
Beszámoló a 2016-os évről és az egyesület munkájáról. 

 

A 2016-os méhészeti évünk nagyon kedvezőtlenül alakult. Viszonylag jól 
teleltek méheink, az atka kártétele sem okozott nagy problémát. Kora tavasszal 
virágporból és nektárból sem szenvedtek hiányt. Az áprilisi időjárás nem 
kedvezett a nektárgyűjtésnek, a folyamatos hűvös idő, a rengeteg csapadék 
teljesen tönkre tette a repce mézelését. Hiába voltak szép sárgák a repcetáblák, 
ha a méhek nem tudták kihasználni. Gyakorlatilag repceméz nem termett. 
Akinek sikerült pörgetni az sem volt megelégelve a termés mennyiségével. 

 Az április végi fagyok hatalmas károkat okoztak akácerdeinkben, csak a 
magasabban fekvő akácosokban volt remény nektárhordásra. A megfázott 
virágok és a kedvezőtlen időjárás miatt nagyon kevés akácméz termett. Idősebb 
méhészek sem emlékeznek, hogy ilyen gyenge repce, ill. akácméztermés lett 
volna. 

 A vándorméhészek a facélián viszonylag sokat pörgettek, a zselici hárserdők 
közepes eredményt hoztak. Az utolsó mézelő nővényünk a napraforgó, sajnos 
megyénkben nem mézel, csak virágport ad. Tolnában, Baranyában viszonylag 
jól mézelt, de vannak információk gyenge termésről is. Sok méhészet nagyon 
legyengült, és rengeteg atkával tért vissza telephelyére. Akik nem vándoroltak 
alig pörgettek mézet. 

 Nyár vége felé és az ősszel hatalmas károkat okozott az atka, nagyon sok 
helyen a deformált szárnyú méhek is megjelentek. Sokkal gyengébb állapotba 
mentek telelőbe méheink, mint egy évvel ezelőtt. 

 A gyenge méztermést még tetőzték az alacsony felvásárlási árak. Sajnos 
ágazatunk nagyon nehéz helyzetben van, még nem látjuk az alagut végét. A 
Kínából érkező nagy mennyiségű hamisítványok miatt méz piacunk az 
összeomlás küszöbén áll. Kiutat csak az európai méhészekkel összefogva 
találhatunk. November, december hónapban már csak a magas pollenszámú 
mézeket vásárolták fel. 

 Nyúlos helyzet talán rosszabb, mint előző években. A nagy hideg és az atka 
kártétele miatt gyengébben jöhetnek ki méheink a télből.  

Év eleji előadások színvonalasan, jó előadásokkal voltak megtartva. Szokásos 
méhészbálunk jó hangulatban telt. 

Február 26-án Konscinában a Horvát méhészek meghívásának tettünk eleget. 

Március 7-én, Bakon képviseltük az egyesületet, ahol az OMME elnök jelöltek 
ismertették programjaikat. 



Március 10-én alapszabályt módosító közgyűlést tartottunk. A bíróság 
módosításait újból meg kell szavaznunk. 

Április 16-án méhek napi rendezvényünket Nyerges bemutató méhészetben 
tartottuk. A színvonalas előadás után bemutatta a méhészetét, eszközeit. 
Megismerkedtünk Székesfehérvár nevezetességeivel pl. a Bory várral. 

Júniusban eleget tettünk Csáktornyán a Horvát méhészek meghívásának. 

Június végén méhészkirándulásunkon Szlovákiában barangoltunk. Programunk 
zárásaként a Szücs méhészetet látogattuk meg Palotáson.  

Október 29-én megtartottuk a ” II. Kanizsai Mézes” napot, melynek témája az 
„atka” volt. Magyar, Horvát, Szlovén előadók tartották meg színvonalas 
előadásaikat. 

November 13-án egyesületünk is részt vett a „mézes reggeli” lebonyolításában. 
Öt helyszínen képviseltettük magunkat azt hiszem, bátran mondhatom, hogy 
nagy sikerrel.  

Novemberben még részt vettünk a Gödöllői méhészkongresszuson, ahol 
Hajmás Antal „Kiváló méhész”kitüntetésben részesült. Ezúton is gratulálunk 
neki. 

December 13-án megtartottuk hagyományos Szent Ambrus napi előadásunkat 
és részt vettünk a szentmisén. 

A klubnapokon igyekeztünk tájékoztatni a tagságot az aktuális dolgokról. Meg 
szeretném köszönni Hampuk Gábornak az egyesületünkért tett munkáját. Két 
alkalommal is részt vettünk a Zala megyei méhészegyesületek találkozóján. 
Reméljük az OMME vezetőségnél több sikert érünk el kéréseinkkel. 

2016-os évben is képviseltük az egyesületet az OMME gyűlésein. Bízunk benne, 
hogy az új vezetőség félrerakja az egyéni sérelmeket és a méhészek érdekeit 
helyezi előtérbe. 

Többször tartottunk egyesületünknél vezetőségi gyűlést ahol megbeszéltük az 
aktuális feladatokat.  

Szeretném megköszönni odaadó munkáját azoknak, akik aktívan részt vettek 
egyesületünk feladatainak lebonyolításában. 

Most már ránk férne egy kis szerencse, jó mézterméssel, ill. mézárakkal. 

Köszönöm a figyelmet. Ha van, felmerülő kérdés szívesen válaszolok. 

Nagykanizsa, 2017.01.14. 

Somogyi Gyula 
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