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pes mézeken is láthatunk. 
Ha a 2/3-át lefedték, akkor 
szabad pergetni.

– Magyarországon jel-
lemzően úgy kezdjük a 
„roadshow”-t, hogy elő-
ször elmegyünk a repcé-
re, utána jön az akác: elő-
ször vándorlunk az alföldi 
akácra és utána pedig a he-
gyekben nyílik. Ezután jön 
a napraforgó, ami az egyik 
legnagyobb nektárt adó 
kultúrnövény, a méhé-
szek nagy része erre jár. Az 
ország bizonyos részein, 
inkább Dunántúlon, So-
mogy megyében vannak 
nagyobb összefüggő hár-
sas erdők. Van egy termé-
szetes szaporodási ciklusa 
a méheknek. Ha túlnépe-
sedik a kaptár, nevelnek 
egy új királynőt, és amikor 
kikel, a család egy része 
elrepül, ha a méhész nem 
elég figyelmes. Ha odafi-
gyelünk, akkor ilyenkor 
lehet szaporítani őket. El-
veszünk ebből a családból 
egy bizonyos mennyiségű 
népességet, nem hagyjuk, 
hogy elmenjenek, és át-
tesszük őket egy új kaptár-

ba. Itt kezdhetnek új éle-
tet. Ha jó állapotban van 
a méhcsalád, akkor szinte 
minden évben lehet sza-
porítani. Egy hektár rep-
ce el tud 1-2 méhcsaládot 
tartani, 100-200 családnál 
pedig 50-60 hektáros rep-
cetáblára kell menni. Fo-
lyamatosan figyelni kell 
rájuk, őriznünk kell őket, 
mert sajnos sokszor meg-
esik, hogy eltulajdonítják 
a méhcsaládjainkat.

A fejlett technika itt is már 
felütötte a fejét, be lehet 
chippelni a kaptárakat, így 
nyomon követhetőek.
– Ez egy nagyon kemény 
munka, tavasztól nyár vé-
géig. Szakértelem nélkül 
ebbe nem érdemes bele-
fogni, és nem is javaslom. 
Azt szoktam mondani, 
aki méhészkedni szeretne 
vegyen 1-2 méhcsaládot, 
menjen el egy szakember-
hez legalább 2 évre és csi-
nálja végig a folyamatot 
mellette. Mivel nagyon ösz-
szetett a feladat, így a mé-
hésziskola elvégzése után 
nagyon fontos az alapos 

gyakorlati tudás megszer-
zése. Én a méhészkedésbe 
belenőttem, gazdálkodó 
családból jöttem. Barát-
ságom a méhekkel már 
gyermekkoromban elkez-
dődött, amikor egy napon 

az apám 3 méhcsaládot 
hozott haza, és évek alatt 
„nagycsaládosokká” fej-
lődtünk. Gyerekkoromban 
is már a méhekből éltünk, 
de akkoriban még nem 
küzdöttünk olyan problé-
mákkal, mint most. Egy-
re kevesebb az akácerdő, 
és egyre több a vegyszer. 
Gyerekként nem örültem 
az ezzel járó sok munká-
nak, de ma már hálás va-
gyok ezért, hiszen ez lett 
a munkám és a hivatásom, 
kitanultam a mesterséget, 
a testvéremmel együtt va-
gyunk aktív méhészek 500 
családos állománnyal.

– Az időjárásnak is ki 
vagyunk szolgáltatva. Ez 
az év minden idők egyik 
leggyengébb akáctermését 
hozta. A méhek bent ültek 
a kaptárban, rossz volt az 
idő, nem tudtak gyűjtö-
getni. Van egy bizonyos 
hőmérséklet ami alatt nem 
jönnek ki, illetve nem is 
képződik nektár. A termé-

szetben az életformák köl-
csönösen támogatják egy-
mást, versengenek, hogy 
ki tud többet adni, nem az 
elvenni elv él. Nekünk em-
bereknek is meg kellene 
tanulnunk a természettel 
együtt élni és nem kizsák-
mányolni.

A méhészek bár nagyon 
kemény fizikai munkát vé-
geznek, mégis az átlagnál 
jobb egészségi állapotnak 
örvendenek és hosszabb 
ideig élnek.
– A méhszúrás bármeny-
nyire is fáj, ad egyfajta vé-
dettséget. A méhészkedés 
mellett mindig érdeklőd-
tem a természetes gyógy-
módok iránt, és évek alatt 
megtapasztaltam a méhek 
természet adta ajándéka-
inak fantasztikus hatását. 
Elkezdtem ezeket tuda-
tosabban és elmélyülteb-
ben tanulmányozni, ezért 
lettem apiterapeuta, ami 
azt jelenti, hogy a méhé-
szeti termékek gyógytó 
célú felhasználásával is 
foglalkozom. Saját sze-
memmel látom a csodá-
latos javulásokat a legkü-
lönbözőbb problémáknál: 
immunrendszer támoga-
tása és erősítése, életerő 
növelése, mozgásszervi 
problémák kezelése, és 
ami nagyon fontos, még 
a gyermekáldás elérését 
is hatékonyan elősegítik. 
Tehát nemcsak a táplálék-
növényeink beporzásánál 
van óriási szerepük, ha-
nem az egészségünk meg-
őrzésében is. Világossá 
vált számomra, hogy a mé-
hek üzenetet hordoznak 
az emberiségnek, és züm-
mögésükkel szelíden súg-
ják minden pillanatban az 
eredményes, hosszú élet 
titkát. Vigyázzunk rájuk, 
és tanuljunk tőlük, mert 
ők már bizonyítottak. LN
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Lapunkat 
rendszeresen 
szemlézi:

A méhek már ősidők 
óta a csodafegyverünk

Mióta az ember él és 
gazdálkodik a föl-
dön, azóta a méhek 
is segítik a terme-
lést. 
A tápláléknövények 2/3-
át köszönhetjük munká-
juknak. Minden évben 
hallani méhmérgezésről, 
méhpusztulásról, ennek 
egyik oka a növényvédő 
szerek használa-
ta, és a folyama-
tos szúnyog- és 
kártevőirtás. A 
méhészek ez-
zel a problé-
mával min-
den évben 
k ü z d e n e k . 
A z o n b a n 
az emberek 
problémája is ez, 
hiszen Einsteint idézve: 
„Ha kipusztulnak a mé-
hek, azt az emberiség leg-
feljebb négy évvel éli túl”.

A méhek titkáról kérdez-
tük Hegyi József méhészt, 
apiterapeutát.
– Szorgalom és szervezett-

ség: ebben rejlik a titkuk, 
ezért is vannak már 60 
millió éve itt a bolygón,  
túlélve klímaváltozásokat, 
bolygószintű sugárzáso-
kat, „világvégéket”. Segí-
tik és támogatják egymást, 
szervezetten működnek 
– fejti ki Hegyi József, a 
Honeyhill Kft. tulajdono-
sa. – Ha nem lenné-
n e k méhek, nem 
lenne megporzás, 

a táp-
láléknövények elkorcso-
sulnának, nem hoznának 
megfelelő termést, óriási 
gondot okozna az emberi-
ség táplálkozásában. Pél-
daként szokták emlegetni, 
hogy Kínában és Japánban 
már annyira kevés a méh, 

hogy ott ecsettel porozzák 
be a virágot. Nagyon sok-
féle vegyszer van, ame-
lyek károsak a méhekre. 
Reméljük, ez mérséklődik 
és egyre kevesebb ártal-
mas vegyületet fognak 
használni a mezőgazda-
ságban.

– A méhnek minden 
egyes terméke az egész-
séget és a túlélést segíti. A 
méheknek a méz az ener-

gia és az üzemanyag, 
a virágpor a fehérje, 
mert az ő testük 

is fehérjéből és 
ásványi anya-
gokból épül, a 
p r o p o l i s s z a l 
fertőtlenítenek, 
a jellegzetes 
ízű, zselészerű, 

sárgásfe-
héren csil-

logó méh-
pempő pedig a 

királynőnek az eledele. 
Tehát minden méhészeti 
termék az életet szolgálja 
és az emberi szervezetre 
is ugyanilyen jótékony 
hatással van. Ezért is cso-
dálatosak ezek az apró élő-
lények.

Mindenki egyért, egy min-
denkiért
– Minden évben ámulattal 
nézem azt az összhangot és 
kitartást, ahogy élik a min-
dennapjaikat. Tavasszal 
alig várom, hogy kibont-
sam őket a kaptárból. Élet-
ciklusaikat úgy kell elkép-
zelni, hogy születés után a 
fiatal dajkaméhek a belső 
körletben munkálkodnak, 
a fiasítást gondozzák, ta-
karítanak, a méhkirálynőt 
táplálják, és ők termelik a 
méhpempőt is, ami tulaj-
donképpen a garatmirigy-
váladékuk. Majd 11 napos 
koruk után kikerülnek kül-
ső területre, van, aki virág-
port hoz, van, aki mézet, 
a gyűjtőméh, valaki vizet 
hoz, valaki felderíti az új 
élelemforrásokat, ők a ku-
tatóméhek. Mindenkinek 
megvan a maga pozíciója, 
mindenki csinálja a saját 
feladatát.

Az életszakaszuk tavasszal 
indul és nyáron az akácvi-
rágzáskor a legnagyobb, 
legnépesebb a család, 
ekkor a legproduktívabbak.
– Március végétől indul a 
folyamatos munka. Ekkor 
elkezdjük a családok bő-
vítését, átvizsgálását, meg 
kell nézni melyik család 
milyen erős, van-e anya-
méh, ki kell egyenlíteni a 

gyengébbeket az erősek-
kel, tehát ennek megvan-
nak a technikái. Arra is 
kell figyelni, hogy jó népes 
legyen, mert mézet csak 
népes család tud adni. 
Védekezni kell a kártevők 
ellen is. Legfőbb ellenség 
az atka, ez egy élősködő, 
szinte kiirthatatlan. Az 
atkának megvannak a fő 
védekezőszere, de nem 
mindegy mikor alkalmaz-
zuk. Amikor porzási idő-
szak van, akkor tilos, mert 
a szteroid bele kerülhet a 
mézbe, amit ellenőriznek 
is. Azokban az időszakok-
ban lehet védekezni, ami-
kor nincs porzás, illetve 
ősszel. Téli élelmet is kell 
biztosítani a méheknek, 
minden családnak meg-
van a mennyisége, amivel 
át tudják a telet vészelni. 
Amikor levirágzik az akác 
és jönnek a vegyes virág-
mézek, a napraforgó, ak-
kor a méhek elkezdenek a 
télre készülni. Nem szabad 
őket kifosztani, mindig bő-
ségesen kell maradni táp-
láléknak, méznek, virág-
pornak, mindennek, amire 
szükségük van. Úgy kell 
pergetni, hogy jól érezzék 
magukat, de lássák azt, 
hogy pótolni kell. Amikor 
megtelt és beérett a méz, 
akkor kell kipergetni. Ezt 
a viaszfedél jelzi, amit a lé-


