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A kutatási projekt célja: a Magyar Méhte-
nyésztők Országos Egyesületével (MMOE) 
együttműködve kiváló teljesítményű és 
higiénikus viselkedésű, valamint genetika-
ilag tiszta pannon méhcsaládok genetikai 
alapú megőrzésére és nemesítésére törek-
szünk. A jól öröklődő értékmérő tulajdon-
ságokkal (szelídség, viasztermelés, hordás) 
kapcsolt markerfejlesztés és szelekció az 
új generációs szekvenálással gyorsítható.

A hazai méhészet nagy kihívások-
kal néz szembe a következő évtizedben. 
A klímaváltozás mellett a legjelentőseb-
bek ezek közül az ázsiai Varroa atka és az 
általa terjesztett betegségek. Másik jelen-
tős probléma a hazai méhtenyésztésben a 
pannonméh-vonalak fenntartása és meg-
óvása az egyre növekvő számú behurcolt 
idegen fajtájú méhektől (olasz, Buckfast 
és hibridjeik). A stabil méztermeléshez 
elengedhetetlen a kiváló hordóképességű, 
könnyen kezelhető családok folyamatos 
szelektálása, nemesítése és nevelése. Ge-
netikai módszerekkel eldönthető, hogy a 
vonalak fajtatiszták-e, illetve a mesterséges 
termékenyítésnél megállapítható a páro-

sítandó vonalak genetikai távolsága, így 
elkerülhető a beltenyésztettség. 

Az atka elleni vegyszeres kezelések 
kezdik elérni a határaikat, ugyanis a legy-
gyakoribb atkaellenes szerekkel szemben 
már sok esetben rezisztencia alakult ki. 
A méhek higiénikus viselkedésénél (VSH, 
varroa sensitive hygiene) a legjobb vonalak 
a Varroa atkával fertőzött fedett 2asítást 
is eltávolítják a kaptárból, illetve a méhek 
magukról és egymásról is eltávolítják az 

atkákat (grooming). Az atkaellenes szerek 
és azok bomlástermékei egyre inkább fel-
halmozódnak a méhviaszban, illetve már 
a mézben is kimutatható mennyiségben 
vannak jelen. Higiénikus méhvonalak 
alkalmazásával jelentősen csökkenthető 
az atkaellenes kezelések száma és a vegy-
szerek mennyisége is, illetve az erősebb 
egészséges családokkal a méztermelés is 
jövedelmezőbb. Sajnos az ilyen típusú higi-
énikus viselkedésű (VSH) méhek irodalmi 
adatok alapján csak 2-3%-ban fordulnak 
elő a teljes méhállományban. A higiénikus 
méhek hagyományos tenyésztési szelekci-
óját szeretnénk felgyorsítani a higiénikus 
viselkedéssel kapcsolt DNS-markerek asz-
szisztált szelekciójával. Mindezen munka 
mellett ugyanakkor elengedhetetlen az 
eddig rendkívül sikeres hazai nemesíté-
si és szelekciós munka folytatása annak 
érdekében, hogy továbbra is kiváló gyűj-
tőképességű, szelíd, jól kezelhető tulaj-
donságokat örökíteni képes méhanyákat 
biztosítsanak. A nemesítői célok elérése 
ugyanakkor a hagyományos technikák-
kal rendkívül hosszú időt vesz igénybe. 
A munka azonban modern módszerek 
alkalmazásával jelentősen felgyorsítható. 

Sikeresen kidolgoztuk az anyák non-in-

Méhészeti genomikai és 
genetikai vizsgálatok
Az Agrárminisztérium Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központja (NAIK) 

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetének Alkalmazott Vad- és Ha-

szonállat Genomika Csoportja a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében 

a méhek örökítőanyagát vizsgálja.

1. ábra A méhminták genetikai klaszterezésének eredménye; minden oszlop egy méhegyedet 

jelez, a különböző színek pedig a különböző klaszterekbe sorolás valószínűségét jelentik

2. ábra Folyékony nitrogénes fagyasztás eredményeként kapott kitisztított sejtek 24 óra elteltével
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vazív genotipizálását (here2asítás segít-
ségével), amellyel a krajnai származás 
tisztasága mérhető (1. ábra). 

A higiénikus szelekciót a Magyar Méh-
tenyésztők Országos Egyesülete (MMOE) 
Központi Teljesítményvizsgáló (KTV) te-
lepeinek legjobb teljesítményű családjain 
elvégeztük el. A KTV telepekre a méha-
nyanevelők évente küldenek be az ország 
minden tájáról méheket teljesítményvizs-

gálatra. Így a folyamatos szelekció mellett 
is biztosítva van a genetikai heterogenitás 
megtartása. 

A gyakorlati méhtenyésztési progra-
mokban folyékony nitrogénes fagyasztá-
sos kísérletekkel tudjuk meghatározni a 
24 órás tisztítás mértékét (az elpusztított 
lárvák kihordásának sebességét), ami 
szorosan összefügg a méhek higiénikus 
tisztogató hajlamával (2. ábra).

Sikerült nagyon jól gyűjtő, higiéni-
kus viselkedésű, illetve krajnai fajtatiszta 
méheket szelektálnunk, amelyeket első 
lépésben mesterséges termékenyítéssel, 
majd szabad pároztatással kívánunk el-
terjeszteni az állományokban.

Dr. Stéger Viktor, dr. Frank Krisztián, 
Heltai Botond, Fehér Péter, 

Égerházi Bálint, dr. Barta Endre

A munka a szezonhoz igazodóan három 
fő kísérleti részből állt: (1.) 2asítási idő-
szakban illatminták gyűjtése, (2.) az illat-
mintákban lévő komponensek hatásának 
vizsgálata élő atkák ajaktapogatóján és első 
pár lábán (az atkáknál ezek az érzékszer-
vek csápként működnek) a szezon második 
felében és (3.) az első két rész eredményeire 
alapozva az atkákra ható komponensek 
kémiai szerkezetének műszeres vizsgálata 
(szezonon kívül végezhető).

(1.) A kísérletekhez fenntartott csalá-
doknál igyekeztünk a here2asítást ösztö-
nözni (építő keretek betétele), hogy minél 
több here2as keretről legyen lehetőségünk 
illatmintát gyűjteni. A 2asítás korát rend-
szeresen ellenőriztük. A mintavétel közvet-
lenül a léputcából történt, a korábbi évek 
tapasztalatainak értékelése alapján. A kí-
sérletekhez speciális, új szűrőket szerez-
tünk be (Svájc), és a korábbi évekhez képest 
módosítottunk a szűrők elhelyezésén, va-
lamint a szűrők által felfogott illatanyagok 
ún. „lemosási” technológiáján is. A szűrők 
előtisztítási, aktiválási protokollja viszont 
a korábbi években bevált módszerek sze-
rint történt. A kísérletek eredményeképpen 
nyert illatmintákat a további vizsgálatokig 
ultra-mélyfagyasztóban tároltuk.

(2.) Az illatminták műszeres elemzé-
se ún. bioszenzoros- („csápdetektoros”) 
gázkromatográ2ával történt, ahol a bio-
detektor az atka „csápja” volt. A mérést az 
tette lehetővé, hogy – egyedülálló módon 
– a projekt megelőző éveiben kidolgoz-
tunk egy preparálási módszert az atka 

vizsgálatához, így mérni tudtuk az egyes 
illatkomponensek által gerjesztett inge-
rület (elektromos jel) nagyságát. A mérés 
eredményeképpen több olyan komponens 
jelenlétét is sikerült kimutatnunk, amelyek 
további vizsgálatokra érdemesek.

(3.) A bioszenzoros vizsgálatokban 
elektro2ziológiai aktivitást mutató kom-
ponenseket újabb műszeres vizsgálatnak 
vetettük alá (gázkromatográ8oz kapcsolt 
tömegspektrométer). Az előzetes eredmé-
nyekből az derült ki, hogy az egyik kompo-
nens feltehetően a kaptár faanyagának illa-
tából származik (tehát nem a 2asításéból, 
ezért számunkra minden bizonnyal érdek-
telen), de azonosítottunk olyan komponen-
seket is, amelyek a család életével lehetnek 
kapcsolatosak. Ezeket tovább kell vizsgálni, 
hogy funkciójukat felderíthessük. 

Fontos előrelépés történt tehát a 2018–
19. év folyamán, amely megalapozza a 
további munkatervet. A komponensek 
kémiai összetételének megbízható meg-
határozásához újabb, még töményebb il-
latmintákra lesz szükség. Ha ezt sikerül 
elérnünk, akkor nyílik lehetőség annak 
megtervezésére, hogy miként juthatunk 
ezeknek a komponenseknek a szintetiku-
san előállított mintáihoz. Ez elengedhetet-
len feltétele a további biológiai vizsgálatok-
nak, amelyek során már az vizsgálhatjuk, 
hogy ezek az anyagok mennyiben képesek 
befolyásolni az atkák mozgását és a dajka-
méhek tevékenységét a kaptárban.  

Szőcs Gábor
témavezető

ATK Növényvédelmi Intézet

Illatanyagok szerepének vizsgálata a háziméh-
atka kapcsolatban és felhasználásuk lehetőségei 
a kaptárak atkamentesítésében
A kutatási stratégiának megfelelően az volt a célunk, hogy a here!asítás illa-

tanyagaiból megpróbáljuk meghatározni azokat a komponenseket, amelyeket 

a Varroa atkák is érzékelnek és odavezetik őket a !asításhoz.  

MÉHÉSZET 2025

A könyv nem klasszikus technológiai leírás vagy kész recept a 

sikeres méhészethez, hanem inkább egyfajta gondolatébresztő, 

motivációs kötet tíz szerző tízféle megközelítésével. Azt, hogy 

mi lesz öt év múlva a méhészetben, nem tudhatjuk biztosan. 

Mindössze annyit tudhatunk, hogy a méhészet maga a 

változás, akárcsak az élet. A jövő kihívásaival azok tudnak 

leginkább megküzdeni, akik tudatosan készülnek rá, 

elemzik múltjukat, jelenüket. A siker titkát számtalan könyv 

taglalja, és abban többnyire megegyeznek, hogy kitűzött célok 

és tudatos megvalósítás nélkül nincs siker. Ahogy a fotelból hirtelen 

felállva senki sem fogja 10 másodperc alatt lefutni a 100 méteres távot, úgy a 

méhészetben sincsen ez másképp, a versenyben maradásért meg kell küzdeni. 

A könyv ezeknek az „edzésterveknek” a kidolgozásában kíván segítséget nyújtani 

a méhészet vonatkozásában.

É. Gy.
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AZ ELŐZMÉNYEK, A KORÁBBI 
FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let (OMME) és a Magyar Méhtenyésztők 
Országos Egyesülete (MMOE) a Magyar 
Méhészeti Nemzeti Programot szabályozó 
4/2017. (I. 23.) FM-rendelet 22. pontjá-
nak („Egyéb alkalmazott kutatás, szakmai 
tanulmányok, diplomamunkák támoga-
tása”) 27. §-a terhére szerződést kötött 
a „Méhanyák teljesítményvizsgálatához 
szükséges telephelyek létesítése, fejlesztése” 
kutatási témához kapcsolódó feladatok/
tevékenységek végzésére.

A kutatási terv szerint elvégzett munka 
alapján 2017-ben megtörtént négy közpon-
ti teljesítményvizsgáló telep fejlesztése, 
amelyeken 4 × 80 méhcsalád vizsgálata 
végezhető el. 2018-ban a tapasztalatok 
alapján módosult a „Pannon méh telje-
sítményvizsgálati kódex”, és az adatok 
feldolgozására alkalmas adatbázis-kezelő 
szo?ver került fejlesztésre.

A 2016–2019. ÉVEK 
KÖZÖTTI MESTERSÉGES 
TERMÉKENYÍTÉSI PROGRAM
2011 óta minden évben júliusban rendez-
zük meg az MMOE keretében pár napos 
mesterséges termékenyítési programunkat. 
A 2016 és 2019 között elvégzett terméke-
nyítéseket és eredményeit az 1. táblázat 
részletezi.

A részvétel intenzitása és a termékenyí-
tés mennyisége beállt tendenciát mutat, 
van azonban egy markáns eredményes 
tenyésztői kör, amely a többéves tanulás-
ból eredményesen tudja hasznosítani az 
előző évek tapasztalatait, úgy a méhanya 
előkészítése és tartása, mint a petézés után 
a méhcsaládba telepítés/áttelelés és tovább-
tenyésztés tekintetében.

APACSALÁDOK A MESTERSÉGES 
TERMÉKENYÍTÉSBEN 2016–2019
Az ország néhány tenyésztelepét minősíti 
a kiválogatás eredménye (2. táblázat). El-
mondható, hogy a központi teljesítmény-
vizsgálat (KTV) méztermelési eredménye-
iben élen végző tenyészetek rendszeresen 
részt vesznek a termékenyítési program-
ban, eredményeik meghatározók.

Az apacsaládok összeállítását nagymér-
tékben befolyásolják a KTV telepek környe-
zetének mindenkori időjárási és növényzeti 
sajátosságai, mert hatással vannak a here-
nevelésre és a hereűzésre. Ezért nem sike-
rül minden évben egyformán mind a négy 
KTV telephelyen a herék megneveltetése és 
megtartása. Volt példa arra is, hogy a KTV 
telep méhegészségügyi zárlat alá került egy 
szomszédos méhészet miatt (Kerepes, 2018).

APACSALÁDOK KIVÁLASZTÁSÁNAK 
BEMUTATÁSA A ZICHYÚJFALUI (ETYEK) 
A BEZEDEKI KTV TELEPEKEN 2018-BAN
Az apacsaládok összeállítása a 2018. évi 
teljesítményvizsgálati adatokkal kerül 
bemutatásra. Az MMOE minden évben 
biztosítja a KTV telepekre a telepenkénti 
8 × 10, azaz 80 db (összesen 320 db) mé-
hanyát a tenyésztésvezető által kódolva 
a vizsgálatok elvégzéséhez. Az anyákat 

rendelkezésre bocsátó tenyésztőről így a 
telepvezetőnek nincs tudomása. A vizs-
gálatokat a teljesítményvizsgálati kódex 
(2019) leírása szerint kell végezni és kiér-
tékelni. Az adatok feldolgozása a BeeDB 
programmal történt meg. Az összefoglaló 
terjedelme miatt csak egy példán keresztül 
mutatjuk be a kiválasztási folyamatot.

TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEK 2018-BAN ZICHYÚJFALUN
A méztermelési eredményeket az 1. ábra 

mutatja. Az elemezés során elmondható, 
hogy méztermelés szempontjából kiemel-
kedő a 052, a 109 és a 075 MMOE kódú 
tenyésztelep.

A méhanya napi petézését mutató 
2. ábra alapján ugyanazon családcsoportok 
a kiemelkedőek, mint a méztermelésben.

A herenevelő családok kiválasztása a 
052 és 109 kódú családcsoportoknál az 
alábbiak szerint történt.

A családcsoporton belüli méztermelési 
adatokat mutatja a 3. ábra. A kiegyenlített 
termelési eredmények alapján kiemelke-
dő 1., 4., 6. és 7. sz. családokban történt 
herenevelés.

Egy másik családcsoporton belüli méz-
termelési adatokat mutatja a 4. ábra. A ter-

Központi teljesítményvizsgálatára alapozott mesterséges 
termékenyítési program a Magyar Méhtenyésztők 
Országos Egyesületének szervezésében (2016–2019)

1. táblázat A 2016 és 2019 között elvégzett termékenyítések és eredményei

Év Termékenyített
Sikeres 

termékenyítés
Áttelelt Tenyésztésbe vont

2016 147 93 72 27

2017 164 108 78 23

2018 137 76 61 16

2019 144 89 – –

Összesen 592 366 211 66

Arány (%) 100 61,8 35,6 11,1

2. táblázat: A 2016–2019. évi apacsaládok származása és aránya a méhanya mesterséges termékenyítésében

Tenyésztelep 2016 (%) Tenyésztelep 2017 (%) Tenyésztelep 2018 (%) Tenyésztelep 2019 (%)

Kunfehértó 39 Nagyatád 29 Törökbálint 34 Törökbálint 57

Lőrinci 37 Kisbodak 63 Bezedek 42 Zselickisfalud 26

Kisbodak 16 Törökbálint 8 Nagyatád 24 Magyaregregy 13

Nagyatád 8     Kecskemét 4

HAZAI KUTATÁSOK
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melési eredményekben kiemelkedő 2., 3., 
5. és 9. sz. családokban történt herenevelés.

A NAIK MBK által végzett populá-
ciógenetikai vizsgálatokon a kiválasztott 
családok megfeleltek, és a vizsgált családok 
higiénikus viselkedésének folyékony nitro-
génes fagyasztással történt vizsgálatának 
eredményei is megfelelőek voltak.

A MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉS 
EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA
Az ismert apák felhasználásával termé-
kenyített méhanyák a tenyésztési munka 
olyan eszközei, amelyektől nagyszámú, jó 
minőségű, egyöntetű viselkedésű és meg-
jelenésű utódot lehet nevelni. A zárt te-
nyésztéssel sokkal jobban meg lehet őrizni 
a kiválasztott jó termelési tulajdonságokat, 
amelyek a szabadon párzott utódokban is 
nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. Esz-
köz arra is, hogy a továbbtenyésztésre szánt 
vonalakban a külső fenyegető átkereszte-
ződést kivédhessük. A mesterségesen ter-
mékenyített testvéranyák egyöntetűbben 
viszik tovább a jó tisztogató viselkedést, 
amelyet folyékony nitrogénes fagyasztás-
sal ellenőriztünk. A módszerrel az adott 
tulajdonságra kialakított homozigótaság 
könnyebben megtartható. Ez a szabadon 
párzott utódok esetében sokkal kevésbé 
egyöntetű, az utódok jelentős részében újra 
heterozigóta állapot jelenik meg.

A korábban megfogalmazott fejlődési 
lehetőségek szinte mind megvalósultak. 
Mára a tenyésztő telephelyén történő meg-
termékenyítés lehetősége maradt a leg-
fontosabb célkitűzés. A célként megjelölt 
feladatokhoz a tárgyi feltételek megvaló-
sultak a MMNP-ból történt fejlesztésekből. 
Biztosított az eszközrendszer és a kiértéke-
lés informatikai háttere is. A KTV telepe-
ken biztosítható a megfelelő apacsaládok 
kiválasztása és az ivarérett herék tömege.

A termékenyítés és a termékenyített 
anyák sikeres felhasználásának záloga a 
termékenyítő munkáján felül a nagyobb 

felkészültség és a feladatok pontos végre-
hajtása a tenyésztő részéről. Elmondható 
az is, hogy a többletmunkát és a magasabb 
szintű tenyészanyag többletköltségeit a 
kereslet ellenére a piac nem hajlandó meg-
2zetni a méhanya árában.

AZ ELVÉGZETT FEJLESZTÉSEK
A program megvalósítása és további foly-
tatása érdekében a következő fejlesztéseket 
végeztük el.
Beszereztük az alábbi eszközöket: mes-
terséges termékenyítő készülék kiegészí-
tőkkel, mikroszkóp, elektronikus kaptár-
mérlegek, automata méhetető rendszerek, 
folyékonynitrogén-tartályok, hereröptetők.
A korábbi és a tárgyévi fejlesztéseknek 
köszönhetően a pannon méh központi 
teljesítményvizsgálata és az arra alapozott 
mesterséges termékenyítés tárgyi és infor-
matikai feltételei biztosítottak a közeljövő 
számára.

Horváth János elnök,
MMOE
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1. ábra Méztermelési eredmények 2018-ban Zichyújfalun

3. ábra Az 52. családcsoporton belüli méztermelési adatok

4. ábra A 109. családcsoporton belüli méztermelési adatok

2. ábra A méhanyák petézési mutatója 2018-ban Zichyújfalun

HAZAI KUTATÁSOK


