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Soha nem volt még olyan rossz 
évük a helyben méhészkedők-
nek, mint idén: a Székelyföldön 
például olyanok is vannak 
köztük, akik semmit se tudtak 
pergetni a most véget ért méhé-
szeti szezonban, csak zsákszám-
ra vásárolták a cukrot méheik 
etetésére. A vándorméhészek a 
rendkívül gyenge idénykezdés 
és a hatalmas állománypusztu-
lás ellenére viszonylag jó meny-
nyiségű akác-, hárs- és naprafor-
gómézet tudtak kipergetni, de a 
többség még így is csak közepes 
terméssel zárta az idényt.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

„A helyben méhészkedők-
nek annyi. Ilyen gyenge 
termésünk még nem volt 

soha. Tavaly azt mondtam, hogy 
olyan gyenge még nem volt, de idén 
még annál is rosszabb volt” – foglal-
ta össze az idei keserű tapasztalata-
ikat Lázár Tibor. A Hargita Megyei 
Méhészegyesület vezetője arról szá-
molt be, hogy olyanok is szép szám-
ban akadnak a helyben méhészke-
dők, tehát a nem vándorméhészek 
között, akik idén semmit se tudtak 
pergetni, de családonként egy-két 
kilogrammnál nagyobb mennyisé-
get mások sem tudtak termelni. Ő is 
helyben méhészkedik, és 90 méhcsa-
ládja összesen 180 liter mézet gyűj-
tött be tavasztól nyár végéig. „Egész 
nyáron etetnem kellett őket. Három-
szor annyi cukrot adtam nekik, mint 
amennyi mézet kaptam tőlük” – fo-
galmazott. A katasztrofális méhésze-
ti idény oka a kedvezőtlen időjárás 
volt. Május huszadikáig még a vas-
tag kabátot lehetett hordani, olyan 
hideg volt, júliusban végig esett az 
eső, és augusztus utolsó napjaiban 
ismét beköszöntött a hideg időjárás, 
tehát nagyon rövid volt az az idő-
szak, amikor a méhek legelhettek. 
Augusztusban 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 rendkívül 
kedvezőtlen körülmények és a meg 
nem térült kiadások miatt – véli 
az idős, hosszú évtizedek óta mé-
hészkedő szakember. Lázár Tibor 
elmondta, az utóbbi 10–12 évben fo-
lyamatosan csökkent a méztermés 
átlaga. „Ezelőtt húsz évvel, ha csa-
ládonként húsz kiló mézet tudtam 
volna csak kipergetni, azt mondtam 
volna, hogy gyenge. Akkor harminc 
kiló fölötti mennyiséget termeltem” 
– idézte fel a székely gazda. Ehhez 
képest idén mindössze két kiló mé-
zet 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 alapján 
arról is beszámolt, hogy annyira ked-
vezőtlen volt az idei esztendő időjá-
rása, hogy egyetlen darazsat sem 
látott idén, azok sem tudtak annyi 
nektárt hordani a virágokról, hogy 
fenntartsák a fi asítást. Beporzó rova-
rokról 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 borúlátóak voltak 
az idei szezont illetően. „Rosszul 
indult a tavasz, de utána lett egy 
elég jó akáctermés. Nem mindenütt 
az országban, Medgyes környéke, 
Erdélynek ez a kis része volt az, 
ami akácmézből egy jó közepes 
fölötti átlagtermést adott. Akiknek 

OLYAN SZÉKELYFÖLDI GAZDA IS AKAD, AKI EGYETLEN KILOGRAMMNYI MÉZET SEM TUDOTT TERMELNI A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS MIATT

Kész csőd: idén a méhészek etették a méheket

Alig csurrant-cseppent valami idén. A helyben méhészkedőknek csak a kiadásai gyűltek ebben
a szezonban

Jó termés. Tele kosarakkal jöhettek le a Hargitáról
a gyümölcsszedők
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kevésbé voltak fejlettek a méhcsa-
ládjai, nem tudták megfelelően 
kihasználni az akáctermést, de 
akiknek jó méhcsaládjai voltak, 
azok maximálisan tudtak termel-
ni Medgyes környékén. A középát-
lag 15–20 kilogramm között volt 
idén” – foglalta össze tapasztala-
tait Ádám József vándorméhész, 
a többségében udvarhelyszéki 
méhészeket tömörítő Örösi Mé-
hész Egyesület elnöke. Az akác 
után a napraforgóról és a hársról 
is viszonylag jó átlagmennyiségű 
mézet tudtak kipergetni. A gond 
az volt idén, hogy a lehetőségek-
ből kevesen tudták kihozni a ma-
ximumot, ugyanis a kései tavasz 
miatt a gyűjtés idején nem voltak 
még elég fejlett a méhcsaládok 
többsége – folytatta a szakember. 
Ő az idei szezonban méhcsalá-
donként mintegy 40–50 kilo-
grammnyi mézet tudott termelni, 
azaz összesen mintegy 9–10 ton-
nányit. Ez már elég ahhoz, hogy 
egy kevés jövedelemmel zárja az 
évet. 10–15 évvel ezelőtt, amikor 
még 60–70 kilós átlagmennyisé-
get tudtak termelni, ez a meny-
nyiség még csak a kiadásaikat 
fedezte, de az utóbbi évek 30–40 
kilós átlagterméséhez viszonyítva 
viszonylag jónak mondható – ma-
gyarázta Ádám József.

Ahhoz, hogy a költségek megté-
rülésére elegendő legyen a lecsök-
kent mézmennyiség, a méz felvá-
sárlási árának az emelkedésére is 
szükség volt. A bio akácméz nagy-
bani termelői ára mintegy 10 lejt 
nőtt a tavalyi árhoz képest, jelen-
leg kilogrammonként 36 lejért 
tudják értékesíteni a nagybani 
piacon a termelők, a nem bio be-
sorolású akácmézet pedig 27–28 
lejért. A vegyes mézek 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 le-
csökkent mézmennyiség ellenére 
megtérülő legyen, a 8 százalékos 
állami kompenzációra is szükség 
volt. Ez azt jelenti, hogy az állam 
vállalta a felvásárlási ár 8 százalé-
kának a kifi zetését a felvásárlónak 
– magyarázta Ádám József.

 »  Ahhoz, hogy 
a költségek 
megtérülésére 
elegendő legyen 
a lecsökkent 
mézmennyiség, a 
méz felvásárlási 
árának az emel-
kedésére is szük-
ség volt. A bio 
akácméz nagy-
bani termelői 
ára mintegy 10 
lejt nőtt a tavalyi 
árhoz képest, 
jelenleg kilog-
rammonként 36 
lejért tudják ér-
tékesíteni, a nem 
bio besorolású 
akácmézet pedig 
27–28 lejért.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Noha az esőzések miatt az utób-
bi időszakban kevesebb gyü-

mölcsszedő ment fel a Madarasi 
Hargita Szentegyházához tartozó ré-
szére, összességében jócskán meg-
fordultak ott erdeigyümölcs-szedők 
a július végén kezdődött szezonban 
– számolt be lapcsaládunk érdeklő-
désére Konrád Dezső, a Szentegyhá-
zi Közbirtokossági Egyesület (SZKE) 
elnöke. Mint mondta, még nem 
összesítették teljesen az általuk el-
adott hétlejes jegyek számát, de már 
most tudni, hogy több mint kétezret 
adtak el. 

Nem is csoda, hogy ennyi szedő 
látogatott oda, hiszen bőven termett 
fekete áfonya és vadmálna is – ma-
gyarázta Konrád. Rámutatott: a gom-
batermésre ugyanakkor panaszkod-
tak, hiszen csak most kezd néhány 
előbújni az erdőben, eddig nem iga-
zán lehetett találni. Az utóbbi egy 
hétben ugyanakkor beérett a vörös 
áfonya is, amelyből szintén nincs 
hiány, így erre is voltak jelentkezők. 
Konrád Dezső közölte, vasárnappal 
befejezték a jegyek árusítását, lezárt-
nak tekintik a szezont.

Kérdésünkre azt is elmondta az 
egyesületi elnök, hogy noha a sze-
meteléssel nem volt probléma, és 

az igazoltatottak többsége is meg-
vásárolta a jegyeket, mégsem volt 
teljesen zökkenőmentes a szezon. 
Kiderült ugyanis, hogy egy csapat 
gyümölcsszedő korondi árusoknak 
adott el áfonyát a helyszínen, annak 
ellenére, hogy egy céggel megkötött 
szerződés alapján ezt nem tehették 
volna meg.

A vásárlókat a hatóságok megál-
lították, és az árut is elkobozták tő-
lük. Az SZKE elnöke hangsúlyozta, 
nagyon sokat segített nekik a csend-
őrséggel való jó együttműködés, 
hiszen gyakori ellenőrzéseiknek kö-
szönhetően a problémák is csökken-
tek az előző évekhez képest.

Vége a szezonnak: áfonya bőven, gomba kevés termett




