapotának felmérése céljából, és természetesen mértük a méhek és a
kaptárak előtt található méhhullák szermaradékait. A vizsgálati eredményekből az
alábbiak voltak kiolvashatók:
Az eredmények szerint a napraforgó virágzásának elején a felső levelekből a csávázásra használt tiametoxam mellett imidakloprid is mérhető volt. Ez utóbbi vegyületnek az eredetét később próbáltuk kideríteni. A két hatóanyag együttes megjelenése
arra is alkalmat adott, hogy megvizsgáljuk, melyik mutatható ki hosszabb távon a
növényből. Ennek megfelelően látszik az adatokból, hogy amíg az imidakloprid még
mérhető értéket mutat a virágzatok epidermiszében a virágzást megelőző napokban,
addig a tiametoxam itt már csak nyomokban van jelen. A virágzás közepén és végén
gyűjtött minták egyikében sem kimutatható a két hatóanyag.
A nyári növényminták analitikai eredményeit követően próbáltuk tisztázni az
imidakloprid eredetét. Ennek megfelelően vizsgáltuk a felhasznált vetőmagra felhordott csávázószereket, ellenőriztük a terület agronómiai előéletét és talajmintákat
is gyűjtöttünk a kérdéses területről. Ez utóbbi esetben természetesen betartottuk a
talajminták gyűjtésével kapcsolatos előírásokat.
Az elvégzett vizsgálatok, sajnos, nem vezettek eredményre, ugyanis a vetőmagon
nem talált a laboratórium imidaklopridot. A tábla agronómiai előélete szerint sem
volt igazolt a hatóanyag felhasználása 3 évre visszamenőleg, ezt látszik alátámasztani
a talajminták eredménye is, miszerint azokban sem volt jelen a keresett vegyület.
A talajminták eredményeit a 19. táblázat tartalmazza.
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19. táblázat Neonikotinoiddal kezelt terület három különböző mélységből
származó talajmintaadatai 2016
Település

Dencsháza

Dencsháza

Dencsháza

Talajréteg

talaj, 0–10 cm

talaj, 10–20 cm

talaj, 20–30 cm

Hatóanyag

Mg/kg talaj
sz. a.

boszkalid

0,063

dimoxistrobin

0,036

fluorkloridon

0,029

metolaklór

0,034

boszkalid

0,025

dimoxistrobin

0,016

fluorkloridon

0,010

metolaklór

0,007

boszkalid

0,006

Még télen és tavasszal átvizsgáltuk a területre 2016 nyarán kiszállított méhcsaládok
kitelelési eredményeit, amelyekről elmondható, hogy megfigyelésbe bevont 5 db méh
család sikerrel átvészelte a telet. Mindezek mellett fontos adatnak számít, hogy az
előző nyáron megfigyelt napraforgó-terület (58 ha) csupán töredéke volt a családok
tényleges röpkörzetének, amely közel 3000 ha-t tesz ki. Ennek megfelelően a gyűjtő
méheknek volt lehetőségük egyéb területekről is eleséget szerezni. A kísérletbe bevont
egyik méhcsalád képét a 17. sz. ábrán szemléltetjük

17. sz. ábra A dencsházi kísérletbe bevont egyik méhcsalád 2016. november 30-án
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2.4.2. Méhtoxikológiai kísérletek bemutatása

Az előző évek gyakorlatának megfelelően folytattuk azokat a méhtoxikológiai kísérleteket, amelyek segítségével arra keressük a választ, hogy egyes virágzásban nappal
alkalmazható, méhekre nem jelölésköteles növényvédőszer-kombinációk okoznak-e
valamilyen károsodást a méhcsaládoknak. Idén a szántóföldi és a kertészeti kultúrákban leggyakrabban használt rovar- és gombaölőszer-kombinációk hatását vizsgáltuk
(20–21. táblázatok).
20. táblázat A méhtoxikológiai kísérletben kipróbált növényvédő szerek és
kombinációik (szántóföldön alkalmazott leggyakoribb megoldások)
Készítmény 1

Készítmény 2

Készítmény 3

Permetlé l/ha

Vizes kontroll

–

–

250

Dózis l v. kg/ha

Mavrik 24 EW

–

–

250

0,2

KeyPro

–

–

250

1

Mospilan 20 SG

–

–

250

0,2

Pictor

–

–

250

0,5

Mavrik 24 EW

KeyPro

–

250

0,2 + 1

Mavrik 24 EW

Pictor

–

250

0,2 + 0,5

Calypso 480 SC

Pictor

–

250

0,15 + 0,5

Mavrik 24 EW

Mospilan 20 SG

–

250

0,2 + 0,2

Mavrik 24 EW

Mospilan 20 SG

KeyPro

250

0,2 + 0,2 + 1

250

0,15

Calypso 480 SC

21. táblázat A méhtoxikológiai kísérletben kipróbált növényvédő szerek és
kombinációik (kertészetben és gyümölcsösben alkalmazott leggyakoribb megoldások)
Készítmény 1

Készítmény 2

Készítmény 3

Permetlé l/ha

Dózis l v. kg/ha

Kontroll

–

–

700

0

Folicur Solo

–

–

700

1

Calypso 480 SC

–

–

700

0,3

Mavrik 24 EW

–

–

700

0,3

Mospilan 20 SG

–

–

700

0,4

Calypso 480 SC

Folicur Solo

–

700

0,3 + 1

Mavrik 24 EW

Folicur Solo

–

700

0,3 + 1

Mospilan 20 SG

Folicur Solo

–

700

0,4 + 1

Mospilan 20 SG

Mavrik 24 EW

–

700

0,3 + 0,3

Mospilan 20 SG

Mavrik 24 EW

Folicur Solo

700

0,4 + 0,3 + 1
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2.4.2.1. A kísérleti kérdések ismertetése
1. A méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek – Mospilan 20 SG (acetamiprid),
Calypso 480 SC (tiakloprid), Mavrik 24 EW (tau-fluvalinát) –, valamint egy
méhekre szintén nem jelölésköteles, ergoszterol bioszintézis-gátló csoportba tartozó
hatóanyagú Keypro (ciprokonazol), Folicur Solo (tebukonazol) és több hatóanyagú
Pictor (dimoxistrobin és boszkalid) gombaölő szer együttes kijuttatása milyen
hatással van a méhek viselkedésére?
2. A nevezett készítmények együttes kijuttatása okoz-e mortalitást, és ha igen, akkor
annak mértéke mekkora közvetlenül a kezelés után, majd egy nap elteltével?
A kísérlet beállításával kapcsolatos módszertant a korábbi két kiadványunkban már
közreadtuk, így ennek újbóli közlésétől eltekintünk, ugyanis a módszertan idén sem
változott.

2.4.2.2. A szántóföldön használt szerkombinációk
hatásának értékelése
A július 18-án végzett permetezés után, a kezelést követő 1 órás értékelés során a méhek
viselkedésében nem mutatkozott jelentős változás. A kezelésekben csekély mértékű
mortalitás jelentkezett, de ennek mértéke nem volt jelentős és a kezelések eltérő
hatásának megállapítására nem volt elegendő. Azt viszont mindenképpen érdemes
hangsúlyozni, hogy a méhészek által „mászkáló méhek” megjelenéseként aposztrofált jelenség kialakulásához köze lehet a kísérletben használt szerkombinációknak.
A méhek kezelést követően 24 órával történő értékelése azt mutatta, hogy a
rovarölő szerekkel kombinációban használatos, egymáshoz hasonló hatásmódú
gombaölő szerek nem azonos mértékű szinergens hatással rendelkeznek (18. sz. ábra).
A ciprokonazol (Keypro), illetve a dimoxistrobin és boszkalid (Pictor), eltérően az
előző évben (és az idei esztendőben is) használt tebukonazol-hatóanyag tartalmú
Folicur Solótól, a jelen kísérleti körülmények között méhtoxikológiai szempontból
szinergens hatást nem mutatott. Így megállapítható, hogy a vizsgált kombinációkban
történő kijuttatás esetén használatuk nem jelent kockázatot a méhekre. Ezzel együtt
a tárgyévi vizsgálatoknál azt tapasztaltuk, hogy a méhek aktuális egészségi állapota
és a hőmérsékleti viszonyok jelentősen befolyásolhatják a méhek peszticidtűrését.
Az álanyás kaptárakból származó méheken 25 ºC feletti, füstöléssel történő izolátortöltésnél tapasztaltuk, hogy a közepes nozémás fertőzöttséget mutató, kísérletbe
vont méheken olyan mértékű, kezelésektől független pusztulás következett be 24 óra
alatt, hogy a kísérlet értékelhetetlen volt. A méhek egészségi állapota is jelentősen
befolyásolja egy méhmérgezés esetén a pusztulás mértékét, erre gyakori példa, hogy
a méhmérgezésnél az azonos területen gyűjtő méhészek egy része jelentős méhpusztulást tapasztal, mások pedig jelentős veszteség nélkül túlélik a mérgezés hatását.
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Mortalitás a kezelés után 24 órával
A különböző betűk szignifikáns különbséget jelölnek, Mann–Whitney U-próba, P < 0,05

c

4,5

abc

2,5

abc

2,0
1,5

bc

bc

Mavrik + Keypro

Mavrik + Mospilan

Calypso + Pictor

Mospilan

Mavrik + Mospilan
+ Keypro

Mavrik + Pictor

0,0

bc

ab

Calypso

0,5

abc

abc

a
Pictor

1,0

abc

Mavrik

3,0

Keypro

3,5

Kontroll

Mortalitási ráta (%)

4,0

18. sz. ábra A mortalitás alakulása a kezelés után 24 órával (szántóföldi kombinációk)

2.4.2.3. Kertészeti kombinációk és dózisok
A permetezést követően 1 óra elteltével értékeltük az izolátorokban a méhek viselkedését és mortalitását. A kontrollkezelésben, valamint az önmagában végzett gombaölő szeres és a rovarölő szeres kezelésekben számottevő viselkedésbeli változást és
premortális tüneteket nem észleltünk. Ezekben a kezelésekben a premortális tünetek
mértéke nem haladta meg a 2%-ot. Ezzel szemben a tebukonazol-hatóanyag tiakloprid- és acetamiprid-kombinációjánál jelentős viselkedésbeli változást figyeltünk
meg, és a méhek jelentős hányadán premortális tünetek jelentek meg. A Calypso +
Folicur Solo kombinációban a méheknek átlagosan 46,7%-a, a Mospilan + Folicur
Solo kombinációban 7,6%-a, a Mospilan + Mavrik + Folicur Solo kombinációban
18,8%-a a kezelés után 1 órával már premortális tüneteket mutatott. Ezzel szemben
számottevő premortális tünet kialakulását nem észleltük a Mavrik és Mospilan
együttes kijuttatása során. Már az 1 órával a kezelés után mért premortalitás mértéke
is szignifikáns eltérést mutatott a kezelések között.
A permetezés után 24 órával mért adatok alapján a kontrollkezelésben a mortalitás
(1,2%) szignifikánsan nem különbözött az egyedül kijuttatott gombaölő szerektől
és a rovarölő szerektől. Ezzel együtt az ismétlések száma és a statisztikai próba az
eredmény megbízhatóságát támasztja alá (19. sz. ábra).
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Mortalitás a kezelés után 24 órával
A különböző betűk szignifikáns különbséget jelölnek, Mann–Whitney U-próba, P < 0,05
d

30
25

a

a

a

a

a
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Kontroll
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Mospilan + Mavrik

bcd

c
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a

Mavrik

0

Folicur Solo

5

Mospilan

10

Mospilan + Folicur
Solo

15

Mospilan + Mavrik +
Folicur Solo

20

Mavrik + Folicur Solo

Mortalitási ráta (%)

35

19. sz. ábra Házi méh mortalitása kezelésenként, a permetezés után 24 órával
(Iszkaszentgyörgy, 2017. július 27.)

Az előző évben az acetamiprid és tebukonazol szinergens hatásának észlelését követően
nem volt meglepetés a méhveszélyesség szempontjából nem jelölésköteles gombaölő
és rovarölő szerek szinergens hatása. A jelen vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a
tau-fluvalinát- és tebukonazol-kombináció nem jelent veszélyt a méhekre. Ezzel szemben tiakloprid- és tebukonazol-kombináció együttes kijuttatása kockázatos. Meglepő
eredményt kaptunk a Mospilan és Mavrik, két rovarölő szer együttes kijuttatásakor,
amikor is a kontrollhoz képest számottevő viselkedésváltozás és mortalitás a jelen
kísérletben nem lépett fel. A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a méhekre nem
jelölésköteles növényvédő szerek virágzó állományokban történő együttes használata
sem mindig kockázatmentes, és a kombinációk méhekre gyakorolt kedvezőtlen hatása
függ a kombinációs partnerek szinergista hatásától.
Az almában, repcében, napraforgóban és kukoricában használható rovarölő szerek
listáját kiadványunk 22–25. táblázatai tartalmazzák. A Magyar Méhészeti Nemzeti
Program keretén belül támogatott gyógyszerek és gyógyhatású készítmények adatait
a 26. táblázatban foglaltuk össze.
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3. Eredmények, következtetések
A méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálatok eredményei is
tükrözik, hogy igen nehéz esztendőt hagytunk a hátunk mögött. Vizsgáltuk a 2016
augusztusában tapasztalt atkák feldúsulásának okait, és az előző évekhez hasonló
mintavételi kampányba kezdtünk. Ennek eredményeként sikerült felmérnünk a
vizsgált méhészetek atka-, nozéma- és vírusfertőzöttségének mértékét. Kiderült,
hogy a helyzet kialakulásában nemcsak az időjárási tényezők, nemcsak a méhészeti
technológia hiányosságai, hanem egyes atkaölő szerek hatékonysági problémái is
közrejátszottak. Ez utóbbi tárgykörben külön fejezetet jelent az egyik kumafosztartalmú, zárókezelésre ajánlott készítmény, a Destruktor a mellékhatásait célzó
felmérés, amely, sajnos, a mai napig nem hozott eredményt. Ennek megfelelően
egyes méhészetek nem jelentettek panaszt a szerrel kapcsolatosan, mások komoly
problémákról, méhveszteségekről számoltak be. Ezt a kérdést az előttünk álló télen
próbáljuk tisztázni.
Az atkák elleni küzdelem sikertelensége, sajnos, felszínre hozott néhány váratlan
problémát, nevezetesen azt, hogy „élelmes” méhészek olyan szerek „magánimportjába”
kezdtek, amelyek behozatalára és terjesztésére nincsen jogosítványuk. Sajnos, ezek
között a készítmények között találunk szép számmal olyanokat is, amelyeknek a címkéjén nem is szerepel az a hatóanyag (pl. az akrinatrin), amely a hatásért ténylegesen
felel. Mindenkinek felhívtuk a figyelmét arra, hogy ezeknek az atka elleni szereknek
a „magánimportja”, hazai terjesztése és alkalmazása több ponton is ütközik a hazai
jogszabályokkal és árt az ágazat megítélésének.
A méhegészségügyi helyzet további vizsgálata szempontjából igen jelentős állomásnak számít a méhpatogén vírusok vizsgálata, amelynek köszönhetően fény derült
az amúgy erősen atkafertőzött méhek vírusterhelésére is. Ebből a szempontból idén
minden eddiginél több mintát elemzett a laboratórium, és ezekből a vizsgálatokból
kiderült, hogy az elmúlt több mint 20 évben tapasztaltakhoz képest a helyzet romlott,
emelkedett a méhekben talált vírusfajok mennyisége, és dominanciaviszonyaikban
is változás állt be, növekedett a deformáltszárnyvírus (DWV) és a hevenyméhbénulás-vírus (ABPV) jelenléte. Ezzel együtt az is igazolódott, hogy a méhek és a lárvák
vírusterheltsége között jelentős különbségek vannak, ez utóbbiak javára. Ennek a
különbségnek az okát a kutatók a méhpempő viricid hatásának tulajdonítják.
Tavasszal folytattuk a méhegészségügyi mintavételeket, amelynek során kiderült,
hogy a korábban tapasztalt atkainvázió tavaszra erősen visszaesett. Ez a korábban
elvégzett kezeléseknek és a korábbi évekhez képest igen kemény tél hatásának volt
köszönhető, viszont az is igaz, hogy mindennek következtében a telet túlélő családokban a nozéma erősödésével kellett számolni.
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Ebben a munkában idéztünk a Méhészújság című lapban megjelent írásból is,
a téli méhpusztulások adatait tettük közzé.
Kémiai vizsgálatainkban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elemeztük a
viasztermékek (sonkoly, viaszkorongok, műlépek, sőt a mártott anyabölcsőalapok)
szermaradékait is. Az eredmények szerint viszonylag kevés szennyező anyag jelenlétére
derült fény idén, ugyanakkor ez az eredmény módosulhat, ha emeljük az idén viszonylag
alacsonynak mondható mintaszámot…
Érdekes eredményt hozott az egyik üzletben forgalmazott bioméz és a hazánkban
konvencionális technológiával termelt egyéb mézek kémiai összehasonlító vizsgálata. Ennek megfelelően a konvencionális technológiával előállított napraforgó- és
akácmézek ugyanolyan értékeket mutattak, mint a biomódszerekkel előállított méz
esetében láttuk. Ez azt jelenti, hogy a konvencionális módszerekkel termelő méhésztársaink mézei bizonyos esetekben kémiai szempontból ugyanúgy mentesek a
káros szermaradékoktól, mint a biotechnológiával megtermelt méz. Az idézett mérés
egyébként arra is rávilágított, hogy amennyiben a méhész két pörgetés között nem
végez szintetikus kemikáliákra alapozott védelmi célú beavatkozást, úgy a mézében
nem lesz kimutatható káros szermaradék.
Az idei esztendőben is folytattuk a NÉBIH–MNMK–OMME közös mintavételeit.
Ennek során a méhészektől kapott információkat felhasználva, a mintavételi bizottságok a növényvédelmi szempontból problémásnak ítélt földrajzi körzetekben végeztek
rajtaütésszerű mintavételeket. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit még nem
kaptuk meg teljes mennyiségben. A rendelkezésre álló adatokat viszont közöltük.
Foglalkoztunk idén is a legnevezetesebb mérgezési esetekkel, amelyek kapcsán
kiderült, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legrosszabb a helyzet. Ennek
megfelelőn várható, hogy a jövő évben is ide fogjuk összpontosítani erőinket.
A neonikotinoidokkal kezelt területeken 2016 nyarán elkezdett vizsgálataink
befejezéseként talajmintákat gyűjtöttünk, és ellenőriztük az oda elvetett vetőmagon
található csávázószer hatóanyag-tartalmát.
Az idén is folytattuk a tavaly megkezdett méhtoxikológiai vizsgálatainkat, amelynek
eredményeiről tájékoztatni fogjuk a hatóságot, egyben kérjük bizonyos hatóanyagok
(tiakloprid + tebukonazol) kombinált kijuttatása esetén a méhek által látogatott
kultúrákban a méhkímélő technológia bevezetését.

Összefoglalás

A 2016–17-ben végzett monitoringvizsgálatok eredményei között igen fontos helyet
foglal el az a méhegészségügyi mintavétel-sorozat, amelynek keretén belül ősszel és
tavasszal felmértük a családok egészségügyi állapotának változásait. A legnagyobb
kihívást ebben az esztendőben az ismételten tapasztalt atkainvázió és az ezzel párosuló egyéb betegségek (vírusok, nozéma stb.) fellépése okozta. Nagyon sok méhészet
nem is tudta kezelni ezeket a gondokat, így ezek a méhészetek komoly veszteségeket szenvedtek. Ezt a folyamatot súlyosbította az a tény is, hogy a termelői kedv is
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alábbhagyott, és azokban az országrészekben, ahol már több esztendeje nem sikerült
megfelelő hozamokat realizálni, nem is biztos, hogy helyreállították az állományokat.
Azt az állításunkat, miszerint az atkák elleni helyes védekezési gyakorlat kialakítása
jelentette a kulcskérdést a kitelelés sikerében, az a tény támasztja alá, hogy a jól záró
védelmi technológiát alkalmazó méhészek veszteségei jelentősen alatta maradnak
azokénak, akiknek a technológiájában hibát lehetett kimutatni. Ennek eredményeként akár egymáshoz közeli állományok kitelelési rátájában is komoly különbségeket
lehetett találni.
Foglalkoztunk egyes atkaölő szerek hatékonysági problémáival, illetőleg azzal, hogy
a Destruktor 3,2 nevű készítmény méhekre gyakorolt negatív hatása milyen mértékű.
Kémiai vizsgálataink során ellenőriztük néhány viasztermék szennyezettségét,
és összehasonlítottuk 9 db mézminta peszticidtartalmát. Ez utóbbi vizsgálatsorozat segítségével bizonyítottuk azt, hogy amennyiben az atka elleni védelem terén
nélkülözzük a szintetikus kemikáliák alkalmazását a vegetációs időn belül, akkor a
pergetett méz is mentes lesz a nemkívánatos szermaradékoktól.
Áttekintettük a méhmérgezési esetek statisztikáját is, és sajnos, azt a megállapítást
kellett tennünk, hogy a növényvédelmi fegyelem ismét romlott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mindezek fölött igen fontosnak érezzük annak hangsúlyozását, hogy
amennyiben nem változik az a gyakorlat, hogy a méhészek ilyen vagy olyan okból
szó nélkül viselik el ezeket a károkat, és nem tesznek róluk jelentést a hatóságnak,
nem is lehet a helyzet javulására számítani. A témához tartozik és az előbbieknek
ellentmond, hogy 2017 nyarán több esetben is kedvező bírósági ítélet is született
a méhészek számára. Az esetek többségében a monitoringvizsgálatok segítségével
elvégzett laboratóriumi eredmények is kellettek az említett sikerekhez.
Az elmúlt időszakban kiegészítő vizsgálatokat végeztünk a 2016 tavaszán neonikotinoidokkal csávázott területeken. Az eredményekről szóló tájékoztatókat több
növényvédelemmel foglalkozó fórumon, többek között a Magyar Tudományos
Akadémián tartott Növényvédelmi Tudományos Napok alkalmával is közreadtuk.
Méhtoxikológiai vizsgálataink keretén belül idén a méhekre nem jelölésköteles
készítmények méhekre gyakorolt szinergista hatását is tanulmányoztuk, és ennek
eredményeként ismét sikerült olyan szerkombinációkat találnunk, amelyek kijuttatása méhészeti szempontból aggályosnak tekinthető. A vizsgálatok rámutattak arra
is, hogy a virágzó kultúrákban nappal használható rovar- és gombaölő szerek káros
mellékhatásaként nemcsak a méhek pusztulásával kell számolnunk, hanem a viselkedésükben is felléphetnek kisebb-nagyobb zavarok. Ennek további, üzemi szintű
tesztelése mindenképpen kívánatos volna az ágazat számára.

55

22. táblázat Az almában használható rovarölő szerek listája
Hatóanyag

Kereskedelmi név

Méhveszélyesség

Tiametoxam

Actara SC

kifejezetten kockázatos

Emamektin-benzoát

Affirm

kifejezetten kockázatos

Emamektin-benzoát

Affirm Opti

kifejezetten kockázatos

Triflumuron

Alystin 480 SC

kifejezetten kockázatos

Indoxakarb

Avaunt 150 EC

kifejezetten kockázatos

Béta-ciflutrin

Bulldock 25 EC

kifejezetten kockázatos

Tiakloprid

Calypso 480 SC

nem jelölésköteles

Klorantraniliprol

Coragen 20 SC

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Cyren EC

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Cyperkill 25 EC

kifejezetten kockázatos

Deltametrin

Decis

mérsékelten kockázatos

Deltametrin

Decis Mega

mérsékelten kockázatos

Diflubenzuron

Dimilin 25 WP

nem jelölésköteles

Bacillus thuringiensis

DiPel DF

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Dursban 480 EC

kifejezetten kockázatos

Fenoxikarb

Insegar 25 WG

mérsékelten kockázatos

Feromonok

Isomate CLR

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin + pirimikarb

Judo

kifejezetten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Kaiso EG

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Kaiso Garden

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karate 25 WG

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

mérsékelten kockázatos

Spinozad

Laser

mérsékelten kockázatos

Azadirachtin

NeemAzal-T/S

nem jelölésköteles

Cydia pomonella vírus

Madex

nem jelölésköteles

Tau-fluvalinát

Mavrik 24 EW

nem jelölésköteles
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Megjegyzés

birs, naspolya

Acetamiprid

Mospilan 20 SP

nem jelölésköteles

Acetamiprid

Mospilan 20 SG

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Pyrinex 48 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz-metil

Reldan 22 EC

kifejezetten kockázatos

Metoxifenozid

Runner 2 F

nem jelölésköteles

Eszfenvalerát

Sumi-Alfa 5 EC

mérsékelten kockázatos

Indoxakarb

Steward 30 DF

mérsékelten kockázatos

Etofenprox

Trebon 30 EC

kifejezetten kockázatos

Abamektin + klorantraniliprol

Voliam Targo

kifejezetten kockázatos

Poliszulfidkén + paraffinolaj

Agrokén

nem jelölésköteles

Klotianidin

Apacs 50 WG

kifejezetten kockázatos

Diflubenzuron

Dimilin 25 WP

nem jelölésköteles

Spirodiklofen

Envidor 240 SC

kifejezetten kockázatos

Spirotetramat

Movento

kifejezetten kockázatos

Poliszulfidkén + paraffinolaj

Nevikén

nem jelölésköteles

Tebufenpirad

Pyranica 20 WP

nem jelölésköteles

Abamektin

Safran

kifejezetten kockázatos

Paraffinolaj

Vektafid R

nem jelölésköteles

Abamektin

Vertimec Pro

kifejezetten kockázatos

Abamektin + klorantraniliprol

Voliam Targo

kifejezetten kockázatos

Etoxazol

Zoom 11 SC

nem jelölésköteles

Rézoxiklorid + kén + paraffinolaj

Olajos rézkén

nem jelölésköteles

Pirimikarb

Pirimor 50 WG

nem jelölésköteles

Flonikamid

Teppeki 50 WG

nem jelölésköteles

Napraforgóolaj + lecitin

Vegarep EC

nem jelölésköteles

birs, naspolya

Forrás: Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2017
Tiametoxam- és klotianidin-hatóanyagtartalmú készítmények csak a virágzást követően juttathatók ki abban az
esetben, ha a méhek nem látogatják valamilyen okból (virágzó aljnövényzet, mézharmat stb.) a kérdéses területet.

57

23. táblázat A repcében használható rovarölő szerek listája
Hatóanyag

Kereskedelmi név

Méhveszélyesség

Megjegyzés

Csávázószerek
Tiametoxam + fludioxonil + metalaxil-M

Cruiser OSR 322 FS

nem jelölésköteles

Imidakloprid + béta-ciflutrin

Chinook 200 FS

nem jelölésköteles

Imidakloprid + béta-ciflutrin

Chinook Blue

nem jelölésköteles

Klotianidin + béta-ciflutrin

Modesto

nem jelölésköteles

Klotianidin + béta-ciflutrin

Ellado Blue

nem jelölésköteles

Permetszerek
Indoxakarb

Avaunt 150 EC

kifejezetten kockázatos

Tiakloprid

Biscaya

nem jelölésköteles

Tiakloprid

Calypso 480 EC

nem jelölésköteles

Béta-ciflutrin

Bulldock 25 EC

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Cyperkill Max

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Cyperkyll 25 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Cyren EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Alligator

kifejezetten kockázatos

Pimetrozin

Chess

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Cythrin 250

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Centris 250 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz-metil + cipermetrin

Daskor

kifejezetten kockázatos

Deltametrin

Deca 2,5 EC

kifejezetten kockázatos

Deltametrin

Decis Forte

mérsékelten kockázatos

Deltametrin

Delta Super

kifejezetten kockázatos

Deltametrin

Disha 2,5 EC

kifejezetten kockázatos

Deltametrin

Decis Mega

mérsékelten kockázatos

Alfametrin

Fendona 10 EC

mérsékelten kockázatos

Zéta-cipermetrin

Fury 10 EV

kifejezetten kockázatos

Foszmet

Imidan 50 WP

kifejezetten kockázatos

Acetamiprid + lambda-cihalotrin

Inazuma

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karate 2,5 WG

mérsékelten kockázatos
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új

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5CS

mérsékelten kockázatos

Alfametrin

King 10 F

mérsékelten kockázatos

Fluvalinát

Mavrik 24 EW

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Markate 50

mérsékelten kockázatos

Acetamiprid

Mospilan 20 SP

nem jelölésköteles

Acetamiprid

Mospilan 20 SG

nem jelölésköteles

Klórpirifosz + cipermetrin

Nurelle D 50/500 EC

kifejezetten kockázatos

Pimetrozin

Plenum

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Pyclorex Neo

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Pyrinex 25 CS

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Pyrifosz 25 CS

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Pyrinex Supreme

kifejezetten kockázatos

Gamma-cihalotrin

Rapid CS

mérsékelten kockázatos

Klórpirifosz-metil

Reldan 22 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz-metil + cipermetrin

Roksa

kifejezetten kockázatos

Cipermetrin

Sherpa

kifejezetten kockázatos

Acetamiprid

Spilan 20 EC

nem jelölésköteles

Eszfenvalerát

Sumi-Alfa 5 EC

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Kaiso EG

mérsékelten kockázatos

Klórpirifosz

Dursban Delta CS

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Dursban 480 EC

kifejezetten kockázatos

Acetamiprid

Gazelle 20 SP

nem jelölésköteles

Acetamiprid

Gazelle 20 SG

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

mérsékelten kockázatos

Klórpirifosz-metil

Megatox 22 EC

kifejezetten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Nagomi

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Minori

kifejezetten kockázatos

Tiakloprid + deltametrin

Proteus

mérsékelten kockázatos

Deltametrin

Temporis EW

kifejezetten kockázatos

mikrokapszulás

mikrokapszulás

Forrás: Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2017
2014-től kezdődően az imidakloprid-, tiametoxam- és klotianidin-hatóanyagtartalmú készítményekkel csávázott
vetőmag vetése kizárólag szükséghelyzeti engedély alapján engedélyezett terület mértékéig lehetséges.
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24. táblázat A napraforgóban használható rovarölő szerek felsorolása
Hatóanyag

Kereskedelmi név

Méhveszélyesség

Megjegyzés

Csávázószerek, talajfertőtlenítők
Klórpirifosz

Cyren EC

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Kentaur 5 G

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Teflutrin

Force 10 CS (1,5 G)

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Cipermetrin

Belem 0,8 MG

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Pyrinex 48 EC

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Tiametoxam

Cruiser 350 FS

nem jelölésköteles

szükséghelyzeti
engedély alapján

Permetszerek
Klórpirifosz

Pyclorex Neo

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Pyrinex 48 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Alligator

kifejezetten kockázatos

Tiakloprid

Biscaya

nem jelölésköteles

Tiakloprid

Calypso 480 EC

nem jelölésköteles

Deltametrin

Decis Mega

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin + pirimikarb

Judo

kifejezetten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karate 2,5 WG

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

mérsékelten kockázatos

Pirimikarb

Pirimor 50 WG

nem jelölésköteles

Gamma-cihalotrin

Rapid CS

mérsékelten veszélyes

Indoxakarb

Steward 30 DF

mérsékelten veszélyes

Lambda-cihalotrin

Kaiso EG

mérsékelten veszélyes

Tau-fluvalinát

Mavrik 24 EW

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

mérsékelten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Minori

kifejezetten kockázatos

Lambda-cihalotrin

Nagomi

mérsékelten kockázatos

Acetamiprid

Mospilan 20 SG

nem jelölésköteles

Acetamiprid

Mospilan 20 SP

nem jelölésköteles

Deltametrin

Decis Forte

mérsékelten veszélyes

Forrás: Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2017
2014-től kezdődően a tiametoxam-hatóanyaggal csávázott vetőmagok vetése kizárólag szükséghelyzeti engedély
alapján engedélyezett terület mértékéig lehetséges.
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25. táblázat A kukoricában használható rovarölő szerek felsorolása
Hatóanyag

Kereskedelmi név

Méhveszélyesség

Megjegyzés

Csávázó- és talajfertőtlenítő szerek
Teflutrin

Force 10 CS (1,5 G)

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Cyren EC

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Alligator

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Dursban Delta

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Tiametoxam + teflutrin

Cruiser Force Mais

nem jelölésköteles

Klotianidin

Poncho 600 FS/Poncho Pro

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Dursban 480 EC

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Lambda-cihalotrin +
klorantraniliprol

Ampligo

nem jelölésköteles

csávázószer

Teflutrin

Force 10 CS (1,5 G)

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Pyclorex Neo

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Pyrinex 480 EC

kifejezetten kockázatos

talajfertőtlenítő

Klórpirifosz

Kentaur 5 G

nem jelölésköteles

talajfertőtlenítő

Cipermetrin

Belem 0,8 MG

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Ercole

csávázószer szükséghelyzeti
engedéllyel
csávázószer szükséghelyzeti
engedéllyel

Permetezőszerek
Klórpirifosz

Cyren EC

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Béta-ciflutrin

Bulldock 25 EC

kifejezetten kockázatos

Tiakloprid

Biscaya

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Dursban 480 EC

kifejezetten kockázatos

Klórpirifosz

Dursban Delta CS

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Tiakloprid

Calypso 480 SC

nem jelölésköteles

bogár ellen

Cipermetrin

Cyperkill Max

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Klórpirifosz

Dursban 480 EC

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Alfa-cipermetrin

Fendona 10 EC

mérsékelten kockázatos

Zéta-cipermetrin

Fury 10 EW

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Lambda-cihalotrin

Karate 2,5 WG

mérsékelten kockázatos

bogár ellen

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

mérsékelten kockázatos

bogár ellen

bogár ellen
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Acetamiprid

Mospilan 20 SP (20 SG)

nem jelölésköteles

bogár ellen

Klórpirifosz

Pyclorex 480 EC (Neo)

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Klórpirifosz

Pyrifosz 25 CS

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Klórpirifosz

Pyrinex 25 CS (48 EC)

kifejezetten kockázatos

bogár ellen

Indoxakarb

Steward 30 DF

mérsékelten kockázatos

Eszfenvalerát

Sumi-Alfa 5 EC (5 EW)

mérsékelten kockázatos

Deltametrin

Decis Mega

mérsékelten kockázatos

Bacillus thuringiensis

Dipel ES (DF)

nem jelölésköteles

Metoxifenozid

Runner 2 F

nem jelölésköteles

Trichogramma pintoi + T.
evanescens

Tricho Plus

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Kaiso EG (Garden)

mérsékelten kockázatos

Indoxakarb

Avaunt 150 EC

kifejezetten kockázatos

Acetamiprid

Gazelle 20 SP (20 SG)

nem jelölésköteles

Klorantraniliprol

Coragen 20 SC

kifejezetten kockázatos

Metoxifenozid

Strip 10 2 F

nem jelölésköteles

Acetamiprid + lambdacihalotrin

Inazuma K 1

mérsékelten kockázatos

Alfa-cipermetrin

King 10 F

mérsékelten kockázatos

Acetamiprid

Spilan 20 SG

nem jelölésköteles

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

mérsékelten kockázatos

Klórpirifosz + bétaciflutrin

Pyrinex Supreme

kifejezetten kockázatos

Fenpiroximát

Ortus 5 SC

nem jelölésköteles

Tebufenpirad

Pyranica 20 WP

nem jelölésköteles

Abamektin

Vertimec Pro

nem jelölésköteles

Etoxazol

Zoom 11 SC

nem jelölésköteles

Cipermetrin

Belem 0,8 MG

nem jelölésköteles

Klórpirifosz

Kentaur 5 G

kifejezetten kockázatos

Heterorhabditis
bacteriophora

Dianem

nem jelölésköteles

bogár ellen

bogár ellen

Forrás: Növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 2017
2014-től kezdődően a tiametoxam- és klotianidin-hatóanyagtartalmú készítményekkel csávázott vetőmagok vetése
kizárólag szükséghelyzeti engedély alapján engedélyezett terület mértékéig lehetséges.
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26. táblázat A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül
vásárolható készitmények listája

amitráz

Márkanév

Gyógyszer/
gyógyhatású szer

Megjegyzés

Használattal kapcsolatos javaslat

Apivar

műanyag lapka

Napraforgó-virágzást követően 6 héten
keresztül, ezt követően el kell távolítani a
kaptárból. Túlzottan magas atkaszám esetén
mindenképpen egészítsük ki a hatását egyéb
hatóanyagok alkalmazásával!

gyógyszer

Biowar 500

műanyag lapka

Napraforgó-virágzást követően 6 héten
keresztül, ezt követően el kell távolítani a
kaptárból. Eredményességét tekintve kételyek
merültek fel, amit jelenleg is vizsgálunk.

gyógyszer

Apitraz 500

műanyag lapka

Használata során az Apivarnál, ill. a Biowar
500-nál előírtakat kell követni. A hordozó
anyaga lágyabb az előbb említettekénél,
és mérete is hosszabb azoknál. Ennek a két
tényezőnek köszönhetően elképzelhető,
hogy jobb lesz a hatékonysága, mint a többi
amitrázhordozóé.

gyógyszer

Varatraz

füstölőcsík

Vegetációs időben (különösen augusztusban)
sorozatfüstölésre, szeptember végén, október
elején a „vándoratkák” leküzdésére.

gyógyszer

füstölőcsík

Vegetációs időben (különösen augusztusban)
sorozatfüstölésre, szeptember végén, október
elején a „vándoratkák” leküzdésére.
A használati utasítás szerint a csíkokat a
léputcák közé helyezve kell meggyújtani,
ám ez a megoldás tűzveszélyes, ennek
megfelelően inkább a hagyományos
füstölési módszert (vagyis a kijárón keresztül
begyújtott csíkok alkalmazását) javasoljuk.

gyógyszer

Varidol

füstölőcsík

Vegetációs időben (különösen augusztusban)
sorozatfüstölésre, szeptember végén, október
elején a „vándoratkák” leküzdésére.
A használati utasítás szerint a csíkokat a
léputcák közé helyezve kell meggyújtani,
ám ez a megoldás tűzveszélyes, ennek
megfelelően inkább a hagyományos
füstölési módszert (vagyis a kijárón keresztül
begyújtott csíkok alkalmazását) javasoljuk.

gyógyszer

Varachet
Forte

füstölőcsík

Vegetációs időben (különösen augusztusban)
sorozatfüstölésre, szeptember végén, október
elején a „vándoratkák” leküzdésére.

gyógyszer

Tik-Tak

amitráz +
fluvalinát

Szintetikus hatóanyagok

Hatóanyag Hatóanyag
típusa
neve
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műanyag lapka

gyógyszer

oldat

Csurgatásos zárókezelés céljára kifejlesztett
készítmény. A lépekben maradandó
szermaradékot okoz, ezt intenzív építtetéssel
védhetjük ki.
A készítmény 2015-ben jelent meg a
piacon. Alkalmazásakor figyelni kell az oldat
hőmérsékletére és a külső léghőmérsékletre.
A behígított oldat dózisa 4-5 ml/léputca.
A kezelést követően a méhek lehullását is
tapasztalhatjuk, ennek mértékét a korábbi
időszakban alkalmazott fluvalinátkezelések
hatványozhatják.

gyógyszer

műanyag lapka

Napraforgó-virágzást követően 6 héten
keresztül, ezt követően el kell távolítani a
kaptárból.
Figyelem! A készítmény alkalmazása
folyamán a 3. hetet követően célszerű
amitrázkiegészítést adni (pl. egy füstölési
sorozattal kiegészíteni a készítmény hatását).
Erre azért van szükség, mert az OMME korábbi
mérései szerint az alkalmazás 3. hetétől
csökken a szer hatékonysága.

gyógyszer

Szintetikus hatóanyagok

kumafosz

CheckMite+

A csíkokat fiasításos lépek közé kell
függeszteni, de szigorúan az utolsó hordást
követően. A gyártó a tavaszi alkalmazást
is ajánlja, de erre egy megfelelő módon
elvégzett zárókezelés esetében többnyire
nincsen szükség.
2016-ban a tavaszi kezelés során
méhcsaládok pusztultak el, ill. gyengültek
le. Az ilyen problémák elkerülése érdekében
javasoljuk a tavaszi használat mellőzését,
ill. az adagolásnál a családok erősségének
figyelembevételét. A készítmény nyár végén
történő alkalmazását követően zárókezelés
céljára oxálsav használatát javasoljuk az
egyoldalú szerhasználat elkerülése végett.
Figyelem! A készítmény alkalmazásánál
szigorúan be kell tartani a használati
utasításban leírtakat. Nozémás családok
kezelése kockázatos ezzel a szerrel!

flumetrin

Destruktor
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Bayvarol

flumetrin
oxálsav v. oxálsav + hangyasav, ill. citromsavas kiegészítéssel

Szintetikus hatóanyagok
Természetazonos hatóanyagok

műanyag lapka
(perforált)

A használati utasítás szerint a perforált
lapkákat a kijáróba kell behelyezni
napraforgó-virágzást (vagy az utolsó
pergetést) követően 9 hétre. A gyűjtésből
vagy rablásból hazatérő méhek szőrzetén
található atkák a lapkán alkalmazott
hatóanyag hatására lehullanak. A gyártó
felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben
rezisztens atkatörzsek jelennek meg, akkor a
kezelést egyéb hatóanyagokkal kell folytatni.
Ebben az esetben piretroid- (tehát fluvalinátvagy flumetrin-) hatóanyag nem jöhet
szóba. Felhívják a figyelmet arra is, hogy
a készítmény alkalmazását követő évben
más típusú hatóanyagok alkalmazására van
szükség. Továbbá a gyártó arra is felhívja a
figyelmet, hogy extrém magas hőmérséklet
esetén a készítményt nem tesztelték. Az
OMME szakembereinek véleménye szerint
a készítmény alkalmazásának esetén a
kijáró védelme mellett a fészek védelmére is
szükség lehet.

gyógyszer

BeeVital Hive
Clean

oldat

Vegetációs időben legalább 3 ismétlésben
alkalmazva az atkák elleni kezelések
KIEGÉSZÍTÉSÉRE. Hatékonysága a zárókezelés
alkalmával jobb, mint a fiasítással rendelkező
családoknál, ugyanakkor a zárókezelés céljára
alkalmazható egyéb készítmények ennél
jobb hatékonyságúak. Propolisztermelés
ideje alatt viszont mindenképpen ennek
a készítménynek a használatát javasoljuk.
A propoliszszedő rácsok elvétele után viszont
azonnal szükséges a készítmény hatását
amitrázzal kiegészíteni.

gyógyhatású
készítmény, de
a támogatás
igénylésekor a
gyógyszerek között
elszámolható

VarroMed
5mg/ml

oldat

Alkalmazása a BeeVital Hive Clean esetében
leírtak alapján.

gyógyszer

Api Ox

oldat

Kimondottan zárókezelés céljára
alkalmazható. A kijuttatást követően a
lépeken és a keretléceken fehér foltok
jelennek meg (oxálsavkiválás), ez csupán
esztétikai probléma.

gyógyhatású
készítmény, de
a támogatás
igénylésekor a
gyógyszerek között
elszámolható

Oxuvar 5,7%

oldat

Zárókezelés céljára, hatóanyagtartalma több
az Api Oxban találhatónál.

gyógyszer

oldat

5% oxálsav-dihidrátot tartalmazó oldat.
Az Api Oxhoz hasonlóan kell alkalmazni.
Használatával kapcsolatosan javasoljuk a
használati utasítás maximális betartását.

gyógyhatású
készítmény, de
a támogatás
igénylésekor a
gyógyszerek között
elszámolható

PolyVar
Yellow 275 mg

Oxxovar
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oxálsav v. oxálsav + hangyasav, ill. citromsavas kiegészítéssel

gyógyszer

Alkalmazása a BeeVital Hive Cleannel
megegyező.

gyógyhatású
készítmény, de
a támogatás
igénylésekor a
gyógyszerek között
elszámolható

oldat

Költésmeszesedést tartalmazó lépek,
családok kezelésére javasolt.

gyógyhatású
készítmény, de
a támogatás
igénylésekor a
gyógyszerek között
elszámolható

hordozóba
felitatott
hangyasav

A hordozót a fészeklépek felső lécére kell
helyezni, túlságosan magas (30 ºC feletti)
hőmérsékleti viszonyok mellett károkat
okozhat a méhcsaládban. Szeptember
10. után egyenletes meleg napokon jó
hatékonyságú lehet. Alkalmazásával
kapcsolatosan jelentős mellékhatásokat
(anyavesztést, fiasításpusztulást)
tapasztaltunk.

gyógyszer

Apifor
684 mg/ml

folyadék

Nassenheider párologtató segítségével
alkalmazott hangyasavoldat. Alkalmazása
az utolsó mézhordást követően lehet.
Alkalmazása jelentős mellékhatásokat (l.
előző pont) eredményezhet.

gyógyszer

Nosestat

hangyasav
+ jód (kétkomponensű
készítmény)

Használatával kapcsolatosan eltérőek a
vélemények, ezért kimondottan fontos
a használati utasításban leírtak pontos
betartása.

gyógyhatású

Api-Bioxal

Dany’s Bienen
Wohl

BeeVital
Chalk Brood

MAQS

hangyasav

Természetazonos hatóanyagok
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Oxálsavas szublimáció céljára, ill. oxálsavoldat
készítésére alkalmas. Általában zárókezelés
elvégzésére javasolt. Szublimációnál hátrány
a folyamatos salakképződés. Így a készülékek
folyamatos takarítására fel kell készülni.

por

oldat

paszta
tégelyben
vagy vödrös
kiszerelésben

A hatóanyag párolgása hőmérsékletfüggő. Ez
a hatékonyság ingadozását is magában rejtő
probléma. Illata esetenként zavarja az anyát,
alkalmazása mellett megnövekedik a rablás
kialakulásának veszélye. Az atkák elleni
hatékonysága a hazai tapasztalatok szerint
nem eléggé átütő. Egyes szerzők javasolják
a kora tavaszi alkalmazást, a technológiai
ajánlások viszont kiemelik az augusztus–
szeptemberi használatot.

gyógyszer

szivacsos
szerkezetű
hordozóba
ágyazott timol
és egyéb
illóolajok

A hatóanyag párolgása hőmérsékletfüggő.
Ez a hatékonyság ingadozását is magában
rejtő probléma. Illata esetenként zavarja az
anyát, alkalmazása mellett megnövekedik
a rablás kialakulásának veszélye. Az atkák
elleni hatékonysága a hazai tapasztalatok
szerint lehetne markánsabb. Egyes magyar
szerzők javasolják a kora tavaszi alkalmazást,
a technológiai ajánlások viszont kiemelik az
augusztus–szeptemberi használatot.

gyógyszer

Thymovar

szivacsos
szerkezetű
hordozóba
ágyazott timol

A hatóanyag párolgása hőmérsékletfüggő.
Ez a hatékonyság ingadozását is magában
rejtő probléma. Illata esetenként zavarja az
anyát, alkalmazása mellett megnövekedik
a rablás kialakulásának veszélye. Az atkák
elleni hatékonysága a hazai tapasztalatok
szerint lehetne markánsabb. Egyes magyar
szerzők javasolják a kora tavaszi alkalmazást,
a technológiai ajánlások viszont kiemelik az
augusztus–szeptemberi használatot.

gyógyszer

Ecostop
lamella

szivacsos
szerkezetű
hordozóba
ágyazott timol

A forgalmazó állítása szerint ennek
a hatóanyagnak a párolgása sokkal
kevésbé függ a hőmérséklettől, mint az
ugyanebből a hatóanyagból formázott egyéb
készítményeké. Alkalmazása során javasoljuk
a fentebb felsorolt szereknél említett
problémák folyamatos figyelemmel kísérését.

gyógyszer

folyadék

Lepényben, ill. cukorszörpös
csorgatás formájában használatos, az
alkalmazás ideje: kora tavasz és ősz
folyamán. A benne lévő timolt egyéb
illóolajokkal, gyógynövénykivonatokkal
és csersavtartalommal egészítik ki.
A hatékonysága alapján egyéb készítmények
hatását egészíti ki.

gyógyhatású

folyadék

A timol mellett egyéb hatóanyagok,
citromfűolaj és tengeri biokivonatok
(alga, hínár). Az atkák elleni hatásáról
nem áll rendelkezésünkre hazai gyakorlati
tapasztalat.

gyógyhatású

Apiguard gél

timol

Természetazonos hatóanyagok

Api Life Var

Optima

Hive Alive
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timol
timol és egyéb illóolajok (pl. citromfű- vagy borsmentaolaj)
kombinációja
egyéb illóolajok

Természetazonos hatóanyagok
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NAF

folyadék

A készítmény atkák elleni hatása csak
mellékhatásként jöhet szóba. A gyártó
szerint a készítmény alkalmazási területe
a nyúlós költésrothadás kialakulásának
megakadályozása.

NAF-Varroa
Bio

folyadék

Új készítmény, hatékonyságáról nincsen
információnk.

gyógyhatású

Méhpatika
forte

folyadék

A készítmény atkák elleni hatása csak
mellékhatásként jöhet szóba. Általános
roboráló hatású, cukorszörpös etetésre
javasolja a forgalmazó.

gyógyhatású

Vernalis
Complex

gyógylepény

Az atkaellenes hatást a készítmény
timoltartalmának tulajdonítják. Tartalmazza
a Nozevit készítményt is, amely a
nozémaellenes hatást hivatott biztosítani.
A készítmény egyébként sörélesztőt is
tartalmaz fehérjekomponensként.

gyógyhatású

Vernalis
BeeStart

gyógylepény

Az atkaellenes hatást a készítmény
timoltartalmának tulajdonítják. A készítmény
egyébként tartalmazza a Hive Alive-ot és
sörélesztőt.

gyógyhatású

Mentotym
lamella

szivacsos
szerkezetű
hordozóba
ágyazott
timol és
borsmentaolaj

Nincsen konkrét információnk a készítmény
hatékonyságáról, alkalmazása megegyezik
a Thymovar, Api Life Var készítményeknél
leírtakkal.

gyógyhatású

Ekovarosan
levendulaökobrikett

füstölőbe
való szilárd
halmazállapotú
tüzelőanyag

A benne lévő hatóanyagok hatására a
méhek nyugodtak lesznek, és az illóolajok
gőzét tartalmazó füstnek valamilyen szintű
atkaellenes hatását is leírták a kutatók.

gyógyhatású

folyadék

Kevés hazai tapasztalat áll rendelkezésre a
készítménnyel kapcsolatban, atkaölő hatása
valószínűleg csak kiegészítő szerepű lehet,
a gyártó állítása szerint hasznos lehet a
nozéma leküzdésére.

gyógyhatású

Polioel 4

gyógyhatású

egyéb hatóanyagok

Természetazonos hatóanyagok

Nozevit

folyadék

Nozéma megelőzése céljából, itatóban,
etetőben, gyógylepényben adagolva.

gyógyhatású

Nonosz Plusz

folyadék

Nozéma megelőzése céljából, itatóban,
etetőben, gyógylepényben adagolva.

gyógyhatású

ApiBioFarma

folyadék

Kaptárba permetezve, ivóvízben,
cukorszirupban adagolva, általános
kondicionáló.

gyógyhatású

ApiFarma

folyadék

Kaptárba permetezve, ivóvízben,
cukorszirupban adagolva, általános
kondicionáló.

gyógyhatású

ApiHerb

folyadék

Bee Cleanse

folyadék

Cukorszirupban vagy cukorlepényben
alkalmazva, nozéma elleni kiegészítő
kezelésre.

gyógyhatású

Bee Guard

folyadék

Méhészeti tisztítószer, kaptárak
fertőtlenítésére.

gyógyhatású

Ekofil-P

folyadék

A méhek ellenálló képességét fokozó
gyógynövénytartalmú oldat.

gyógyhatású

Nomerra Bio

impregnált csík

Nonosz Plusz-tartalmú csík.

gyógyhatású

gyógyhatású
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Nyerges József

Varga Tamás Imre

Barkó Árpád

Biró Péter

Molnár Ferenc

Brunner Sándor

Fekete József

Jandácsik Attila

Nagy Csaba Zoltán 7400 Kaposvár, Ezredév u. 10.

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom

Nógrád

Pest

Somogy

7044 Nagydorog, Kossuth u. 27.

Kersák Róbert

Keve György

Tóth Péter

Hampuk Gábor

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

8900 Zalaegerszeg, Hegyi út 9.

8330 Sümeg, Darnay u. 5.

9700 Szombathely, Németh L. u. 12.

4546 Anarcs, Széchenyi u. 3

Szabolcs-Szatmár-Bereg Kovács Csaba

2740 Abony, Erzsébet királyné u. 20.

3100 Salgótarján, Damjanich u. 113.

2835 Agostyán, Kossuth u. 1/A

5008 Szolnok, Pollack M. u. 18.

3350 Kál, Kompolti u. 31.

4031 Debrecen, Határ u. 76.

9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 18.

8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 52.

6754 Újszentiván, Szigeti út 7.

1094 Budapest, Viola u. 50.

Lászlóffy Zsolt

5711 Gyula, Újélet u. 12.

7940 Szentlőrinc, Kossuth L. u. 18.

Halász Gábor

Árgyelán János

Békés

Csongrád

May Gábor

Baranya

6500 Baja, Szabadság u. 77. III/6.

Budapest

Gégény Benjamin

Bács-Kiskun

1094 Budapest, Viola u. 50.

Cím

3412 Bogács, Pást u. 6.

Horváth Gábor

Vezető szaktanácsadó

Borsod-Abaúj-Zemplén Farkas János

Név

Megye

+36 30 635 1274

+36 30 635 1275

+36 30 635 1273

+36 30 635 1271

+36 30 635 1269

+36 30 635 1268

+36 30 635 1267

+36 30 635 1266

+36 30 635 1265

+36 30 635 1270

+36 30 635 1264

+36 30 635 1263

+36 30 635 1262

+36 30 635 1261

+36 30 635 1272

+36 30 635 1258

+36 30 635 1257

+36 30 635 1256

+36 30 635 1255

+36 30 635 1260

+36 30 635 1259

Telefon

Az OMME méhészeti szaktanácsadói hálózata

hampuk.gabor@omme.hu

toth.peter@omme.hu

keve.gyorgy@omme.hu

kersak.robert@omme.hu

kovacs.csaba@omme.hu

nagy.csaba.zoltan@omme.hu

jandacsik.attila@omme.hu

fekete.jozsef@omme.hu

brunner.sandor@omme.hu

molnar.ferenc@omme.hu

biro.peter@omme.hu

barko.arpad@omme.hu

varga.tamas@omme.hu

nyerges.jozsef@omme.hu

laszloffy.zsolt@omme.hu

halasz.gabor@omme.hu

farkas.janos@omme.hu

argyelan.janos@omme.hu

may.gabor@omme.hu

gegeny.benjamin@omme.hu

horvath.gabor@omme.hu

E-mail

6.

5.

4.

3.

1

2

3

2

oxálsav

3

1

2

Márc.
3

1

2

3

1

2

Máj.
3

1

2

Jún.

oxálsav
herefiasítás kitördelése,
szaporulatok képzése,
rajállapotba helyezés

Ápr.
3

1

2

Júl.
3

2

3

1

1

amitráz

3

oxálsav

amitráz
kumafosz
timol

amitráz

hangyasav

2

Szept.

oxálsav

timol

fluvalinát/
flumetrin

amitráz

1

Aug.
2

Okt.
3

1

2

Nov.

Megjegyzés: Nyáron (vegetációs időben) használható folyékony oxálsavas készítmények, valamint a párologtatással (szublimációval) kijuttatott kristályos oxálsav.
Téli kezelésen a 3,5%-os oxálsav csurgatása, illetve kristályos oxálsav szublimálása értendő. Ez a kezelés a tél folyamán nem ismételhető.
A júniusi amitrázhasználatot követően méz pergetése tilos.

(Az összes
kémiai variációval
ötvözhető)

Technológiai
védekezés

A kémiai
védekezés
variációi

2.

1.

1

Febr.

Jan.

amitráz
vagy oxálsav (ha szükséges)

A védekezés Varitípusa
ációk

kumafosz/oxálsav

Az atka elleni védekezés kémiai és technológiai variánsai

1

2

Dec.

oxálsav

3

kumafosz/oxálsav

3

