
Az elmúlt évek változékony
idõjárása és különösen a 2007-
es aszályos nyár mutatott rá ar-
ra, hogy a virágpor mennyisé-
gi, esetleg minõségi hiányossá-
gai miatt relatív, vagy akár ab-
szolút fehérjehiány állhat elõ a
hazai termelõ méhészetekben
is. A méhek egyedüli fehérje-
forrása a virágpor, amelynek
sikeresen begyûjtött mennyisé-
ge szabályozza az anya petézé-
sét, ezzel 2-3 hétre elõre meg-
határozva a méhcsalád fejlõdé-
sét, várható népességét. A vál-
tozatos, kiegyensúlyozott ösz-
szetételû fehérjeforrás a létfon-
tos aminosavak útján képes be-
folyásolni a kórokozók ellen
védõ immun-peptidek termelé-
sét, így közvetve a méhek ellen-
álló képességét. 

Vizsgálatok

Kizárólag méhek számára kifej-
lesztetett és tesztelt fehérjepót-
ló tápszer alig áll rendelkezésre
a hazai piacon, aminek követ-
keztében a méhészek gyakran
más állatfaj számára gyártott
takarmánykiegészítõket, pl.
borjútápszert használnak pol-
lenpótlásra. Az eddig nem tesz-
telt szerek olyan összetevõket
tartalmazhatnak [állati eredetû
fehérje, génmódosított (GM)
anyagot tartalmazó növényi

komponens], amelyek méhé-
szeti felhasználása nem java-
solható. 

A Vernalis Bt. által importált
méhtakarmány-kiegészítõ, illet-
ve pollenpótló a rendelkezés-
re álló dokumentációk alapján
(Saffari et al., 2006; Saffari és
mtsai, 2008) a gabonamagvak
õrleményén, a vitaminokon és
az ásványi anyagokon kívül

idegen anyagot nem tartalmaz
(nem tartalmaz sem tejport, sem
szójalisztet).

Az elkészült kísérleti terv
alapján a vizsgálat több részre
tagolódott. Egyrészt laboratóri-
umi körülmények között (zárká-
zott munkásméheken), másrészt
termelõ állományokon kezd-
tünk összehasonlító vizsgálato-
kat, amelyek kiterjednek az
ajánlott etetési technológiai
tesztelésére, a méhek terhelésé-
re, illetve a fogyasztás mértéké-
nek megállapítására, valamint a
méhcsaládok fejlõdésének ösz-
szehasonlítására.

Az anyagot az eredeti recep-
tura szerint sûrû lepény (petty)
és sûrû szörp formátumban

kezdtük etetni. Késõbb a tápból
– elõzetes egyeztetés után –
porcukorral készítettünk cu-
korlepényt a további vizsgálat
céljára. 

Az etetést az ÁTK-MTMBK-n
kívül (1. sz. kutatótelep –
3x7=21+7 család), egy NB
rakodókaptáras méhészetben
(2. sz. méhészet – 14+4 család)
és egy hobbi-méhészetben (3.
sz. méhészet – 5 család) kezdtük
meg február 19-én, illetve már-
cius 1-jén, majd a részeredmé-
nyek lezárásáig, május 14-éig
folytattuk.

A méhcsaládok tavaszi fo-
gyasztását és fejlõdését az 1. sz.
kutatótelepen táblázatban fog-
laltuk össze. A fiasítás nagysá-
gának mértéke a méhanya be-
csült napi petézõképességét (le-
rakott pete, db) jelenti (Örösi
Pál Z., 1968). 

A kísérleti méhek összfehér-
je-tartalmának mérésére a gyár-
tó által javasolt (Otis et al.,
2004) Bradford-féle kolorimet-
riás módszert (Coomassi-blue)
állítottuk be, BSA standarddal.
A mérési módszer lényege,
hogy a kiegészítõ takarmány
etetésének megkezdésekor és 
az etetés késõbbi szakaszaiban,
az emésztõcsatorna eltávolítása
után, a munkásméhek teljes
testkivonatából állapítjuk meg
a változást. A mérési módszer
végleges beállításáig, illetve a
mérésig a levett mintákat –70
°C-on tároljuk.

Eredmények

Laboratóriumi kísérlethez a
csoportokat azonos méhcsalád-
ból származó (3x50 db,) mun-
kásméh zárkázásával, majd 
a különbözõ tápok (lepény=A,
szörp=B, módosított lepény=C
és kontroll=D) etetésével ala-
kítottuk ki, amelyeket 25 
°C-on tartottunk 90% relatív
páratartalom mellett, termo-
sztátban. 

Az eredeti receptura szerint
elkészített és beadott sûrû le-
pényt (A=petty), bár belül pu-
ha, elhúzódó fogyasztás esetén
megkérgesedik, a méhek vonta-
tottan (különösen a gyengébb
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A sûrû lepény (petty) fogyasztása az elsõ napokban
A SZERZÕ FELVÉTELE

A Feedbee® tesztelésérõl
Az ÁTK Méhtenyésztési és Méhbiológiai 
Kutatócsoport gödöllõi kutatótelepén, illetve két 
másik méhészetben 2008 tavaszán kezdtük 
el a Feedbee® fantázianevû, pollenpótló 
természetes méhtakarmány tesztelését, 
a Vernalis Bt. (www.feedbee.hu), illetve 
a kanadai licenctulajdonosok megbízásából.

A méhtakarmány-ki-
egészítõ, pollenpótló a
gabonamagvak õrlemé-
nyén, a vitaminokon és
az ásványi anyagokon
kívül idegen anyagot
nem tartalmaz.

ÁT K
HERCEGHALOM

Induló Népesség Fiasítás Méhanya

Etetés formája Etetés Átlagos átlagos május 9-én május 9-én teljesít-
kezdete fogyasztás népesség (léputca) (lépek ménye

(léputca) száma) (db)

Feedbee lepény 2008.03.21. 1286 g
porcukorral Feedbee 4,7 20,7 16,0 1371,6

Cukorszörp 2008.03.01. 1875 g
(kontroll) cukor 4,4 15,7 9,7 949,7

Összefoglaló eredmények az 1. sz. kutatótelepen 
(Kaptártípus: 1/2 NB rakodó) 
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családok), gyakran csak belül-
rõl megközelítve fogyasztották
(képünkön).

A híg szörp (B) – a légfékes
elven mûködõ flakonból –
gyorsan, általában 1-2 héten
belül elfogyott, ami a táp mini-
mális veszteségét is jelentette
egyben. Ahol a fogyasztás las-
súbb volt, ott a táp nagyobb
mérvû kiülepedését lehetett lát-
ni az etetõpalack alján.

A porcukorral elkészített (C)
lepénybõl (1 kg porcukor + 1,5
kg FeedBee + 70%-os cukor-
szörppel összedogozva) a kí-
sérleti családoknak egyenként
beadott 750-1000 gramm
mennyiséget a családok átla-
gosan 30-40%-ban fogyasztot-
ták el, kéthetes ütemben. A cu-
korlepény – fóliába burkoltan
– tartósan puha, könnyen fel-
vehetõ maradt. 

A méhcsaládok fejlõdése

Ahogy a táblázatból is látható, az
alkalmazott, kiegészített cukor-
lepény etetésének hatására a
méhcsaládok népessége (illetve a
fiasítása) összességében maga-
sabb volt a kísérleti, mint a kont-
roll családoknál. Ez annak elle-
nére bekövetkezett, hogy a ta-
karmány-kiegészítõ beadására 3
héttel késõbb került sor, mint a
kontrollok cukorszörpös itatásá-
nak megkezdése. Az 1. sz. kuta-
tótelep állományában a fiasítás
mérési eredményei jól mutatták,
hogy a Feedbee®-t fogyasztott
családcsoportokban a népesség
és a fiasítás száma jelentõsen na-
gyobb (táblázat). Az 1. sz. kísér-
leti telepen a Feedbee fogyását
mutatja 1. ábra (3 idõpont). A kü-
lönbözõ formában beadott tápok
közötti különbség jelzi az adott

idõszakban kedveltebb összetétel
(B és C) fogyását. A másik két te-
lepen (hobbi és termelõ) az adott
ciklusban elfogyasztott cukor, il-
letve a Feddbee takarmány-ki-
egészítõ arányát mutatja a 2. áb-
ra. A 2. sz. méhészetben a család-
fejlõdés tekintetében különbség
volt a kísérleti és kontroll csoport
között. A 3. sz. méhészetben a
népesség túllépte a család igé-
nyeit és rajzásra készült, illetve a
túlnépesedés miatt szükségessé
vált a családok korai megosztása
(szaporítás) Ezen a telepen nem
volt kontroll csoport beállítva.

Következtetések

A szirupos etetés esetén a fo-
gyasztás lendületes, aminek
következtében a leülepedett,
nem hasznosított mennyiség
minimális. Ennél az etetési
módnál a külsõ hõmérsékletnek
10 °C-nál melegebbnek kell len-
nie, és a méhek gondos takará-
sára ügyelni kell. 

A többféle adagolási mód –
az adott kaptártípushoz alkal-
mazkodva – választási lehetõ-
séget ad a méhésznek a csalá-
dok tavaszi felkészítés alatt,
különbözõ idõjárási körülmé-
nyek között.

Az intézet kísérleti családjai
2007–2008. telén meglehetõ-
sen gyengén teleltek és nehe-
zen is indultak, ennek ellenére
a kísérletben maradt családok
jól fejlõdtek a hordás kezdeté-
re. Bár a beinduló bõséges vi-
rágporos méhlegelõ minden 
bizonnyal elõsegíti a méhcsa-
ládok gyors regenerálódását,
az átmenetileg gátolt kirepü-
lés esetén rendelkezésre álló
Feedbee® jól kompenzálja a
táplálékhiányt, és folyamatos

jelenlétével serkentõleg hat a
méhanyára és így folyamatos
lesz a petézés.

Különösen javasolható kö-
lyökcsaládos szaporításnál,
amikor a kis családnak átme-
neti ideig nincs kijáró népe és

virágporpótlása (módszertõl
függ). A cukortartalmú takar-
mánykiegészítõ etetését úgy
célszerû tervezni, hogy a nek-
tárhordás beindulására ma-
radéktalanul elfogyjon a kap-
tárból.

A kísérleti terv szerint a nyár
végi hordástalan idõszakban
folytatjuk a Feedbee® tesztelé-
sét. További részleteket lásd a
honlapon.

Dr. Békési László
Dr. Szalainé Mátray Enikõ

ÁTK MTMBK, 
Gödöllõ

06 / 80 20-46-47-es számon,
mely ingyenesen hívható 8.00-16.00 óráig

Állatgyógyszerek, méhtakarmányok,
feromonok, takarmánykiegészítõk, szakkönyvek, 

méhészeti berendezések, eszközök.

Szeretettel várjuk Önöket
augusztus 2-án 

a XXI. jászberényi kiállításon!

Tekintse meg megújult honlapunkat
és Web-áruházunkat!

ww.erista.hu
Szakmai informácós vonal:

CSÓKA GYÖRGY – BAJA: 06-79-324-974, 06-30-925-73-42

ERISTA KFT.
9027 GYÕR, 
JÓZSEF ATTILA U. 5/A.
TELEFON:  06 96 423-825
MOBIL:  06-20 45-89-546
E-MAIL: info@erista.hu

www.erista.hu

RENDELÉSFELVÉTEL:

FeedBee fogyási üteme –2008
(1. sz. telep)

%

100

75

50

25

0
márc. 17.            ápr. 1.               máj. 9.

Idõpont

2. sz. Feedbee 3. sz. Feedbee
lepény porcukorral    lepény porcukorral

1. ábra Átlagosan elfogyasztott takarmány
Feedbee- és cukortartalma (2. sz. és 3. sz. telep)
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2. ábra

A cukortartalmú
takarmánykiegészítõ
etetését úgy célszerû
tervezni, hogy a nek-
tárhordás beindulására
maradéktalanul el-
fogyjon a kaptárból.
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