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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

„A helyben méhészkedőknek any-
nyi. Ilyen gyenge termésünk még 
nem volt soha. Tavaly azt mond-
tam, hogy olyan gyenge még nem 
volt, de idén még annál is rosszabb 
volt” – foglalta össze az idei keserű 
tapasztalataikat Lázár Tibor. A Har-
gita Megyei Méhészegyesület veze-
tője arról számolt be, hogy olyanok 
is szép számban vannak a helyben 
méhészkedők, tehát a nem vándor-
méhészek között, akik idén semmit 
sem tudtak pergetni, de családon-
ként egy-két kilogrammnál na-

gyobb mennyiséget mások 
sem tudtak termelni. Ő is 
helyben méhészkedik, és 90 
méhcsaládja összesen 180 
liter mézet gyűjtött be ta-
vasztól nyár végéig. „Egész 
nyáron etetnem kellett őket. 
Háromszor annyi cukrot ad-

tam nekik, mint amennyi mé-
zet kaptam tőlük” – fogalmazott. A 
katasztrofális méhészeti idény oka 
a kedvezőtlen időjárás volt. Május 
huszadikáig még a vastag kabátot 
lehetett hordani, olyan hideg volt, 
júliusban végig esett az eső, és au-
gusztus utolsó napjaiban ismét be-
köszöntött a hideg időjárás, tehát 
nagyon rövid volt az az időszak, 

amikor a méhek legelhettek. Au-
gusztusban ugyan „volt egy kicsi 
nyár”, de a méhészkedésben az már 
a szezon vége, abban az időszakban 
már szinte semmit nem gyűjtöttek a 
méhek – mondta.

Folyamatosan csökken 
a méztermés

Ő csak egy rossz évként könyveli el 
az idei esztendőt, a fi atal méhészek 
viszont – akik nemrég fogtak bele a 
méhészkedésbe – bajban vannak, 
lehet, hogy sokan közülük nem 
is folytatják a szakmát a rendkí-
vül kedvezőtlen körülmények és 
a meg nem térült kiadások miatt 
– véli az idős, hosszú évtizedek 
óta méhészkedő szakember. Lázár 
Tibor elmondta, az utóbbi 10–12 
évben folyamatosan csökkent a 
méztermés átlaga. „Ezelőtt húsz 
évvel, ha családonként húsz kiló 
mézet tudtam volna csak kiper-
getni, azt mondtam volna, hogy 
gyenge. Akkor harminc kiló fölötti 
mennyiséget termeltem.” Ehhez ké-
pest idén mindössze két kiló mézet 
tudott kipergetni méhcsaládon-
ként. A méhészek idei kiadásai még 
mindig nem tetőztek, az elkövetke-
ző időszakban csak tovább halmo-
zódnak, ugyanis a méhek betelel-
tetésére is költeniük kell, akárcsak 
méhészetük fenntartására.

Lázár Tibor megfi gyelései alap-
ján arról is beszámolt, hogy annyi-
ra kedvezőtlen volt az idei esztendő 
időjárása, hogy egyetlen darazsat 
sem látott idén, azok sem tudtak 
annyi nektárt hordani a virágokról, 
hogy fenntartsák a fi asítást. Bepor-
zó rovarokról lévén szó ez a jelenség 
még a jövő évi gyümölcstermésre is 
negatív hatással lehet.

Áremelkedés, 
állami kompenzáció

A vándorméhészek idén szerencsé-
sebbek voltak helyben méhészkedő 
kollégáiknál, noha tavasszal még 
ők is rendkívül borúlátók voltak az 
idei szezont illetően. „Rosszul in-
dult a tavasz, de utána lett egy elég 
jó akáctermés. Nem mindenütt az 
országban, Meggyes környéke, Er-
délynek ez a kis része volt az, ami 
akácmézből egy jó közepes fölötti 
átlagtermést adott. Akiknek kevés-
bé voltak fejlettek a méhcsaládjai, 
nem tudták megfelelően kihasz-
nálni az akáctermést, de akiknek 
jó méhcsaládjaik voltak, azok ma-
ximálisan tudtak termelni Megy-
gyes környékén. A középátlag 15–20 
kilogramm között volt idén” – fog-
lalta össze tapasztalatait Ádám Jó-
zsef vándorméhész, a többségében 
udvarhelyszéki méhészeket tömörí-
tő Örösi Méhész Egyesület elnöke. 

Az akác után a napraforgóról és a 
hársról is viszonylag jó átlagmeny-
nyiségű mézet tudtak kipergetni. 
A gond az volt idén, hogy a lehető-
ségekből kevesen tudták kihozni a 
maximumot, ugyanis a kései tavasz 
miatt a gyűjtés idején a méhcsa-
ládok többsége nem volt még elég 
fejlett – folytatta a szakember. Ő az 
idei szezonban méh családonként 
40–50 kilogrammnyi mézet tudott 
termelni, azaz összesen 9–10 ton-
nányit. Ez már elég ahhoz, hogy egy 
kevés jövedelemmel zárja az évet. 
10–15 évvel ezelőtt, amikor még 
60–70 kilós átlagmennyiséget tud-
tak termelni, ez a mennyiség még 
csak a kiadásaikat fedezte, de az 
utóbbi évek 30–40 kilós átlagtermé-
séhez viszonyítva jónak mondható 
– magyarázta Ádám József. Ahhoz, 
hogy a költségek megtérülésére 
elegendő legyen a lecsökkent méz-
mennyiség, a méz felvásárlási árá-
nak emelkedésére is szükség volt. A 
bio akácméz nagybani termelői ára 
mintegy 10 lejt nőtt a tavalyi árhoz 
képest, jelenleg kilogrammonként 
36 lejért tudják értékesíteni a nagy-
bani piacon a termelők, a nem bio 
besorolású akácmézet pedig 27–28 
lejért. A vegyesmézek és a hárs 
esetében kisebb mértékű, 4–5 le-
jes áremelkedés történt a termelői 
piacon tavaly óta – tudtuk meg a 
szakembertől. Ahhoz viszont, hogy 
a méhészek munkája a lecsökkent 
mézmennyiség ellenére megtérülő 
legyen, a 8 százalékos állami kom-
penzációra is szükség volt. Ez azt 
jelenti, hogy az állam a felvásárlási 
ár 8 százalékát kifi zeti a felvásárló-
nak – magyarázta Ádám József.

Kész csőd az idei év
Olyan méhész is van, aki egyetlen kilogramm mézet sem tudott termelni

Alig csurrant-cseppent valami 
idén. A helyben méhészkedőknek 
csak a kiadásaik gyűltek ebben 
a szezonban
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Elkerülhetetlen 
a drágítás

Az energiaárak növekedése és 
más tényezők átlagban 10–12 
százalékos élelmiszer-drágu-
láshoz vezethetnek a következő 
hónapokban, és a sertéshús, 
a tejtermékek és a kenyér 
drágulása ennél is nagyobb 
mértékű lehet – nyilatkozta az 
Agerpres hírügynökségnek Dra-
goş Frumosu, a Sindalimenta 

Élelmiszeripari Szakszervezeti 
Szövetség elnöke. A szakem-
ber emlékeztetett arra, hogy a 
villamos energia közel száz szá-
zalékkal drágult, a földgáz és 
az üzemanyagok ára is emelke-
dett, ráadásul tavaly aszályos 
év volt és kitört a világjárvány 
is. „Nyilván így az élelmiszerek 
is drágulnak, mert mi nagyon 
sok nyersanyagot importá-
lunk. A tej 20–25 százalékát, a 
sertéshús közel 70 százalékát 
külföldről hozzuk be, de im-
portálunk marhahúst is. A lej is 
gyengült, a valutaárfolyamtól is 
függünk” – magyarázta. Dragoş 
Frumosu elképzelhetőnek tartja 

a sertéshús akár 25 százalékos 
és a tejtermékek 15 százalékos 
drágulását. Kifejtette, hogy a 
kenyér drágulását is elkerülhe-
tetlennek tartja az energiaárak 
emelkedése miatt, a pékségek 
nagy többsége ugyanis áram-
mal fűti a kemencéit. Szerinte 
a sütőipari termékek mintegy 
25 százalékkal drágulhatnak. 
A szakszervezeti vezető kitért 
arra is, hogy az élelmiszerárak 
emelése az eladások csökke-
néséhez és elbocsátásokhoz 
vezethet az ágazatban.
 

Mente Fesztivál 
Szeptember 3. és 5. között 
háromnapos fesztivált ren-
deznek Marosfelfaluban, ahol 
koncertekkel és előadásokkal 
várják a közönséget. Az ese-
ményre a belépés ingyenes, a 
pénteki megnyitó gálaműsorra 
előzetes regisztráció szüksé-
ges. Szeptember 3-án, péntek 
este 7 órától a Temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Színház 
Zeppelin grófné esete a stílbú-
torral című előadásával indul 
a Mente Fesztivál. Szombaton 
délután 2 órakor felvonulnak 
a néptáncegyüttesek, 3-kor 
kezdődnek az előadások. 
Vasárnap 13 órakor istentisz-
telet, majd 14 órától egymást 
követik a zenei programok. A 
fesztiválon lesz többek között 
Mente Kupa, kézművesvásár, 
barantabemutató, gyerekfog-
lalkozás, íjászat, ostorozás.

• RÖVIDEN 

• Soha nem volt még olyan rossz évük a helyben méhészkedőknek, mint idén: 
olyanok is vannak köztük, akik semmit sem tudtak pergetni a most véget ért méhé-
szeti szezonban, csak zsákszámra vásárolták a cukrot méheik etetésére. A vándor-
méhészek a rendkívül gyenge idénykezdés és a hatalmas állománypusztulás elle-
nére viszonylag jó mennyiségű akác-, hárs- és napraforgómézet tudtak kipergetni, 
de a többség még így is csak közepes terméssel zárta az idényt.




