
Az on-farm hálózat 2017-2018. évi vizsgálatainak rövidített 

összefoglalója 

A beszámoló teljes terjedelmű változata diagramokkal és irodalmi hivatkozásokkal elérhető az 

OMME honlapján. 

Részvételi kutatás 

A részvételi kutatási módszeren alapuló, gyakorlati tapasztalásokból szolgáltatott eredmények 

a hagyományos kutatásoknál könnyebben adaptálhatóak a termelők számára, sőt, közvetlenül 

hasznosíthatóak. A konvencionális módszereket mellőző, hiteles ökológiai méhészeti 

technológia megismerésére egyre nagyobb igény van a termelői és a piaci oldalról egyaránt. A 

2017-2018-as évben a fő csapásirány a szerves savak ködöléses sorozatkezelésben és nyújtott 

hatóanyag-leadású tartós hordozós (továbbiakban csak tartós hordozós) formulákban való 

alkalmazásának hatékonysági mérése volt. A témát Balogh Ferenc (Lukácsháza) ajánlotta a 

német nyelvű irodalmat, a cikkeket Eisenmann Roland (Páty) fordította, a kísérlet anyag és 

módszertani tervezésében Németh Zoltán (Nemesgörzsöny), Csányi Antal (Szalánta) és 

Petneházy Antal (Cegléd) vettek részt, akik mindannyian tagjai az on-farm hálózatnak. 

Az on-farm tervezői napokon a méhészek gyakorlati beszámolói alapján kirajzolódott, hogy az 

őszi hidegebb időjárási körülmények között az atkagyérítéshez sorozatkezelésben alkalmazott 

oxálsav szublimáltatás atkahullasztó hatása a nyári meleg időszakban alkalmazotthoz képest 

hosszabb ideig elhúzódik: „rövid ujjú pólóban minden harmadik napon kell, pulóveres időben 

elég hetente kezelni”. A háromnaponkénti kezelés a hetenkéntihez képest jelentős energia 

befektetést igényel, és nagyobb szerterhelési kockázatot is jelent. Az oxálsav sorozatban 

alkalmazott szublimáltatás erős atkagyérítő hatásáról az on-farm hálózat elmúlt négy évében a 

gyakorlatban megbizonyosodtak a méhészek, ma már országos népszerűségnek örvend a 

technológia. Azonban a fiasításos időszakban sorozatkezelésben alkalmazott oxálsav 

szublimáltatásos védekezési eljárás a hatékonysága mellett a méhész számára komoly 

szerterhelést és jelentős többlet költséget is jelent. A Furetto-hoz képest a mai oxálsav kijuttató 

eszközökkel egyelőre jelentősen több időt igényel a szublimáltatás. A tartós hordozós módszer 

elsajátításának fő motivációja az, hogy míg a nyáron egy fedett herefiasításos időszakot 

(t > 15 nap) átérő sorozatkezelés minimum hat kezelési alkalomból áll, addig a tartós hordozós 

módszer estében a kezeléssel kapcsolatosan elég egy alkalommal kaptárt bontani. 



Rágjanak, és ne propoliszozzanak 

Az argentin glicerines oxálsav formula megjelenését követően igyekeztünk a számunkra 

alkalmas hordózó anyagot megtalálni. A kitűzött cél az volt, hogy a hordozóanyag a takarító 

méheket rágásra és ne propoliszozásra ösztönözze, illetve a kihordási idő meghaladja a 

minimum 16 napot. Ramsey vizsgálatai szerint az atka a méhek zsírszövetével táplálkozik és 

nem a méhek vérnyirkával. Nelson vizsgálatai szerint a méhek életkora, valamint a 

méhcsaládban betöltött szerepe és a testtömegéhez viszonyított zsírtest tömege között 

összefüggés van. A fiatal „bolyhos méhek” jellemzően több zsírtesttel rendelkeznek, mint az 

idősebb „kopasz méhek”, valamint a több zsírtesttel rendelkező méhek jellemzően benti 

feladatokat látnak el, például a dajkálást és a takarítást. A két tanulmány alapján azt a 

következtetést vontuk le, hogy ha az atka előfordulási valószínűsége a fiatal méhek esetében 

nagyobb, mint az idős méheken, akkor az érintkezés alapján működő kezelés hatékonyságát 

azzal tudjuk növelni, ha a készítményt célzottan a fiatal takarító méhekkel hozzuk kontaktusba. 

A dajkaméhek és takarító méhek jellemzően a fészekben tartózkodnak, ezért a tartós hordozókat 

is a fészekben helyeztük el, hogy növeljük a fiatal méhek érintkezési gyakoriságát. 

A takarító méhek a kaptárban talált idegen anyagokat vagy eltávolítják, vagy ha nem tudják 

eltávolítani, akkor igyekeznek ártalmatlanítani. Az idegen anyag eltávolításának két feltétele 

közül az egyik, hogy a méhek meg tudják rágni, így mozgatható méretekre darabolják azt. A 

másik feltétel, hogy az idegen anyag felülete támadható legyen. Ha a két feltétel közül az egyik 

nem teljesül, akkor a méhek az idegen anyagot ártalmatlanítás vagy izolálás céljából 

propolisszal vonják be. 

A próbálkozások közül Maggi cellulóz szalagos formulájához az előzetes hordozó anyag 

kísérleteket Csányi Antal pécsi méhész állományában végeztük. Az összehasonlításban 

szereplő egyforma méretű szalagokra vágott könyvkötészeti szürkelemez és söralátét közül a 

söralátét váltott ki rágásos kihordási viselkedést a takarító méhekből. A Csányi méhészettel 

párhuzamosan Varga Tamás kisbodaki méhész és Czémán László felsőrajki méhész Oliver 

2017-ben közölt tanulmányát modellezte, mely során összehasonlították a „Tork” papírból és a 

„Spontex” kendőből készült lapokat. Mindkét anyag kiváltotta a rágásos kihordási viselkedést, 

azonban a „Spontex” kendőt huzamosabb ideig takarították a méhek. 



Gyakorlati tapasztalások 

A keret felső lécére fektetett törlő kendős hordozók csak az alacsonykeretes kaptárakban 

eredményeztek érzékelhető atkahullást, és ott is csak akkor, ha a két fiókos fészek közé került 

a kendő, azonban ez számos esetben kettéosztotta a családot. 

A takarító méhek az eltávolítandó anyagot az éle felől rágták, a lapja felől csak propoliszozták. 

Ezt alátámasztotta az is, hogy az atkák hullása intenzívebb volt, ha ugyanazt a hordozó anyagot 

szalagokra vágtuk. 

A keretek gerincén áthajtva akasztott szalagok esetén, amelyik keretoldalhoz hozzásimul a 

szalag annyira, hogy nem tudnak alatta közlekedni a méhek, ott a szalag alatt a sejteket 

visszarágják a méhek. Ezt a veszteséget szalagok keskenyítésével csökkentettük. Így a szalagok 

éleinek a hossza nem csökkent és ezért az atka hullási intenzitása sem csökkent. 

A kipróbált hordozó anyagok közül a söralátét papír bizonyult a legjobbnak. A Spontex rongyot 

és a Tork papírt túl gyorsan kihordták, a könyvkötészeti szürke lemezt pedig nem rágták a 

méhek. 

Ha a gyártást követően nem hagytuk megszikkadni a söralátétes szalagokat, és „zsíros 

tapintású” állapotban helyeztük a kaptárba, akkor az a méhcsalád népességét is csökkentette. A 

„zsíros tapintású” tartós hordózók esetén a méhek kopása hideg, nyirkos időben még 

szembetűnőbb volt. Ez a méhkoptató jelenség a „smirgli szerűre” szikkadt szalagok esetében 

nem volt megfigyelhető. 

A következtetések szerint… 

Hordozó anyagnak a söralátét papírt választjuk. A tervezett kezelési időszakhoz képest 

hónapokkal korábban legyártjuk, hogy legyen idő a szárításra. A már kiszáradt szalagokat 

vékony csíkokra vágjuk. A száraz csíkokat a fészek keretek gerincén áthajtva akasztjuk úgy, 

„ahogy a huszár ül a lovon” és minden fészek léputcába egy csík jusson. A csíkok hosszát úgy 

méretezzük, hogy a fészek tetejétől az aljáig érjen. A kezeléseket a fiasításos időszakra 

időzítjük. A hideg, nyirkos időben mellőzzük a tartós hordozó alkalmazását. 



Köszönetnyilvánítás 

Az on-farm hálózat nagyszerű példája a termelők érdek alapú összetartásának. A méhészek 

közös érdeke a méhegészségügyi szempontból is fenntartható tartástechnológia, melyhez hozzá 

tartozik az atkagyérítés is. 

Hálásak vagyunk, hogy ágazati szinten is született olyan döntés, amely támogatja a méhészek 

közösségi munkáját. Köszönetünket fejezzük ki az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, 

aki immár második éve a Magyar Méhészeti Nemzeti Programmal is támogatja a munkánkat. 

Minden méhész személyesen hozzáteszi a kutatáshoz a saját erőforrásait, önzetlen 

szerepvállalással évről évre megosztja tapasztalatait a közös cél érdekében, ezért minden 

résztvevőt név szerint is említhetnénk – de szerencsére olyan sokan vagyunk, hogy ennek 

felsorolását nem teszi lehetővé a cikk terjedelme. Így ezúton köszönjük meg minden érintett 

méhész támogatását! 


