
A méhegészségügyi környezetterhelési monitoring vizsgálatok eredményeinek 

összefoglalója a 2022. augusztus 1-2022.december 31. között elvégzett munkáról 

 

 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretén belül a 2022. augusztus 1-től, december 

31-ig elvégzett vizsgálataink eredményeit most nem önálló kiadványban, hanem a 

következő rövid írásban kívánom összefoglalni. Az említett „csonka” időszakban a 

szokásos vizsgálatok mennyiségének csak töredékét tudtuk elvégezni, aminek 

magyarázatát nemcsak az idő rövidsége, hanem a rendelkezésre álló pénzkeretünk 

nagysága is magyarázza. 

 

Időjárási és kórtani tényezők alakulása: 

2022. augusztusa a sok éves átlaghoz képest nagyon meleg volt. Az ország jelentős részében 

nagyon komoly terméskiesést okozó aszállyal kellett szembenézni a gazdáknak. Ez a rendkívüli 

időjárás természetesen a méhészeti ágazat helyzetére is rányomta a bélyegét, ami azt jelenti, 

hogy a betelelésre készülő állományok igen jelentős része nem, vagy csak igen kevés 

virágporforrást tudott felkutatni a határban és a kisült méhlegelők sajnos nektárt sem tudtak 

szolgáltatni megfelelő mennyiségben. Ez utóbbi pótlását általában meg tudták oldani 

méhésztársaink, ugyanakkor a hiányzó virágpor mesterséges biztosítása nem volt könnyű 

feladat, sokan nem is gondoskodtak róla. Ennek a helyzetnek a nem megfelelő kezelése sajnos 

az állományok télállóságának különbségeit fogja okozni és bizonyára kihat majd a méhészetek 

tavaszi fejlődésére is.  

A helyzet az őszi esőzések beindulásával változott meg némiképpen, amikor a határ újból 

kizöldült, és új lendületet kapott a hordás, amely késő őszig fennmaradt, ez egyben azt is 

jelentette, hogy az enyhe csapadékos őszi napokon a fiasítás is csak igen nehezen állt le a 

családokban. Az enyhe időjárás egészen az év végéig jellemző volt, a téli fagyok eddig az ideig 

teljesen elmaradtak, csak néhány hidegebb völgyben volt ez másképp. A tél enyheségét remekül 

példázza az is, hogy a 2021-es szilveszterhez hasonlóan méheink úgy repültek, mint egy átlagos 

márciusi napon. Egyébként is, ha összehasonlítjuk az elmúlt két esztendő őszi időjárását a 

hőmérsékleti viszonyok tekintetében szinte egyformának tekinthetők, egyedül a lehullott 

csapaék vonatkozásában van jelentős eltérés, ugyanis a tavalyi aszályos őszt és a telet 2022 

novemberétől esőben nem volt hiány.  

A méhkórtani problémák vonatkozásában első helyen (mint már annyiszor) a varroa 

fertőzöttség állt. A tavaly nyáron begyűjtött információk alapján elmondható, hogy augusztus 

végéig gyanúsan kevés atkát tudtunk számolni a figyelő tálcákban, aminek oka valószínűleg az 

egész nyáron tartó forró aszályos időjárásnak is volt köszönhető. Az esztendő végén már egyre 

több hírt kaptunk az állományok összeomlásáról. Valószínűleg a fertőzési állapotokat 

figyelmen kívül hagyó védelmi gyakorlat, valamint az atkafertőzést követően fellépő egyéb 

kórtani tényezők együttese és az ehhez párosuló komoly virágpor hiány okozta a problémák 

jelentős részét. A kitelelés eredményességéről a következő vizsgálati ciklusról szóló 

kiadványunkban fogunk beszámolni. 



Sajnos az atkafertőzés leküzdésére engedélyezett készítményekkel szemben tapasztalt 

bizalmatlanság jelentős visszaesést hozott a legális szerek forgalmában, ezzel együtt új 

lendületet kapott az EU határain kívül gyártott készítmények használata. Ennek a folyamatnak 

a hátterében anyagi megfontolások (a gyógyszerek árában tapasztalható különbségek) és a 

hatékonysággal kapcsolatos kedvező tapasztalatok állnak. 

 

Kémiai vizsgálatok 

2022. őszén 21 db kémiai vizsgálatot végeztünk el, amelynek zömét a lépek olvasztásának során 

keletkező termékek, melléktermékek szennyezettségi adatainak elemzése jelentette. Vizsgáltuk 

a lépek alapszennyezettségét és a lépekből kiolvasztott mini korongok, valamint az azokról 

leválasztott sonkolysalak növényvédő és atkaölő szermaradék tartalmát. Az adatokat az 1. 

táblázat tartalmazza. Itt kívánom megjegyezni, hogy a cikkemben szereplő „amitráz” 

megnevezés soha nem az bomlatlan anyavegyületre, hanem az anyavegyületből, tehát az 

amitrázból keletkezett bomlástermékek mennyiségéből számított amitráz értéket jelenti.  

Az egyes vegyületek szennyezettségi értékeinek alakulásáról a követezők mondhatóak el: 

1. Atkaölő szer hatóanyagok (Jelenlétük általános): 

a. Amitráz: a feldolgozás folyamán mennyisége egyértelműen csökken. 

b. Kumafosz: a lépek olvasztását követően a viaszkorongokban többnyire nő a 

koncentráció. 

c. Tau-fluvalinát: a feldolgozás folyamán a lépekhez képest a korongokban 

emelkedik a mennyisége. (meg kívánom jegyezni viszont, hogy ezekből a mini 

korongokból azok mérete miatt nem tudtuk leválasztani azt a szürke színű, 

elszappanosodott réteget, amely egyéb vizsgálataink szerint a leg 

koncentráltabban tartalmazza ezt a vegyületet. 2023-ban folytatni fogjuk ennek 

az eltérésnek a kutatását, vagyis vizsgálni fogjuk, hogy azt, hogy a korongok 

alján és a felső rétegben milyen eltérést mutat az egyes vegyületek (különösen a 

tau-fluvalinát) mennyisége. 

2.  Rovarölők: Ezekből a mintákból rovarölő hatóanyagokat kimutatni nem tudtunk. 

3. Hatásfokozók: A piperonilbutoxid a permetrint tartalmazó háztartási rovarirtó 

szerekben szokott előfordulni hatásfokozóként. Ezekben a vizsgálatokban ez utóbbi 

vegyület nem volt detektálható. A piperonilbutoxidot viszont két méhészet lépeinek 

mintáiból detektáltuk. Ez a hatóanyag egy alkalommal a lépben, kétszer pedig a belőle 

olvasztott korongban jelent meg. A minták piperonilbutoxid tartalma arra utal, hogy 

valamikor a sonkoly feldolgozását (olvasztását) megelőzően háztartási rovarirtóval 

kezelték az alapanyagot a molyosodás kivédése érdekében. Ez a vegyület 

tapasztalataink szerint éveken keresztül is jelen tud lenni a viaszban. Mennyisége alig 

több, mint kétszerese a kimutatási határértéknek, ami 0,01 mg/kg.  

4. Gombaölő hatóanyagok: Ezek közül a vegyületek közül a boszkalid, dimoxistrobin és 

a piraklostrobin előfordulását fordult elő a mintákban. Ezek mindegyikéről tudni kell, 

hogy kizárólag méhekre nem jelölésköteles készítmények hatóanyagai, melyek közül a 

boszkalid felszívódó, a másik kettő kontakt, tehát a növények felületére tapadva végzi 

el feladatát, vagyis ez utóbbiak gátolják a különböző gombák bejutását a növényekbe. 

Mindhárom hatóanyagot a kultúrnövények (pl. napraforgó) virágzása előtt, vagy annak 

első napjaiban szokták felhasználni. Ezeknek a vegyületeknek a viszonylag kevés 



előfordulási gyakoriságából és alacsony koncentrációjából nehéz következtetést levonni 

arra nézve, hogy a feldolgozás folyamán dúsul-e mennyiségük a viaszkorongokban. Egy 

biztos, hogy a boszkalidnál csökkenést látunk, a dimoxistrobin és a piraklostrobin a 

lépekben nem volt kimutatható, viszont a lépekből főzött korongokban a kimutatási 

határ felett nem sokkal megjelenik ez a két hatóanyag. Ez tehát halványan arra enged 

következtetni, hogy a koncentráció a feldolgozás során valószínűleg emelkedik… 

Persze ennek igazolására később további vizsgálatokat kell végezni. 

A feldolgozási folyamat során tizenegy méhészetből gyűjtött mintában mért eredményeink 

teljes összefoglaló táblázatát a 2022. decemberében megjelent kiadványunkban mutattuk 

be. Ezek közül most csak a 2022. augusztus 1-után elvégzett analízisek eredményeit 

közöljük. 

 

1. táblázat A lépek olvasztása során kimutatott vegyületek koncentrációjának változása 

mg/kg-ban kifejezve 

Méhészet 
A minta 

megnevezése 

Atkaölők Hatásfokozó Gombaölők 

Amitráz Kumafosz 
Tau-

fluvalinát 
Piperonilbutoxid Boszkalid Dimoxistrobin Piraklostrobin 

1 

Lép 0,27 0,42 0,019         

Korong 0,13 0,29 0,094 0,011   0,013   

Salak 0,21 0,29 0,01         

2 

Lép 0,54 0,15 0,30         

Korong 0,25 0,33 0,41 0,025   0,01   

Salak 0,85 0,30 0,4 0,022   0,011   

3 

Lép 0,032 0,12 0,031   0,023   0,011 

Korong 0,017 0,16 0,33   0,017     

Salak 0,049 0,12 0,027   0,014     

 

Sajnos a viaszolvasztás céljára használt víz szermaradék tartalmáról most sem tudok 

felvilágosítást adni, ugyanis ezeknek a mintáknak a vizsgálata bizonyos labortechnikai 

nehézségekbe ütközik, melyeket sajnos még nem sikerült megoldani. A későbbiekben vissza 

fogunk térni erre a problémára is, ugyanis igen fontos volna tudnunk, hogy az olvasztóvízzel 

milyen szermaradékokat távolítunk el a rendszerből. 

 

A fedelezésből kimutatott szermaradékok bemutatása 

 

Sajnálatos módon a közhiedelemben elterjedt az a nézet, hogy a fedelezés garantáltan mentes a 

szermaradékoktól. Korábbi kiadványainkban már több ilyen mintának az eredményeit is 

leközöltük. A 2. táblázatban mutatjuk be a legfrissebb adatokat. 

2. táblázat A fedelezésben kimutatott szermaradékok mg/kg mértékben kifejezve 

 



 

 

Méhészet 
A fedelezés 
keletkezése 

Atkaölő Hatásfokozó Gombaölő 

Amitráz Kumafosz 
Tau-

fluvalinát 
Piperonilbutoxid Dimoxistrobin 

1. Akác 0,13 0,0068       

2. Napraforgó 0,13 0,099 0,5   0,0068 

3. Napraforgó 0,091 0,11 0,18 0,011   

 

A fentiekből nagyon jól látszik, hogy a korábban leírtak mennyire igazak a fedelezések 

szermaradékainak vonatkozásában. A fedelező gépek terjedésével sajnos a helyzet csak 

rosszabbodik, ugyanis ezek a gépek (beállítástól függően) eltérő vastagságban metszik le a 

sejtek felső rétegét, ez pedig mindenképpen növeli a fedelezés viaszban kimutatható vegyületek 

előfordulásának valószínűségét, a szennyeződés mértéke pedig tükrözi a lépek 

szennyezettségét. A fenti adatokból is ez látszik: az amitráz bomlástermékek mennyisége 0,13 

mg/kg-0.091 mg/kg értékek között ingadozik hasonló látható a kumafosz esetében, vagyis 

ennek a hatóanyagnak a szélső értékei 0,0068 mg/kg és 0,11 mg/kg. 

 

A zugépítményekben mért szermaradékok: 

A közhiedelem úgy tartja, hogy a zugépítmények garantáltan mentesek a szermaradékoktól. Ez 

az állítás sajnos csak hellyel-közzel igaz. A zugépítmények szermaradékainak alakulására az 

alábbi tényezők lehetnek befolyással: 

1. A családok lépeinek és a mézkészlet alapszennyezettsége, ami nemcsak a közelmúltban, 

hanem a régmúltban alkalmazott, vagy éppen a viasz-műlép cserék alkalmával a 

méhészetbe bekerült műlépek szennyezettségét és a méhésztárs által használt 

készítmények szermaradékait is tükrözheti. 

2. A kaptáron belül méhész által alkalmazott atkaölő szerek hatóanyagai és ezek 

koncentrációja. 

3. A méhészet környezetében alkalmazott növényvédő szerek. Ugyanis az intenzív 

növényvédelmi technológiát igénylő mezőgazdasági kultúrák (pl. gyümölcsösök) 

közelében nagyobb a valószínűsége a szennyeződések kaptárba történő bekerülésének, 

mint az extenzív mezőgazdasági környezetben. 

A zugépítmények szermaradékait a 3. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 



3. táblázat A megmintázott zugépítmények szermaradékai 

 

Méhészet 
A minta 
gyűjtési 

ideje 

Atkaölők 

Amitráz Kumafosz 
Tau 

fluvalinát 

1.  

Repce 
előtt 

0,036   0,04 

Repce alatt       

Akác alatt     0,15 

2.  Repce alatt 0,059     

3. 
Napraforgó 

alatt 

0,024     

  0,014   

4.  Akác alatt 0,1 0,0064   

 

A vizsgált mintákból látható, hogy a repce virágzását megelőzően készült építmények atkaölő 

hatóanyagokat tartalmaznak, hasonló vonatkozik a repce alatt készült zugépítményekre is, bár 

megjegyzem, hogy a táblázatban szereplő 1. számú méhészet mintája éppen mentesnek 

mondható. Ugyanebben a méhészetben viszont az akác alatt készült építmény tau-fluvalinát 

tartalmának eredetét magyarázhatja az ebben az időszakban nagy területen a gabonák kártevői 

ellen alkalmazott növényvédő szerhasználat is, ugyanis az 1. méhészet tulajdonosa az atkák 

ellen ezt a szert ebben az időben nem alkalmazta, tehát valószínűleg kívülről kerülhetett be a 

hatóanyag a kaptárakba. 

A 4. méhészetben akác alatt készült zugépítmények viszonylag magas amitráz bomlástermék 

tartalma viszont elgondolkodtató, mert lehet, hogy egy tavasszal elvégzett kezelés 

következményével állunk itt is szemben. 

A 3. méhészetben a napraforgó alatt épült zugépítmények közül az egyik minta alacsony 

amitráz tartalmat mutat. A méhész állítása szerint nem kezelt az akác és a napraforgó között 

ezzel a hatóanyaggal, így vélelmezhetően a kiépített öreglépek viaszának átdolgozása is 

magyarázhatja a vegyület megjelenését. Egyébként a 3. és a 4. méhészetben napraforgó 

virágzásának idején épült zugépítmények kumafosz tartalma is erre enged következtetni. 

 

A méhpempő szermaradékainak vizsgálata 

 

Egy méhészetből sikerült méhpempőt beszerezni. Ezt a mintát ugyanúgy szűrő vizsgálatnak 

vetettük alá, mint az egyéb mintáinkat. Az analízis végén elmondható, hogy a keresett 400 db 

vegyületből csupán a kumafosz jelenléte volt igazolható 0,02 mg/kg mennyiségben, ami azt 

jelenti, hogy a kimutatási határ fölött alig valamivel volt magasabb az értéke. Ezt a hatóanyagot 

a méhész nem alkalmazta már nagyon régen, ami szintén azt bizonyítja, hogy ez a vegyület 



makacsul jelen van a lépeinkben még akkor is, ha mi éppen ennek ellenkezőjéről vagyunk 

meggyőződve. A 

 

A NÉBIH, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közös mintavételeinek 

eredményei 

 

A 2022 évben gyűjtött növények egy részének eredményeit csak augusztus 1-ét követően 

kaptuk meg. Ennek oka, hogy a tavasszal gyűjtött mintáink közül sem végzett mindegyik 

vizsgálatával a laboratórium, a nyáron gyűjtött mintáknál pedig arra esély sem volt, hogy 

augusztus 1. előtt befejeződjenek az analízisek. Ennek megfelelően az 4. táblázatban foglalom 

össze az eredményeket. 

 

4. táblázat A NÉBIH-OMME és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 

Kamara közös vizsgálatainak eredményei a tört időszakban 

 

A 4. számú táblázat a mellékletben tölthető le 

 

A fenti táblázatban piros színnel jelöltem azoknak a mintáknak az adatait, amelyek eredményei 

valamilyen okból kifogásolhatóak. Méhészeti szempontból a leg enyhébbnek azok a kihágások 

tekinthetők, amelyek során az adott kultúrában nem engedélyezett gombaölőt mutatott ki a 

laboratórium. A rovarölő szermaradékok vonatkozásában igen érdekes a napraforgó 

virágzatokban kimutatott nagy lambda-cihalotrin, amelynek jelenlétét nem kívánatosnak ítéli a 

hatóság, ugyanakkor az én véleményem szerint egy ilyen gyors lebomlású hatóanyagnak 

egyáltalán nem volna szabad jelen lenni a virágzó napraforgó táblákban, amikor a virágzás 

idején a lambda-cihalotrin tartalmú szerek még méhkímélő technológiában sem 

alkalmazhatók… 

A legsúlyosabb kihágást az a két Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében gyűjtött alma virág 

jelentette, amelyben klórpirifosz szermaradékot detektált a laboratórium. Ezeket közül az 

egyikben cipermetrin jelenléte is mérhető volt. Az említett növényeket Mátyuson és 

Fehérgyarmaton gyűjtötte be a bizottság. 

 

Összefoglalás: 

 

A 2022. 08.01-2022. december 31-ig elvégzett vizsgálataink eredményei alapján elmondható, 

hogy ebben a rövid időszakban is sikerült néhány új ismeretanyagra szert tennünk. Az egyik 

ilyen a lépekben található szintetikus kemikáliák (atkaölő és növényvédő szerek) 

koncentrációjának változási sajátosságai. Látható, hogy nem minden vegyületre igaz, hogy a 

mennyiség csökken a viasz olvasztása és derítése folyamán. 



Ugyanígy volt mód arra, hogy betekintsünk a zugépítmények és a fedelezés szennyezettségének 

vonatkozásaiba. Az eredmények ebben a két termékcsoportban a azt tükrözik, hogy sajnos a 

szintetikus atkaölő szerek jelenlétével számolni kell, ugyanakkor ki kívánom hangsúlyozni, 

hogy a korábbi években, különösen a zugépítmények között találtunk bőven szermaradékoktól 

mentes tételeket. Ezeknek előfordulása főleg a növényvédelmi szezon „lecsendesedésével”, 

akácvirágzást követően jelentkezik, bár ennek másik feltétele az, hogy a kérdéses méhészetben 

ne szintetikus készítményt használjon a méhésztárs ebben az időben az atkák létszámának 

gyérítésére. 

 

     Tóth Péter 

     OMME szaktanácsadó 


