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Kockázatmentes március

Nyolcvan méhcsaládból álló
méhészetem a Bács-Kiskun me-
gyei, Miske községben találha-
tó. Jelenleg 2009 óta használom
a Feedbee-t. Korábban a legtöbb
évben nem serkentettem, csak
gyümölcsvirágzás környékén
felvilláztam a tavalyról megma-
radt fedett mézes lépeket, és
azokat kiegyenlítettem a csalá-
dok között. Sajnos sokszor elõ-
fordult, hogy néhány családon
nem segített az élelem-kiegyen-
lítés, mert különbözõ okok mi-
att elpusztultak. A megmaradt
méhcsaládok tél végére, tavasz
elejére – a bõséges élelem elle-
nére – alaposan legatyásodtak.
Még a méhszúrásuk sem olyan
fájdalmas a megcsappant zsír-
testük miatt. Hiába az elsõ tava-
szi virágözön, ha nincs elég
kondíciója a méhcsaládnak.

Ezért szükséges a kora tavaszi
fehérje-utánpótlás.

Még egy további elõnye van
a Feedbee-nek. Az utóbbi évek-
ben az érezhetõ éghajlatválto-
zás következtében, a mézelõsze-
zon leszûkült az akácig. A nap-
raforgómézet is lassan elfelejt-
hetjük az önporzó fajták teljes
elterjedése miatt. Így fontos mé-
zeltetési szerepe lett a repcének.
A Feedbee-vel képesek vagyunk
már a repce elejére termelõvé
varázsolni a családjainkat.

Tavaszi minimális serkentést
adok, ami a rajzás megakadá-
lyozása miatt optimálisnak tû-
nik. Február utolsó, vagy már-
cius elsõ hetében adom be a
Feedbee-lepényeket, amikor az
idõjárás kedvezõ. Ezek 65 dkg-
os csomagok, 50% Feedbee-tar-
talommal. A Feedbee fogyasztá-
sához fontos, feltétlen szüksé-
ges a kaptáron belüli meleg és a

víz, vagy a nektárt pótló híg szi-
rup. Ha ezek a körülmények
adottak, akkor szívesen elhord-
ják a méhek a Feedbee-t.

Márciusban lehet kint akár-
milyen idõjárás, a Feedbee-vel
etetett családoknál az anyának
rendkívüli petézési kedve van.
Nem szívesen írok fias keretszá-
mokat, mert az nagy részben a
betelelt népességtõl, és az anya
képességétõl függ és a fiasítás
kiterjedése is sokkal nagyobb
keretenként, így az összehason-
lítás pontatlan lenne a kontrol-
lokkal. Úgy tapasztaltam, hogy
márciusban 1,5-2 szeres a fejlõ-
dés nagysága, a kontroll csalá-
dokhoz képest. 

Nem azért serkentek, hogy a
gigantikus családok kirajozza-
nak, hanem hogy a szeszélyes
márciusi idõjárást kockázat-
mentessé tegyem. Elérem azt,
hogy a tavalyi dolgozó méhek a
jóltápláltság miatt egy héttel to-
vább éljenek, és így az április
eleji nemzedékváltáskor ne tor-
panjon meg a család. Már rep-
cevirágzás elején termelõ csalá-
dok vannak, akác elõtt csapolni
kell a családokat. Így a szaporí-
tás már akác elõtt megoldott, a
szaporulatból a napraforgóra
termelõ család lesz.

Bajusz Péter
Miske

Tökéletes családok akácra

12 családdal méhészkedem a
Veszprém megyei Herenden.
Alacsonykeretes „sztirol" rako-
dókaptárokat használok. 2010
kora tavaszán használtam elõ-
ször Feedbee-t. Méhállomá-
nyom felénél, 6 családnál al-
kalmaztam. A Feedbee-t (3 kg-
ot) a barátomtól kaptam, azzal,
hogy mindenképpen próbáljam
ki, mert nagyon jó. A teljes 3
kg-os mennyiséget felhasznál-
tam a tél végi/tavaszi serkentés
során. A Feedbee-t puha le-
pényként a gyártó által javasolt

módon készítettem el. Az elsõ
adagot február 19-én tettem be.
A fogyasztás nehezen indult
meg, és ezt követõen is vonta-
tott volt. Szerintem a lepény túl
száraz volt. A második és a har-
madik adag esetében az adagok
arányán - más méhészek javas-
latának megfelelõen – módosí-
tottam. Ekkor 1 kg Feedbee-hez
1,2 kg porcukrot, 0,3 liter vízet
+ 0,3 kg cukorból készült sziru-
pot és 0,2 kg híg mézet adtam.
Az elkészített „masszát" egy éj-
szakát pihentettem, majd hat
részre osztottam és mûanyag
zacskókba helyeztem. A zacs-
kók egyik felén 2 db 2 cm szé-
les csíkot vágtam a lepény tel-
jes hosszán, majd közvetlenül a
keretekre helyeztem, Így nem
folyt a méhekre. Az elsõ le-
pényhez képest a hordás is
gyorsabb volt, nyilván ehhez
hozzájárult, hogy a lepény ízét
a méhek megszokták, valamint
a lepénybe került méz is jóté-
kony hatással volt az elhordás-
ra. A három, egyenként 160
gramm Feedbee-t tartalmazó
lepényt másfél hónap alatt he-
lyeztem be, kéthetente. A ser-
kentés megkezdését követõen
– február legvégétõl – a belsõ
itatást megkezdtem.

A másik hat kontroll család-
nál a szokásos lepénnyel indí-
tottam, megegyezõ idõben. Az
összes család megfelelõ kondí-
cióban, egészségesen, „atka-
mentesen" (tudva, hogy 100%-
os eredmény nincs), megfelelõ
méhállománnyal került betelel-
tetésre. A Feedbee-vel kezelt ál-
lomány a tavaszi vizsgálatok
során mindig 10-15%-al több
fiasítással rendelkezett, mind a
nyílt, mind a zárt fiasítás tekin-
tetében. Megfigyelésem szerint
a Feedbee-vel kezelt családok
korábban kezdték meg a napi
repülést és a kaptárok elõtt erõ-
sebb mozgást figyeltem meg.

Egyszerûen fogalmazva, a
Feedbee hátránya tulajdonkép-
pen a Feedbee elõnye, kedvezõ

MÉHEINK TAKARMÁNYOZÁSA
2012. MÁRCIUS

Virágporpótlás
Magyarországon 2008 tavaszától forgalmazzák 
a természetes, növényi összetevõkbõl álló Feedbee 
virágporpótlót. A forgalmazó Vernalis Bt. 
a kezdetektõl fontosnak tartja e fehérjepótló 
használatával kapcsolatos tapasztalatok, eredmények
nyomon követését. Mindezek összegzése – fõleg 
az elsõ években – nagy segítséget jelentett 
a Feedbee alkalmazási, elkészítési tanácsainak 
kidolgozásában. Az alábbiakban négy magyar méhész
tapasztalatainak közlésével szeretnénk reális képet 
nyújtani e termék használatának elõnyeirõl.

A mézhozam családonként

Megnevezés Feedbee-vel etetett Kontroll

Tavaszi gyümölcsfák 8 kg 6 kg

Repce 15 kg 8 kg

Akác idõjárás miatt értékelhetõ 
mézhozam nem volt

Napraforgó 12 kg 8 kg

Piacozó és vásározó méhészek, figyelem! 
Itt a tavaszi szezon!

A mézfogyasztók, mézvá-
sárlók közt is egyre köz-
kedveltebb „mézpumpa”
kedvezményes áron be-
szerezhetõ, amíg a készlet
tart! Mézpumpa + fém,
méhsejtmintás tetõ a
pumpafurattal + pumpa-
toldalék: 400 Ft/db. 20 da-
rab vásárlása esetén 10%
engedmény! 50 darab vá-
sárlása felett további
kedvezmény!
Megrendelhetõ a (+36)-
1-291-9077 számon.

Az ár a postai szállítás költségét nem tartalmazza!
EEllõõrree  aa  kkoorrsszzeerrûûbbbb,,  pprraakkttiikkuuss  mméézzaaddaaggoolláásséérrtt!!  

Segítsük, hogy fogyassza a fogyasztó!
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tulajdonsága, nevezetesen a csa-
ládok erõsítése, roborálása, a fia-
sítási intenzitás növelése és ebbõl
következõen a rajzási hajlam erõ-
sítése. Nálam a családok a repce
elsõ harmadára rajzani készültek,
ezt csapolással, majd mûlépes
tûzdeléssel elõztem meg. Ezt el-
lensúlyozta, hogy a kivett kere-
tekkel a gyengébb, Feedbee-vel
nem kezelt családokat megerõsí-
tettem, így akácra tökéletes csa-
ládok álltak rendelkezésemre. 

Dr. Varga Norbert
Veszprém

Mindenkinek ajánlom

A Feedbee méhtakarmányt
2009-ben használtam elõször
méheim tavaszi serkentésére.
Március elején raktam be a 0,5
kg-os lepényt, amit magam ké-
szítettem az ajánlott módon.
Porcukorral fele-fele arányban
kevertem össze, elõször szára-
zon, majd vízzel kiegészítve,
összegyúrtam, aztán uzsonnás
zacskókba csomagoltam. A
zacskót egyik oldalán felvágva
és a felvágott fóliát kihajtva a
keretekre borítottam.

Magam is meglepõdtem,
hogy a családok milyen gyorsan
rákaptak és elkezdték hordani.
Természetesen az erõsebb csalá-
dok gyorsabban, mint a kevésbé
jók. Két hét múlva láttam, hogy
a fiasítás mennyisége jelentõsen
megnõtt. Március végére a né-
pesség a 10 Hunor keretes kap-

tárban már a két szélsõ lépig ért,
ezért azok helyére 2 db mûlépet
raktam, amit szinte azonnal el-
kezdtek építeni. Ezek voltak az
eladásra szánt családjaim. A ter-
melõ családok 12 keretes Hunor
konténerben szintén ilyen jól
fejlõdtek. Az eladásra szántakat
a repcevirágzás közepén már el
kellett szállítania a vevõnek,
mert attól tartottunk, hogy meg-
rajzanak a családok. Faltól-falig
takarták a lépeket, a mûlépek ki
voltak építve, és 6-7 kereten volt
fiasítás. Sõt, sajnos már bepeté-
zett anyabölcsõt is találtunk.
Azok a családok, amelyek le-
gyengültek a tél folyamán, csak
a repce végére érték el a többiek
fejlettségi szintjét, így azokat is
el tudtam adni.

A vevõm a nyáron jelezte,
hogy nagyon elégedett volt a
családokkal, és újabb vásárlási
szándékát is bejelentette. A ter-
melõ családjaim rekordhozamot
produkáltak mind a repcén,
mind az akácon. Méhegészség-
ügyi felelõsként területemen
ajánlottam a méhészeknek a
vizsgálatok alkalmával. Néhá-
nyan ki is próbálták az elmúlt
évben, és megerõsítették kedve-
zõ tapasztalataimat. A 2010-es
év is hasonlóan alakult a fejlõ-
dést és a családok eladását ille-
tõen, csak az akáchozamot ron-
totta el az idõjárás. Az OMME
Balatonlellei Szervezetében –
ahová tartozom – elmondtam
kedvezõ tapasztalataimat. Min-
denkinek csak ajánlani tudom

ezt a jó virágporpótlót, mert
rossz idõjárás esetén is fennma-
rad a fiasítás növekedése.

Stadler László
Fonyód

Áthidalták a virágporhiányt

A 2009. évi tavasz – a hosszúra
nyúlt tél után – igen rövid ideig
tartott.  Március 31-én még téli
jellegû volt az idõjárás, majd áp-
rilis 6-ára kora nyári idõ kö-
szöntött be, amely állandósult.
Ennek következtében a tavaszi
virágok 30 nap alatt kinyíltak és
az akác korábban, május 8-án
virágba borult. A méhcsaládok
saját erõbõl nem tudtak felfej-
lõdni. Ez év tavaszán négy cso-
portra osztva fejlesztettük állo-
mányunkat.

Elsõ csoport (kontroll-cso-
port, 100 család): nem kapott
semmilyen serkentést. Az elsõ
tavaszi virágpor március 3. de-
kádjában jelent meg, áprilisban
rendszeresen gyûjtötték. A méh-
családok május 8-án fejlõdésük
50%-ánál voltak. Akácvirágzás
közepén, május 10-15. között
kérték a mézkamrát.

Második csoport (70 méhcsa-
lád): március 1-én kapott 1 kg
Feedbee lepényt. A márciusi hi-
deg éjszakák következtében el-
hordása vontatott volt, szélei
megkérgesedtek. A felhasznált
lepény hatására a méhcsaládok
május elsején 1 fiókosak voltak,
7-8 keretfiasítással. Akácvirág-
záskor egységesen mézkamrá-
val rendelkeztek. 

Harmadik csoport (100 méh-
család): március elsején kaptak
0,5 kg-ot, majd március 17-én
újabb 0,5 kg-os lepényt. Az így
beadottak nem kérgesedtek meg,
teljes egészében felhasználták.
Akácvirágzás kezdetén a méh-

családok 10 keretfiasítással és 14
léputca méhvel rendelkeztek.

Negyedik csoport (50 méhcsa-
lád): március 1-én, 6-án, 15-én,
21-én és ezt követõen 3 napon-
ként április 10-ig 20 dkg-os le-
pényt kaptak, frissen elõállítva.
Összesen 8 alkalommal adtam
nekik a 20 dkg-os lepénybõl.
Ezek a méhcsaládok akácvirág-
zás kezdetén 12-14 keretfiasítás-
sal rendelkeztek és miután nem
korlátoztuk õket, a fiasítás len-
dülete az akácvirágzás alatt is
megmaradt. Akácvirágzás végé-
re ezek a méhcsaládok 20 és 25
keretre bõvültek, kiépítettek át-
lagosan 15-20 mûlépet, amiket
az anya bepetézett vagy nektár-
ral töltöttek meg.

Méhészetünkben 2009 tava-
szán, az etetés kezdetén – a kü-
lönbözõ csoportokban – a méh-
családok erõssége 5-7 léputca
között változott. Méhészetünk-
ben kizárólag Hunor rakodó
kaptárokat alkalmazunk.

A lepény gyártásánál a kö-
vetkezõ keverési arányokat al-
kalmaztuk: 1,5 kg Feedbee + 1 kg
porcukor + telített cukoroldat
(forró vízzel feloldott cukor). A
lepény állaga olyan sûrû
massza, amely asztalra kiterítve
megõrzi alakját – nem folyik.

Méhészetünk élõhelyén évrõl
évre jelentkezõ tavaszi virágpor-
hiányt a Feedbee jól áthidalta, a
méhcsaládok fejlõdése jó volt. A
lepény csomagolásánál gondos-
kodunk arról, hogy légmentesen
záródjon a tasak és csak a méhek
számára megnyitott résen kap-
jon levegõt. Tapasztalatunk alap-
ján az így beadott lepény veszte-
ség nélkül hasznosult. A lepényt
a következõ termelési évben is
alkalmazni fogjuk.

Bánka István
Nagyfüged 

FOTÓ: TÓTH PÉTER

Népesség és fiasítás Hunor kaptárakban

Induló átlagos Átl. népesség Átl. fiasítás
Csoport népesség május 1-jén május 1-jén

március 1-jén (léputca) (keret)
(léputca)

1. kontroll 6 8 6

2. 1 kg Feedbee 
lepény 6 10 7,5

3. 1/2 kg Feedbee 
lepény 6 14 10

4. 20 dkg Feedbee 
lepény 6 15 13
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