
A tavalyi mélyponthoz képest 
idén átlagosan 20 százalékkal 
nagyobb méztermést mutathat-
nak föl a Hargita megyei méhé-
szek – vonják meg szakembe-
rek az idei évi mérleget. Noha 
a vándorméhészek idén is job-
ban jártak az állóméhészeknél, 
az árak szinten maradása már 
egyik termelőnek sem kedvez. 
A repce által szolgáltatott meg-
lepetésből azonban idén vég-
képp senki sem kért volna.
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Örülnek a méhészek: job
ban sikerült az idei év, 
mint a tavalyi – vallja la

punknak nyilatkozva Tófalvi Me
linda udvarhelyszéki mézlovag, 
korondi méhészszakember. „A 
tavalyi mélypont után idén egy 
jó átlagévünk volt” – állítja, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a tavalyival szemben az idei per
getések után 20 százalékkal több 
mézből tudnak gazdálkodni.

Bejött a napraforgó,
kitolt a repce
„Az állóméhészeteknek a ván

dorlókkal szemben idén is ki
csit gyengébb termésük volt: 
havasi mézből családonként szűk 
tíz kilót értek el. A vándormé
hészeknek viszont az akácméz 
jobban összejött, mint tavaly, 
akár a 1520 kilót is elérhették, 
egyeseknek még a repce is össze
jött, amit utólag „a sajnos” szóval 
kell illetni, mivel úgy tűnik, most 
kezd kiderülni, hogy a romániai 
repcetáblák nagy része génmódo
sított vetőmaggal volt fertőzve. 
Ezzel pedig valószínűleg gondok 
lesznek” – összegzett a szakem
ber. Elmondta, idén is lett erdei 
méz, ugyanakkor a családonként 
számítható 57 kilós mézhozam 
némiképp elmarad a tavalyitól. A 
napraforgó viszont végre kellemes 
meglepetést okozott, főleg, hogy 
az olajos növény az utóbbi öt év 
alatt nem sok jóval kényeztette a 
méhészeket. „Idén viszont a ván
dorméhészek akár a 2025 kilós 
méztermést is kipergethettek” 
– magyarázta Tófalvi. „Nem lett 
viszont idén hársmézünk, mi
közben tavaly pontosan az men
tett meg” – vázolja a szakember, 

gyorsan hozzátéve, hogy a tavalyi 
bő termésből még idén télre is 
maradtak eladatlan készletek, így 
ha nem is sokkal, de hársmézzel is 
tudnak valamicskét szolgálni.

Maradnak a mézárak
A mézárak ellenben a korondi 

méhész tapasztalata szerint a ta
valyi szinten maradtak, annak 
ellenére is, hogy minden téren 
nagyobb költségekkel kellett 
szembesülniük. Drágítani ellen
ben nem nagyon van mód, fő
leg, hogy eddig még a kereslet is 
kisebb volt a vártnál. „Az értéke
sített méz mennyiségében is visz
szaesés érezhető. Igaz, több lett a 
méhész is, több a fiatal pályázó, 
ami viszont más részről örömte
li. Én mindenesetre úgy hiszem, 
nem is a mézkínálat lett nagyobb, 
mint inkább a vásárlóerő lett ki
sebb” – fogalmazott Tófalvi. A 
bioméztermelők száma azonban 
idén valószínűleg nem gyarapszik, 
noha a biotermelésre való átállási 
támogatás iránt évről évre hagyo
mányosan a méhészek között a 
legnagyobb az érdeklődés. „Elég 
nehezek a feltételek. A költségek 
is sokkal nagyobbak, amiket nem 
lehet annyival magasabb árral 
kompenzálni. Az egyesületünk 

keretén belül mindenesetre idén 
nem emelkedett a bioméhészek 
száma. Hallottam ugyan egykét 
átállási támogatásra feliratkozó fi
atalról, de ugyanannyian vissza is 
szokták mondani, mert nem bír
ták másképpen a varroával felven
ni a harcot. Ezáltal kialakult egy 
bioméhészmag, akik viszont pró
bálják tartani az állományukat” 
– magyarázza a maga is tanúsított 
bioméhészetet vezető korondi 
méhész.

Híre lett a hargitai méznek
A Hargita megyei méztermék

re viszont nemcsak itthon, hanem 
az ország más megyéiben is van 
igény. „A hegyi virágmézet példá
ul a román alföldön is ismerik és 
szeretik, gondolom, ez a gazdavá
sároknak, illetve a méhészeknek 
és az idén alakult, a hargitai havasi 
méz fogyasztását promováló méz
lovagrendeknek is köszönhető, de 
külföldön is kezd híre lenni. Ha 
innen visznek mézet, akkor azt 
kis idővel újra keresik…” – teszi 
hozzá a méhész nagyasszony.

A nagyobb tételben, felvásár
lókon és közvetítőkön keresztüli 
mézértékesítés azonban Tófalvi 
véleménye szerint nem jellemző 
megyénkre. Mint mondja, aki 

árul, az inkább a helyieknek szó
ló vásárokon, illetve az útszéli, 
turistáknak szóló kirakodókon 
keresztül értékesíti méztermékeit. 
„Nagy tételben csak az országos 
felvásárlóhálózatot működtető 
néhány vállalkozás hajlandó vá
sárolni. A nagyobb méhészeknek 
közvetlen kapcsolatuk van velük, 
de jelenlétük és tevékenységük 

Hargita megyében nem jelentős. 
Ebből nem is lenne probléma, a 
nagy baj inkább a repce miatt van, 
amely a már említett génszennye
zési probléma miatt a mézexpor
ton is érezteti hatását. A többi 
viszont minőségi méz, amellyel 
nincs semmiféle gond” – fűzi 
hozzá a méhészszakember.

Több segítséget kaptak
a gazdák
Ami a méhbetegségeket illeti, 

a legtöbb méhésznek továbbra 
is a varroa atka elleni védekezés 
okozott fejtörést, de más méh
betegségek Hargita megyei meg
jelenéséről szerencsére nem tu
dott beszámolni a méhészetből 
doktorált szakember. A korábbi 
évekhez képest bővültek ellenben 
a támogatási lehetőségek, amiben 
a mezőgazdasági minisztérium 
által idén tavasszal elindított Or
szágos Méhészeti Programnak is 
nagy szerepe van. „Tavaly a mé
hészegyesületen keresztül lehetett 
kérni gyógyszervásárlási támoga
tást, raj, anya és családvásárlási 
támogatást. Ez idén kibővült a 
kaptárvásárlási, a higiénikus alj
deszkatámogatással, méhészeti 
eszközökkel és mézbevizsgálási 
támogatással, de emellett megma
radtak a régi támogatási formák is, 
azaz az induló méhészek támoga
tása, illetve a fejleszteni, bővíteni 
szándékozó kisméhészetek támo
gatása” – sorolta a szakember.

Agrárgazdaság

hírfolyam

> 25-ről 40 ezerre növelnék a fiatal gaz-
dák által megpályázható összeget. A fiatal 
gazdákat érintő 112es intézkedés egyszerű
sítésén dolgozik jelenleg a Nemzeti Vidékfej
lesztési Terv (PNDR) módosítása kapcsán a 
mezőgazdasági minisztérium – nyilatkozta 
tegnap Tánczos Barna, a tárca államtitkára. 
„A végzettségi fokozati szinten szeretnének 
könnyíteni, ami azt jelentené, hogy a kedvez
ményezetteknek ezentúl nem kellene kötele
ző módon középiskolai szintű mezőgazdasági 

végzettséggel rendelkezniük. Emellett a fiatal 
gazdák ösztönzésére szánt támogatási össze
gek mértéke is megváltozna, az eddigi legtöbb 
25 ezer euró helyett 40 ezer euróra is lehetne 
pályázni” – magyarázta Tánczos. Hozzátette, 
a brüsszeli egyeztetések eredményeként azt 
javasolta Valeriu Tabără mezőgazdasági mi
niszternek, hogy a szaktárca saját felelősségre, 
a novemberidecemberi hónapokra írjon ki 
egy új kérésleadási periódust a 112es intéz
kedésre. A javaslat értelmében a pályázatok 
leadására november 28. és 2012. január 13. 
között kerülne sor.
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Székelyudvarhelyi mézes napok

Háromnapos rendhagyó vásárral összekötött mézünnepre készül
nek október 28–30. között a székelyudvarhelyi Márton Áron té
ren, azaz közismert nevén a Patkóban az udvarhelyszéki méhészek. 
Az Örösi Méhészegylet és az Udvarhelyszéki Mézlovagok által 
közösen szervezett vásáron csakis mézet és méhészeti termékeket 
árusító termelők vehetnek részt, akik viszont – a szervezők ígérete 
szerint – rengeteg ajándékkal, kóstolási lehetőséggel, nem min
dennapi méztermékekkel várják a mézkedvelő kicsiket és nagyo
kat. „Megpróbáljuk bevonni a kicsiket is, azáltal hogy készítsenek 
rajzokat, írjanak a mézhez, a virághoz és a méhecskékhez kötődő 
versikéket, meséket, de számos ismeretterjesztő programmal is ké
szülünk számukra, elmagyarázva a méz jótékony tulajdonságait, 
beszélve a virágporról, méhpempőről, propoliszról – hisz azokat 
is a méhek készítik –, illetve bemutatva a méhészek tevékenységét 
is” – újságolta lapunknak Tófalvi Melinda. A háromnapos rendez
vény azonban a méz értékesítése mellett a méhész szakma iránti 
érdeklődés felkeltését is célul tűzte ki. A gyakorlott méhészkedők
nek pedig meghívott neves magyarországi és hazai szakemberek 
előadásai próbálnak további segítséget nyújtani.

GéNMódoSíToTT repcéN cSúSzHATNAk el MézexporTeSélyek

Mérleget vontak a méhészek


