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Emlékeztető: év végi teendők a méhesben
Az idei év, mint már lassan megszokhattuk, korántsem volt kihívásoktól mentes. A március első
felében jelentkező hideg idő jelentősen visszavetette a fejlődésben családjainkat, egy-két hétre is
leálltak az anyák a petézéssel. Ennek következtében sokan aggódhattak, hogy vajon sikerül-e
megfelelő kondícióba hozni őket az akác virágzására, mennyire fognak hiányozni a le nem rakott
petékből kelő méhek. A legtöbb helyen ez sikerülhetett, de ebben nagy szerepet játszott a virágzás
kezdetének jelentős eltolódása is. Már persze, ahol nem fagyott el minden.

Emlékszem, tavaly többen mondták, hogy évtizedek alatt sem láttak olyan jelentős fagykárt, mint
amivel akkor szembesültek. Idén újra ezt mondták az emberek.
Az utóbbi négy-öt év alapján kijelenthető, hogy aki szeretne akácmézet termelni, annak nem elég
keresnie egy erdőt, oda letelepedni, majd két hét múlva kitelepülni, és nekilátni a mézelvételnek.
Nagyon fontos a rügypattanás idejétől figyelemmel kísérni az erdők állapotát. Egyre több időt és
utánajárást igényel az, hogy megtalálhassuk a megfelelő területet, amely nemcsak annyi nektárt ad,
hogy eléldegélhessenek a méheink, hanem a gazdájuk számára is maradjon értékelhető mennyiségű
elvehető méz.
Az akác lecsengése után sokan még bizakodók voltak a nyári méhlegelőkkel kapcsolatban.
Sajnos a hárs az utóbbi évek leggyengébb hozamát adta a rettentő nagy szárazság és hőség
következtében.
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A vaddohány hozta a „szokásos” formáját, több méhésztárs is kerek-perec kijelentette, hogy idén
próbálkoztak vele utoljára. A napraforgó, bár sikeresebb volt a tavalyinál, de csúcsot messze nem
döntött.
Az atkahelyzettel kapcsolatban – több egészségügyi felelőssel is tartva a kapcsolatot –
megállapíthatjuk, hogy jelentősen jobb a tavaly tapasztaltaknál. Persze ezt nem általánosíthatjuk, de
akik időben és hatásos szerekkel védekeztek, azoknál jelentősen kisebb a kártétel mértéke a
megelőző évekhez képest. Rendkívül fontos, hogy a fennálló nehézségek ellenére sem szabad a
méhek kezelését mellőzni, félvállról venni.
Minden méhész felelősséggel tartozik a méhei és a szomszédos méhészetek méhei iránt is.
Ha eddig még nem szereztük volna be a szükséges eszközöket a következő szezonra, akkor itt az
utolsó lehetőség a dolgok végére járni. Ha például még csak most rendeljük meg a keretléceket,
olyan helyről, ahol nincs jelentős raktárkészlet, az idei évben már nem kell azzal számolnunk, hogy
sok munkánk lesz vele, mivel a hónap mindenki számára az ünnepekre való készülődéssel és az év
végi fáradság kipihenésével telik.
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Érdemes a dolgok végére pontot tenni, és minden szükséges dolgot megrendelni, hogy minél
hamarabb a rendelkezésünkre álljon.
Nincs értelme felhalmozni a munkákat tavaszra, mindenkinek lesz annyi dolga a méhesében, hogy
ne március végén kezdje el a kereteket drótozni, műlépezni. Ha bárminemű fejlesztést tervezünk,
akkor a hozzá szükséges eszközök beszerzésére is célszerű mihamarabb sort keríteni. Fontos
szempont a fejlesztéseket illetően, hogy azok mennyivel tudnak hozzájárulni munkáink sikeres
elvégzéséhez. Valóban szükségesek-e számunkra, mivel teszik könnyebbé a dolgunkat, és mikor
térül meg nekünk ez a befektetés. Ez az időszak tökéletes időpont mindenki számára átgondolni a
jövőbeli elképzeléseket és a megvalósításukhoz szükséges teendőket.

Decembert és a karácsonyt megelőző időszakot nyugodtan tekinthetjük az éves mézfogyasztási
ciklus csúcsának. A hideg idő, illetve az ünnepek következtében jelentősen megnő az emberek
igénye a mézeink iránt.
Nap mint nap használják termékeinket teák, kávék ízesítésre, illetve a készülő süteményeknek is
fontos alapanyagai lehetnek. Akik üvegezett kiszerelésben értékesítenek, nem dőlhetnek hátra
ebben az időszakban sem. Nagyon fontos a méhész-vevő kapcsolatok ápolása, fenntartása.
Manapság már sokat kell adni mézeink külső megjelenésére is, ez az egyik legfontosabb piaci lépés,
hogy a kiváló minőségű mézre megfelelően felhívjuk vásárlóink vagy leendő vásárlóink figyelmét.
Népszerű a méhésztársak között az OMME-mézesüveg használata, egyedi zárszalaggal és címkével
ellátva.
Nagyon nehéz feladat, nagyobb méhészetekkel dolgozók számára szinte nem is lehetséges az egész
évi termést kiüvegezve értékesíteni.
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Fotó: Agrárminisztérium

Viszont a mindenki által előállított méz előbb-utóbb a fogyasztókhoz fog eljutni. Ezért fontos, hogy a
kézhez kapott termék minősége kiváló legyen, mert ez alapján ítélnek meg minket és az egész
szakmát is.
Végül, de nem utolsósorban, szeretném megköszönni a felkérést és a lehetőséget, hogy idén én
készíthettem el ezt a cikksorozatot, amellyel remélhetőleg többeknek is segítséget tudtam nyújtani
az időszerű teendőket illetően. Köszönöm az év folyamán hozzám eljuttatott megjegyzéseket és
bírálatokat is. Próbáltam rávilágítani az általam fontosnak tartott munkafolyamatok elvégzésének
mikéntjére, bepillantást nyújtva, hogy én hogyan alkalmazom ezeket a saját méhészetemben.
Remélem, sikerült egy kis egyéniséget is belevinnem soraimba, és méhészbarát stílusban előadni
gondolataimat a szakmával kapcsolatban. További sikeres és eredményekben gazdag szezonokat
kívánok a kedves méhésztársaknak. A többször borús kép ellenére igenis nagy jövő áll még a
méhészkedés előtt. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok minden kedves Olvasónak!
(A Szerkesztőség szeretne köszönetet mondani Csere Tibor Jánosnak havonta megírt gondolataiért.
Remek, könnyen olvasható stílus és gyakorlatias szakmaiság jellemezte írásait, hónapról hónapra
ékes olvasmánya volt szaklapunknak. Reméljük, a jövőben is találkozunk még írásaival. A Szerk.)
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