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A kaptár gyémántjai. A méh egy rendkívüli organizmus

Megmentésre váró erdélyi méhészet
Egyre több kihívással kell szembenézzenek a méztermelők

• A méz a legegészségesebb édességünk, vallja dr. Tófalvi Melinda korondi méhész és szakoktató. A jeles székelyföldi szakemberrel az egyre
jobban kiszolgáltatott hazai méhészet útkeresését vettük számba.

ződött”. Az állattenyésztési mérnöki szakot végzett Tófalvi Melinda
dolgozott termelőszövetkezetben,
volt önkormányzati mezőgazdasár. Tófalvi Melinda családja gi szaktanácsadó, és a megyei meKorondon és Felsősófalván zőgazdasági kifi zetési ügynökség
négy helyen mintegy há- alkalmazottja is, mígnem 2003-ban
romszáz család méhet tart. Hosszú eldöntötte, hogy hazatér Korondra,
évek óta ebből élnek, és ma már a és családi vállalkozás keretében fognagyobbik fi ú is ezt tekinti életcél- lalkozik méhészettel. A bogarak vijának, azaz ő viszi tovább a csalá- lága már korán meghatározta életét,
di hagyományt, amivel édesanyja hiszen biológus édesapja a méhek
még kisgyerek korában „megfertő- megszállottja volt. Az egyetemen is
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elsősorban a méhészet érdekelte,
így ebből a témából írta államvizsga-szakdolgozatát, és később szintén méhészetből doktorált.
A korondi szakember gyakorlatilag mindent tud a méhek világáról.
Gyakorlati és elméleti tudását azonban nem csak saját vállalkozásában
kamatoztatja, hanem oktat, szakelőadásokat tart, illetve rádióműsorokban és az írott sajtóban is megosztja
tapasztalatait. Elsősorban a téli időszakban kérik fel a méhészeti szaktanfolyamok oktatójának a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete Maros
szervezete által meghirdetett felnőttképzésben, de besegít a székelyudvarhelyi méhészeti szakegyesület
tevékenységébe is.

ár idén negatív rekordot döntött: a
legnagyobb erdélyi mézbegyűjtő
központ, a balázsfalvi mennyiségtől
függően kg-ként mindössze 7-8 lejt
ad a mézért. Ez a méhészek számára elfogadhatatlanul alacsony ár,
és csak az a termelő értékesíti ilyen
olcsón, akinek semmilyen más lehetősége nincs.

méhnél, hiszen legelőink, kaszálóink
nagyjából ennyit bírnak eltartani.
Azzal számolok, hogy egy hektár kaszáló 2-3 méhcsaládnak nyújt megfelelő gyűjtési lehetőséget. Ezzel szemben a különböző pályázatok miatt
ma már 2500 méhcsalád van a községben” – összegzi az egyik legnagyobb gondot vendéglátóm. Közben a

Korond: ötszáz helyett
kétezer-ötszáz méhcsalád
A családtagokkal és további 5-7 állandó alkalmazottal dolgozó méhészeti vállalkozás helyből értékesíti
az üvegkannákba töltött, felcímkézett és hatóságilag bevizsgált mézet.
A Tófalvi családot nemcsak helyben,
hanem a környék településein is jól
ismerik, hiszen több évtizede foglalkoznak méhészettel. Tófalvi Melinda
szerint ma már a saját értékesítés az
egyetlen esély, hogy az erdélyi méhész talpon maradhasson. A vegyes
mézért kínált nagybani felvásárlási
Dr. Tófalvi Melinda mindig igyekszik
megosztani tudását másokkal is
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Egyre nagyobb szerepe van
a vásároknak és piacoknak
a méz értékesítésében

Az ide vezető útról Tófalvi Melinda azt mondja, hogy a hullámvölgynek több nyomós oka is van.
Túlterheltek a méhlegelők, egyre
több a globalizáció miatt mindenhol terjedő méhbetegség, valamint
a különböző hazai és európai uniós
pályázatok annyira felhígították a
szakmát, hogy egyre többen vágnak
bele hűbelebalázs módjára, szakismeretek nélkül a méhészkedésbe.
„Korondon az elmúlt évszázadokban soha nem volt több 500 család
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medvék fokozott jelenléte miatt mind
jobban összeszűkül az a természetes
terület, ahol még biztonságosan lehet
méhkaptárokat tartani. A helyzetet
súlyosbítja, hogy az uniós pályázatoknak köszönhetően egyre több a
juh és a szarvasmarha is, így ugyanazokra a füves területekre három állatfaj tartói pályáznak, miközben a

