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M ézet
bármily mennyiségben átvesz az 
érsekujvári és podkarpatska rusi 
méhész egyesületek mézértékesité- 
se. — HANGOS. ALADÁR Nővé 

Zámky és KALÁSZ ANDOR 
Uzhorod, Zúgó ucca 12.

M É H É S Z E K ! Nem elég, hogy méhestek legyen! 
Nem elég, hogy .a méhesben méhek legyenek! 
Minden akkor lesz elég mindenből, ha tudáso
dat- gyarapítód. Olyan könyvet olvasol, amelyből 
hasznodat látod. E z pedig

országos hírű méhészünk, lapunk társszerkesz* 
tőjének megjelent könyve. Szerezd meg. Csak 
15 Ke. Utánvétellel vagy pedig a pénz előzetes 
beküldése után küld Balogh Bálint Galánta.
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Szopkó Kálmán Horváth István
titkár. elnök.
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Mennyit fogyaszt 
a méhcsalád egy év alatt

Ez a kérdés nem olyan egyszerű, mint gondoljuk. A méh
család méz-fogyasztásét csak télen lehet pontosan megállapítani, 
de tavasszal és nyáron, vagyis a Hasítás időszakában a méhek 
gyűjtenek, tehát a kaptármérleg nem mutathatja a valódi fo
gyasztást, hanem csak a kaptár súly-változását.

Nem is akarunk most a felvetett kérdésre elméleti fejegeté- 
sekben válaszolni, hanem ellenkezőleg tisztán gyakorlati szem
pontból vizsgáljuk a méhcsalád mézfogyasztását, annálinkáhb, 
mert itt a betelelés ideje s tudnunk kell, mennyi méze legyen a 
méhcsaládnak?

Számos mérlegelés adatait feldolgozva összeállítottuk a 
méhcsalád fogyasztását mégpedig úgy, hogy a nagyobb súlycsök
kenést vettük fel s ezáltal a fogyasztást egy hordástalan évre 
kaptuk meg, vagyis minden hónapra a legnagyobb súlycsökke
nést állapítottuk meg. Gyakorlatilag tehát az alábbi számada
tokkal felelhetünk a méhcsalád fogyasztásának kérésére.

Október elejétől kezdődően a legnagyobb fogyasztás: ok- 
tóbe 1.50, november 1, december 1, január 1.50, február 2, már
cius 3, április 5, május 6.50, junius 7, juüus 5, augusztus 4, 
szeptember 2.50 kg.

A számadatoknál sokkal szemléltetőbbé teszi a fogyasztást, 
ha grafikonban ábrázoljuk. Az alapvonalra a 12 hónap van fel
rajzolva, a függővonalra pedig a kg-okat mértük fel, 0-tól 
40 kg-ig. Az igy elkészített hálózatba most már berajzoltuk a 
su'lyvá’ltozást mutató görbe vonalat.

Egész évi maximális súlycsökkenésül 40 kg-ot kaptunk, 
melyből október, november, december, január, február és már
cius hónapokra 10 kg. esik. Helyes tehát az a régi szabály, hogy 
októberben a méhcsaládnak legalább 10 kg. méze legyen, hiszen 
áprilisban már lehet etetni is a családokat, meg gyűjtenek is 
már valamit. De ez a 10 kg. erre az időszakra a nagy családok
nak is elég.

Ha az egyes hónapok szerint vizsgáljuk a fogyasztást, ak
kor azt látjuk, hogy januártól kezdve — mikor a fiasitást meg
kezdik, — több és több a fogyasztás. Májusban 6.50 kg-ot is 
mértünk, júniusban pedig 7 kg-ot. Látjuk ebből, hogy május és 
junius hónapban a méhcsalád bőven fiasit, de már júliusban csak 
5 kg. a legnagyobb fogyasztás. Junius, julius, augusztus, együtt 

—vagyis a 3 nyári hónap — 16 kg. fogyasztással szerepel. 
Ez egy pergetésre való méz, azért van fontossága annak, hogy a 
nyári legeltünk legalább a napi élelmet biztosítsa, mert nyilván
való, hogy a téli készletet nyáron nem szabadna elfogyaszta
ni ok.
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Ez a grafikon a gyakorlati méhésznek rendkívül fontos 
adatokat árul el. Látjuk, hogy hol kell a fogyasztást a lehető
ségig csökkenteni, akár legélőjavitással, akár pedig vándorlással.

Ha a méhcsalád május-júniusban jól ellátta magát mézzel, a 
nyári súlycsökkenés pedig kevés, akkor máris eredményesen 
gazdálkodott. De a különböző vidékek méhlegelőjét is ennek 
alapján bírálhatjuk el. A legjobb tavaszt is leronthatja az aszá
lyos, bordásfalán nyár.

Meg kell jegyeznünk, hogy ha a 40 kg összes fogyasztásból 
a május-júniusi 6.50 +  7 — 13.50 kg. fogyasztást levonjuk csak
nem 26.50 kg. súlycsökkenés marad az év többi hónapjára. Ez 
azért fontos, mert május-júniusban csaknem mindig növekedő 
a mérleg változása, vagyis a 13.50 kg. fogyasztással nem kell 
számolnunk, csak a maradandó 26.50 kg-mal. Ebből pedig az 
következik, hogy az akácvirágzás után, a pergetés alkalmával 
csak annyit szabad szüretelni, a méhcsaládtól, hogy 26.50 kg-mal 
maradjon nehezebb, mint a főihordás (akácvirágzás) előtt volt. 
Ha az akácvirágból csak 26.50 kg-mal gyarapodik a kaptár sú
lya, akkor még pergetni nem szabad, hiszen ilyenkor a nagyobb 
kaptáraknak csak a fészke telt meg, csak amit azután gyűjtenek 
az a fölösleg, a méhész tehát csak azt vegye el. Végül tehát ki-ki 
maga megállapíthatja, hogy akácvirágzás után mennyinek kell 
a kaptár súlyának lenni, hogy egy bizonyos fölösleget elvehes
sen. Ha 10 kg. akácmézet akarunk pergetni, akkor akácvirágzás 
alatt a kaptár súlyának 26.50 +  10 =  36.50 kg-mal kell gyara
podni. 20 kg-ot pedig csak akkor vehetünk el, ha akácvirágzás 
végén a súlygyarapodás 26.50 +  20 =  46.50 kg.

Látjuk tehát azt is, hogy akácvirágzás alatt legalább 50 kg. 
súlygyarapodásra kell törekednünk. pe.

A méhek
levegőszükséglete és a vérhas

A liléiknek bőséges, friss levegőre van szüksége, hogy szer
vezete az élelmét, a mézet és a virágport feldolgozhassa és igy 
életét fenntarthassa. A táplálkozás tulajdonképen nem más, mint 
égési folyamat. Hogy ez a folyamat zavartalanul mehessen végbe 
a szervezetnek nagyon sok oxigénre van szüksége. A szénsav 
ellenben az égési folyamatot gátolja, ennélfogva az életfolya
matokra káros hatással van. A lélekzés jelentősége és lényege 
éppen abban áll, hogy a szervezet kívülről a levegőből állandóan 
oxigént vesz fel, a testben képződött szénsavat pedig eltávolítja.

A méh légzési szükséglete aránylag jóval nagyobb, mint más
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élőlényeké. A légzési szükséglet a méheknél egyébként az idő
szak szerint sem egyforma. A gázmennyiségek az évszakokkal 
változnak. Nyáron a legkisebb, tavasszal pedig a legnagyobb az 
oxigén elhasználás és ennek megfelelően a szénsav kiadás.

A méh lélekzőszerve nagyon eltér más állatokétól. A méh 
légzőszerve a légzacskókból és. az ezekből kiinduló megszámlál
hatatlan, finoman elágazó légcsövekből, illetőleg hajszál légcsö
vekből áll. A légcsövek körülveszik az összes szerveket és beha
tolnak a test összes részeibe és igy a méhtestet ellátják oxigén
nel és viszont eltávolítják abból a szénsavat.

A lélegzéssel szorosan összefügg a méhtest meleglháztar- 
tása. A méíheket jóidéig az u. n. hidegvérnek közé sorolták, ame
lyeknek testhőmérséklete a környezet hőmérsékletével változik. 
Ez a nézet azonban a méhekre nézve csak korlátoltan vonatko
zik. A melleknek ugyanis bizonyos határok között megvan az a 
képességük, hogy a hőképződést szabályozzák. A magasabb- 
rendíi állatokhoz hasonlóan a szaporább lélekzéssel, vagy más
képen gázcsere növelésével a méh is tudja a belső melegét fo
kozni, ez azonban nem tart egyenlő lépést a levegő hőmérséklet 
süllyedésével. 10 C fck aiatt ez a képesség megszűnik és a méh 
megdermed. Ezért a méíheket télen.a hideg ellen óvni kell. Azon
ban nem szabad felednünk, hogy la méhek társas meleget az u. n. 
szociális melegháztartást űznek. Télen csomóba vagy tele'őfürtbe 
tömörülnek és közös meleget -fejlesztenénk, miközben a meleg 
előállítására a méz mint fűtőanyag tökéletesen elég. Tehát a mé
hek a levegői lehűlésével közösen védekezik a hideg ellen, amikor 
a mézeslépen téli fészket ütve a csomót füti.

Ezzel a közös fűtéssel, vagy közös meieggazdálkodással a 
méhcsalád a legzordabb téllel is megküzd, de csak csomóba tö
mörülve és akkor, ha bőséges méz, mint fűtőanyag, áll rendelke
zésükre, amelyet elégetnek. Az égéshez azonban levegő, illető
leg oxigén szükséges. És hogy az égés zavartalanul történjen, sok 
friss levegőre van szükség, mert a nem friss, elhasznált levegő 
sok szénsavat tartalmaz, amely éppen az égést gátolja, innét 
van az, hogy az újabb felfogás nemcsak azt hangoztatja, hogy a 
méhcsaládnak télire sok jó téli élelemre van szüksége, hanem bő
séges friss levegőre is. Az előbbiekből érthető az: is, hogy miért 
telel jól a méhcsalád az egyes falu kaptáraidban is ás miért kell 
télen is tágas kijárónyilás a népes családok részére, de könnyen 
belátható a fentiekből az is, hogy! miért kell télire, de különösen

Méhészeti cikkek és garantált vegytiszta műlép
nagy raktára  : R IT TIN G E R  FERENC, Lucenec-Losonc, 
M asaryk u. 4. — Á rjegyzék kívánatra ingyen!
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tavasszal a fiasitás megindulásával különösen melegen tartani a 
fészket. Az egyes méh kiszakítva a családból a hideggel szemben 
nem tud megküzdeni, hanem megdermed és elpusztul.

Az elmondottakból folyik az a gyakorlati szabály is, hogy a 
kijárónyilást nem szabad túlságosan megszükiteni, mert külön
ben a méhcsalád levegőhiány következtében vérhas'ba is eshet. 
Ugyanis, ha dísszel a kijárónyilást erősen megszükitjük, a fészket 
pedig abban a hiedelemben, hogy a méhek télen megfagyhatnak, 
túlságosan melegen, r o s s z u l  beburkoljuk, akkor télen a hul
lák vagy jégcsapok elzárhatják, eldugaszolhatják a kijárót any- 
nyira, hogy a friss levegő beáramlása akadályt szenved és a le
vegőáramlás a kaptárban telelő méhcsalád légszükségletének ki
elégítésére nem elégséges, akkor beáll a levegőhiány. Légzési 
szükségben a méhcsalád szenved és ezt zúgással! is elárulja. Le
vegő hiányában a méhek, felegyenesednek, összevissza futkos
nak, mászkálnak, bemocskolják a kaptárt és egymást és részint 
megdermedve elpusztulnak. A kijáró kitisztításával és a levegő 
beáramlási utjának szabaddá tételével segíthetünk a bajon.

Koppán dr.

A rajzás megakadályozása
Tanulmány.

Irta: K. BOGDÁN GÉZA, Brassó.
A rajzás megakadályozásának jelentősége.

(Befejező közlemény)
Úgy a mülépek —, mint a herelépek építése és az álcák 

nevelése a bő tápnyál levezetésére szolgálnak és ezért a méhek 
mindaddig, mig építenek és nagyobb tömegű álcákat nevelnek, 
nem gondolnak anyák nevelésére, végeredményében, a rajzásra, 
m-ert az építés és a Hasításnak s itt főként a herének, dús táp
lálkozása lekötik a tápnyálat.

Igaz, hogy a fiasitás felnevelésénél és az építés rendjén is 
fogy a méz. A fiasitás részére szolgáló tápnyál azonban tú'lnyo- 
nrólag virágporból készül.Az építkezés használ fel sok mézet. 
Ennek a herelépek építésénél van jelentősége, mert az öntött nrü- 
lépbóil annak kihozására szolgáló viaszanyag jóformán kitelik. 
Ha a herefiasitás részére kész szüzlépeket, vagy még uj, világos 
szinti s kevésbbé használt 'lépőket alkalmazunk _  épen semmi 
tápnyál és méz nem szükséges építésre: legfeljebb azok kitata
rozására, mi számba sem vehető. Az e részen megtakarított táp
nyál felhasználása többet, mint a lépek V0-át, mondjuk 0.2-ét — 
adjuk be.
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De ha ezen mézmegtakaritás céljára szűz, vagy fiatal here
lépek rendelkezésünkre nem állanának, akkor is jelentéktelen 
volna a mézveszteség azon mennyiséghez képest, ami a rajzás 
következtében különben fennforogna.

A herék sok tápnyálat fogyasztanak. A dús tápnyálfogyasz- 
tás még nagyobb szorgalomra ösztönzi a méheket. Ezen körül
mény váltotta ki ezen méhész-szállóigét: «Sok here, sok méz.« 
Mert e réven nemcsak a rajzás van megakadályozva, hanem az 
építés és tápinyáífogyasztás folytán történő apadás is felesen pó
tolva van.

A 9 naponként kiváltandó munkás ffásítást (nép nélkül) oly 
.gyengébb családoknál, vagy rajoknál s más építő családoknál 
(müraj, rajállapotba helyezett család), melyek rajzásra nem ké
szülnek — használhatjuk fel.

Érett fiaslépeknek nyílt fiaslépekkel (nép nélkül1) való kicse
rélése is akadályozza a rajzást.

c) Vemhes család rajzásának megakadályozása.
A vemlhesség külsőleg a dologtalanságban s rendszerint a 

tőgyelésben nyilvánul meg.
Vannak 'méhészek, kik vemhesség esetén az összes fiaslópe- 

ket, vagy csak az anyabölcsőket egy-két bölcső visszahagyásával 
s nép nélkül, oly családoknál helyezik el, melyektől rajt nem 
'várnak (1 előbb). Nincs kizárva, hogy a jó hordás esetén, ezen 
családok felesleget adnak.

Fiaslépek áthelyezésénél ügyeljünk arra, hogy csak annyit 
tegyünk át, amennyit az uj család még befedhet.

Ha vemhes családtól elszedjük a fiaskeretek jó részét a raj
tuk ülő néppel s egy külön családot alakítunk és eleinte itatjuk, 
— a vemhességet megakadályoztuk. Ügyeljünk azonban arra, 
hogy a visszahagyott fiaslépeken legyen egy, vagy két bölcső. 
Önként értetődik, hogy az ekként beálló hiányt tartaléklépekkel 
pótoljuk.

Némelyek — és ez a leggyakoribb —mürajkészitésével veze
tik le a vemhességet, mások rajállapotba helyezik a vemhes csa
ládot, mások pedig kiirtják az anyabölcsőket és emellett még a 
herefiasitást is lenyakazzák. Vannak, kik éppen szétdulják a fész
ket, a léipeket össze-vissza cserélgetik.

Ilyen módozatokkal a rajfogás kellemetlenségeitől megsza
badulnak ugyan s bár ha a tétlenség meg is szűnik, de aratásra 
nem számíthatnak.

A vemhességet elhárító felsorolt eljárások az anyabölcsők
nek, herefia'sitásnak kiirtása, valamint a fészek feldulásának — 
kivé télévé 1 elfog adh a t ó k.

Az anyabölcsők kiirtása még nem mentesít teljesen a rajzás
tól s a tétlenség megszűnésétől, mert előfordulhat, hogy a család 
annyira rákészült a rajzásra, hogy jövendőbéli anya hiányában 
is vemhesnek érzi magát s megrajzik.

A herefiasitás lenyakazása amellett, hogy nem méhészhez
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méltó fogás és a visszamaradt csonkok kitakarítása, mely külö
nösen elmaradt! volna, nagy munkát ad a méheknék, — még az
zal a következménnyel járhat, hogy az anya a kimerített sejteket 
újból bepetézi. A méhész az ilyen fogással csak haszontalanul 
terheli a méheket.

A fészek szétdúlása kegyetlen módszer. Annak leírására 
ki nem terjeszkedem.

A herefiasitás lenyakazása, a fészek szétdúlása könnyen a 
méhcsalád romlására, pusztulására vezethetnek.

Ha valamely méhcsalád a kellő ellenőrzés és óvintézkedések 
hiánya miatt megrajzik, a további rajzás a raj lakásának az 
anyacsalád lakás helyére leendő tételével szüntethető meg. Az 
anyacsaládot együvé helyezzük. Elmozdithatatlan lakások esetén 
a raj az anyacsalád kiüresitett kaptárába, az anyacsalád népestől,, 
vagyonostól üres kaptárba teendő.

A vemhes családok rajzását meggátló módszerek között ki 
kell emelnem a rajállapotba való helyezést. Ennek rajzást meg
gátló jelentősége a vándorlásnál fontos, mint az a következők
ből kitűnik.

Berlin összes méhészeti egyesületiből alakult vándor cso
port kidolgozott egy oly rajzást meggátló eljárást, mely egy
úttal lehetővé teszi erős családoknak a vándortanyára való szál
lítását.

«A rajzás meggátlására azt az eljárást követik, hogy első
sorban is meghatározott mennyiségű költést engedélyeznek és 
mihelyt a család az elá'c anyabölcsőt húzza és azt az anya bepe
tézi úgy az összes kereteket kiszedik a családot leseprik, a Hasí
tást elszedik és 24 óra múltán mülépre verik vissza a családot.. 
Ha az anya öreg, vagy pedig teljesítménye nem kielégítői, úgy le- 
petézés előtt eltávolíthatják az anyát és 24 óra múlva az anya- 
nevelőben lévő termékeny anyák közül valamelyikkel meg’anyá- 
sitják a családot. Saját tapasztalataink szerint az igy kezelt csa
ládok még ha a leseprés közvetlenül a főhordás előtt történik 
is, mindig a legnagyobb felesleget adják. Az elszedett fias kere
teket vagy gyengébb családok felerősítésére használják, vagy 
pedig az anyanevelckben osztják fel, hogy ha azután kikelt, 
visszaadják az eredeti családnak.

Berlin legelője főleg akácból és hársból áll, azelőtt és az
után nincs semmi. Mikor a családokat etetéssel megnövelték, 
hogy az akáohcrdást megfelelően kihasználhassák, a közvetlenül 
akác után jövő hársihordás, ha nem elég kiadós, úgy a méhekkel 
azonnal vándorolni kell.

bármely mennyiségben átvesz az Érsekujvári Méhészegyesület 
rlCZvl mézértékesitési osztálya (Nővé Zámky, Fő-u. 18.) Mézárak 
nagyban azonnali kifizetés melleit 10— Ke, letélméz 10'50 Ke.



240 MÉHÉSZETÜNK 1933. december

A családoknak a vándorlás előtt való kezelése abból áll, 
hogy a hársméz kipergetése után cukor-sziruppal rögtön felete
tik.

3. Az anya. Az idén párzott anyás család nem rajzik, mig 
az idősebb anyás családok rajzók. Á rajzást ez alapon úgy is 
•meggátolhatjuk, ha anyákat idei párzásu anyaikkal cseréljük ki.

Felette kedvező, nyári, illetve őszi időjárás esetén előfordul
hat, hogy egyes idei párzásu anyás családok is megrajzanak. 
Ezen esetek azonban amellett, hogy ritkák, már kevésbbé za
varják számadásainkat.

Ha valamely család kedvező okoknál fogva olyan korán raj
zik, hogy annak bölcsőit anyanevelőbe helyezve, a kibúvó anyák 
még jókor termékenyülhetnek, úgy ezen idei pározásu anyákkal 
ellátott családok rajozni nem fognak.

Az eljárás akkor vezet célhoz, ha az anyásitás jóval a fői- 
hordás előtt történik és úgy felel meg a helyes követelmények
nek, ha a korán rajzott család kiváló tulajdonságú (szorgalmas, 
szapora, jóltelelő, szelíd, kevésbbé rajzó, a betegségekkel szem
ben ellenálló, hosszú életű) és ha a herék, melyekkel a párzás tör
tént, szintén ilyen jó tulajdonságú családból származtak.

Az előadottak kezünkbe adják a módszert, mellyel célt ér
hetünk. Ez pedig a korán tavasszal végrehajtott fajtenyésztés.

Méhállományunk számához képest kiválasztunk egy, vagy 
több kiváló családot és herenevelés céljából kora tavasszal ser
kentőleg etetünk. Hogy céltérhessünk a fészek közepébe szűz 
hereíépet, ilyenek híján világos, alig használt hereiépet — he
lyezünk.

Hogy a beltenyésztést elkerüljük, az anyanevelést már más 
kiváló jó családnál hajtjuk végre. Itt is serkentőleg etetünk az 
anyák előzetes elvétele mellett.

A faj'herenevelés kezdetének megállapításánál irányadó le
gyen a főhordás ideje. Ennek figyelembe vétele mellett számít
sunk a herék kibújására és nemzőképességük kifejlődésére ösz- 
szesen 6 hetet. A fajanya nevelésének idejével alkalmazkodjunk 
a fajhere-nevefés idejéhez. Ha vidékünkön a főhordás junius ele
jén szokott történni. Úgy a herenevelést április elején, az anya- 
nevelést pedig május elején kezdjük.

Ha az anyát nevelő családoknál az anyák kivétele után 
elsőnek bei ed élezett anyabölcseket az anyáktól megfosztott kis 
anyanevelőbe helyezzük és innen a termékenyítés megtörténte 
után a családok anyáit kiváltjuk — a munkával készen vagyunk.

Sok helyt azon okból, mert anya nélkül rajzás nincs, szokás
ban van a főhordás előtt egynéhány nappal az anyának a fészek 
2—4 keretén a főhordás tartamára, az úgynevezett anyavár-ba 
való elzárása.

Újabb fiasitás és annak táplálása, gondozása, — kimarad. 
E réven és mert a fiasitás etető, dajkáló, melengetői méhek nagy
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sokasága ezen teendők alól felszabadul — a mézvagyon teteme
sen gyarapodik. — Indokoltnak tartják az anya elzárását azon 
okból is, mert ezen idő alatt különben elhelyezett petékből ki
kelő 'méhek, kifejlődésük idején, tehát a felhordás után már sok
kal kevesebb hordani valót, néhol éppen semmit sem találnának. 
Haszontalanul fogyasztanák a táplálékot. Arra rá nem szolgálná
nak. Már feleslegesek. — Az eljárás jelentőségét még azzal is in
dokolják, hogy az a maximális petézés idejében történik, mikor 
legnagyobb a fogyasztás s a legtöbb méhet fog le a dajkálkodás, 
-  ekkor ipedig a tulfejlődésre az idő előrehaladottságánál fogva 

semmi szükség nincsen, késő az már.
A felsorolt indokok egymagáikban az anyavár előnyére dön

tenének, ha egyúttal a következő hátrányok nem állanak fenn.
aj) Az anya éppen a legnagyobb petézési kényszer idején van 

ebbeli tevékenységében akadályozva. Életkora megrövidül. A ter
mészetellenes bánásmód visszahatása a petézési hajlamot is csök
kenti s ez utódaira is kihatván, degenerálódásra vezet.

b) Megtörténhet, hogy az anya a zárt helyről menekülni 
óhajt, nyugtalan s vergődése közben el is pusztul, vagy az őt ki
szabadítani akaró méhek ölik meg. A család árván marad.

c) Az anyától elzárt család rövid időn belül önállónak érez
heti magát, anyákat nevel és kirajzik. Vagy ha anyát már nem 
nevelhet, álanyássá válik.

Mindennél jobban ellene szól az anya jelzett eltávolításának, 
azon körülmény, hogy a Dzierzon és Berlepschon, kik az anya
vár elméletét felállították, annak hátrányaira később rájöttek s 
elméleteiket később megcáfolni voltak kénytelenek.

Némelyek az anya szárnyainak levágása utján remélik a raj
zás megakadályozását. Kétséges és bizonytalan: a rajzásra felké
szült család az anyát kituszkolja. Leesik a földre. Ha nem gon
doskodunk, hogy a rajhoz adjuk, ez visszamegy s 9 nap múlva 
az első kikelő anya vezetése mellett, mint tütülő előraj kér eget.

Felsoroltam a rajzást meggátló eljárásokat, módozatokat. 
Némelyiket egy másikkal lehet kapcsolatba hozni, így a siker 
még bizonyosabb, pl. a méz elszedését mindenütt alkalmazhat
juk. Gondolkodó méhésznek nem nehéz a kapcsolatokat kigon
dolni.

Bármilyen eljárást kövessünk is, az a fontos, hogy a méh
családok állapotáról (nép, méz, fiasitás, anya) pontos nyilvántar
tást vezessünk, minek segélyével úgyszólván minden méhcsalád 
üterén tarthatjuk kezünket. Ilyen pontos nyilvántartás csak a 
számszerinti lehet, hol a nép léputca mennyiségével van számsze
rűit megállapítva és kitüntetve s hol emellett az anya minősége 
és a család jellegzetes tulajdonságai is jelezve vannak.

Annyi bizonyos, hogy gondot, folytonos figyelmet, utánjá
rást s néhol szükséges azonnali beavatkozást igényel a rajzás 
megakadályozása s főleg nagyobb számú méháilománynál sok 
munkával jár. De hát — a mézet ingyen nem adják.
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A méhszurok a gyakorlatban
A méhszurok inkább p r o p o l i s z  néven ismeretes a mé

hészvilágban. A propolisz görög szó, körülbelül elővárnak lehet
ne fordítani. Az elnevezés eredete az, hogy a méhek sokszor 
méhszurokkal szűkítik meg a kijárónvilást, valóságos várfalat 
emelnek belőle. Régebben azt tartották, a méhek a propoliszt 
növényekről (ragacsos rügyekről, bimbókról) gyűjtik. Újabba ír 
némelyek azt állítják, hogy a méhszurkot a méhek termelik be
lükben, a fiasitás etetésére használt virágporból és szájukon bo
csátják ki. Kétségtelen, hogy a méhek lábukra csomózva haza 
hordják a növények ragacsos bevonatát, a propolisz anyaga 
tehát elsősorban gyűjtött, nem pedig termelt. Nem lehetetlen 
azonban, hogy azi újabb nézetnek is van valami alapja; valószínű 
ugyanis, hogy a méhek valami mirigy váladékkal is keverik a nö
vényekből gyűjtött nyersanyagot és igy lesz az a propolisz, 
mellyel a kaptárban találkozunk. A méhszurok színe piros és. 
barnásfekete között váltakozik, a gyűjtött nyersanyag szárma
zása szerint. A méhszurok nevezetes tulajdonsága, hogy meleg
ben formálható, ragacsos, nyúlós, de hűvös, vagy éppen hideg 
időben kemény, merev. Nálunk a méhek nyár végén gyűjtenek 
legtöbb méhszurkot. Egyik család többet, a másik kevesebbet 
gyűjt. A családok között nemcsak rajzó, mézelő hajlamban, vagy 
ingerlékenységben van nagy különbség, hanem méhszurokgyüjtő 
hajlamban is. Nagyon erősen ragasztanak pl. a kaukázusi méhek, 
az egyiptomi méhek pedig állítólag egyáltalán nem gyűjtenek 
propoliszt.

A méhek a méhszurkot elsősorban védő tapasztásra használ
ják. Méhszurokkal tömik be a lakás kisebb részeit és szűkítik a 
ki járót. Ott, ahol a kaptár két deszkája kissé széjjelválik, ,a mun
kások csakhamar propolisszal tömik be a; rést. A kaptár nehezen 
hozzáférhető sarkaiba, zugaiba propoliszt tapasztanak és igy bi
zonyára gátolják az ilyen eldugott helyeket keresői viaszmoly 
elhatalmasodását. A réseken, repedéseken kívül nemsokára sor 
kerül a méhlakás belsejének bevonására is. Régi kaptárak falát 
sokszor vastagon födi a propolisz. Különösen sok propolisz szo
kott lenni a keretek fülénél és ütközőjénél és ott, ahol a fedő-

Méhészek!
T ö rv é n y ile g  v é d e tt, b o rd á z o tt  k iv ite lű , e rő se n  ónozott- 
lem ezb ő l k é sz íte tt , 50  k g  ta r ta lm ú  M É Z E S B Ö D Ö N Ö K E T  
a le g o lc s ó b b a n  b e sz e re z h e tn e k  a  k é sz ítő n é l. — C ím  : 
P R A C H Á R  JÓ Z S E F  b á d o g o s  S ah y . 3x:
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deszkák nyugosznak, vagy a rakodó fiókok összeérnek. Propo
liszt kennek a méhek a lép ékre is. A Hasításra nem használt fe
hér lépek sejtjeinek preremén gyakran láttató a sárgásbarna, fé
nyes méihszurok bevonat. Régi, megbámult lépen ez nem feltű
nő. A kijáró szűkítését régebben azzal magyarázták, hogy a mé
hek erős telet éreznek és a hideg levegő ellen iparkodnak véde
kezni. Újabban inkább azt tartják, hogy a kijáróban levő pro
polisz fal különösen a halálfejes lepke betörése ellen volna. Na
gyon nehéz ezt a kérdést eldönteni, mert a családok a mi meg
állapításunk szerint teljesen azonos viszonyok között különbö
zőiképpen viselkednek. Az egyik család annyira megszükiti a ki
járót, hogy egyszerre csak egy méh tud ki-bejárni, a közvetlenül' 
mellette levő pedig, ugyanolyan népes család eredeti nagyságban 
hagyja nyitva a kijáró nyílást.

A méihszurok legérdekesebb felhasználása a balzsamozás, 
vagyis a kaptárba került rothadó, bom'ó tetemek bevonása. A 
•kaptárban agyon szúrt egér, béka vagy gyik tetemét sokszor 
propolisszal, vagy propolisz és viasz keverékével bevonva ta
láljuk meg. Ez a réteg megvédi a kaptár levegőjét a rothadás 
bűzétől.

A mébekben akkor fejlődött ki a méhszurók gyűjtésének ösz
töne, amikor még a méhész védő, babusgató kezét nem érezték. 
A szabad természetben nagy szükségük volt a propoliszra. Nekik 
maguknak kellett gondoskoldmok az ellen, hogy faodu, vagy 
sziklaüreg lakásuk apró nyílásain sok-sok ellenségük ne hábor
gassa őket. Maguknak kellett védekezniük a becsurgó nedves
ség ellen. Ezetótt egy évvel Debrecen környékén egy szőlőbe!! 
házikó kéményéből szerettem volna kiszedni az ott élő méheket. 
A ház uj volt, a tűzhelyet még sohasem használták. A raj felülről 
bujt be és keskeny, de nagyon hosszú lépeket épített. Itt, ebben 
a kezdetleges, igazi «felső-kijárós« méhiakásban láttam a leg
több propoliszt é'etemben. A kémény belsejét vastagon borította 
a propolisz és a lépek is valósággal ragadtak tőle. A mai kaptá- 
ras méhészkedésben nem olyan fontos a propolisz. Jó, pontos 
kaptárt adunk a méheknek, a ki járót tetszés szerint szabályoz
hatjuk, segítjük a méheket a rablók, az ellenség elleni védeke
zésben, a kaptár tisztántartásában, gondoskodunk a viz becsur-

FIGYELEM! A «Méhészetünk« megjelenési számát mindig a 
jelentkezők számától teszi függővé egyesületünk. Aki későn 
jelentkezik, megtörténhet, hogy nem tudjuk részére a lap vala
melyik számát megküldeni! Legyünk pontosak a jelentkezésnél. 
A lap olcsósága legnagyobb biztositéka annak, hogy a «mienk« 
a méhészek összességéé. Célunk ne a meglevőnek tönkretétele, 
de annak tökéletesítése, nagyobbá tétele legyen. Ahol az össze
tartás, ott az erő!
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gása ellen. De a méhek most is engedelmeskednek 6si ösztönük
nek: most is ragasztanak. Ha a ragasztás nem túlságos, nem le
het okunk panaszra, mert a kezelést neim gátolja lényegesen 
a deszka száradásakor képződő kisebb rések, vagy felsődeszkák 
illeszkedésénél maradó hézagok betömése épben előnyös is. Bi
zonyos azonban, hogy a méhszurök nem mindig kellemes méhé
szetünkben és a kaptár szerkesztésekor, a méhek kezelésekor 
sokszor figyelembe kell vennünk azt, hogy méhszurök is van a 
világon.

A fedődeszkák fölfeszitésekor, a rakodó kaptár fiókjainak 
szétszedésekor erős feszitővasra van szükség. Jó szerszám pl. az 
elterjedt «kaptár-szolga«. Ezt a felsődeszka és a kaptár, 'vagy a 
mézkamra és a fészek közötti résbe nyomjuk és föl-le billeget
jük. Ezáltal elválik a propolisz-ragasztás. Melegben lágy a pro
polisz, hűvösben azonban ugyancsak vigyázni kell, hogy a szá
raz, kemény propolisztól lassan, óvatosan feszítsük fel a kaptár 
részeit. Ha a felsődeszka recsegve, ropogva, hirtelen pattan föl, 
el lehetünk rá készülve, hogy a méhek felizgulnak és támadnak.

A keretek túlságos leragasztása ellen úgy készítjük el a kap
tárt, hogy a keretfülek sin élén nyugodjanak és a fülek aiatt hé
zag legyen a méhek közlekedésére. Ez elég régi módszer. Nem
rég a «Mé'h« című szaklap mint uj találmányt és szenzációs újí
tást ismertette, pedig már jó ideje, hogy nem is gyártanak olyan 
felülről] kezelhető kaptárt, melynek keretei ne síneken nyugod
nának. Természetesen sínes kaptárban is leragasztják a méhek 
egy kissé a keretek fülét, de korántsem annyira, mint akkor, 
amikor a fül lécen, fán nyugszik. A keretek ütközője között is 
szokott lenni propolisz. Ha egyszer nem toljuk szorosan össze a 
kereteket s a méhek mindjárt méhszurkot tömnek a keretek üt
közői közé. A következő kaptárbontáskor aztán már az ütkö
zők propolisza akadályozza a tökéletes összetolást. Emiatt a leg
több kaptárban nagyobb a léputca a szokásos 1 cm.-né], a leg
szélső lép pedig túlságosan közel jut a kaptár falához. A szélső 
lépet bajos kiemelni, pedig ezzel kellene kezdenünk a kaptár bon
tását. Gyakori, hogy a szélső lépeknek a kaptár felé néző oldala 
szabálytalan, rendetlen lesz. Jó tehát, ha a keretek ütközőit 
időnként megtisztogatjuk. Legtökéletesebb a munka akkor, ha 
a propoliszt nagyjából lekaparjuk s azután dörzsölő papirost 
(smirgel-papirost) használunk. Némelyek megalkusznak a kere
tek leragasztásával, sint nem használnak, mert fontosnak tartják 
a keretek szilárd állását vándorláskor.

A rostaszövetes szellőztetőt idővel betömik a méhek. Sok 
olyan kaptárt láttam már, melynek szellőzője' biztosabban védett 
a levegő ellen, mint a deszka. Különösen gyakori ez ott, ahol a 
rostaszövet nyár végén, a legerősebb ragasztás idején is a kere
tek fölött marad, vagy ott, ahol a felsődeszkát egyszerűen a 
r o s t a s z ö v e t r e  fektetik. A méhek megneszelik, hogy a ros
taszövet és a deszka között kis hézag van s ezt akarják elzárni a
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rostaszövet elzárásával. A fedődeszkákkai. fölszerelhető: rostaszö- 
vetes kereteket úgy lehet készíteni, hogy a fedődeszkák a r o s 
t a s z ö v e t  a l á  jöjjenek. így a fedődeszkák fölrakása után a 
méhek nem érintkezhetnek a rostaszövettel. Természetesen igy 
is betapasztják a méhek a rostaszövetet a szellőztetés időszaká
ban, de nem olyan gyorsan. A beragasztott rostaszövetet újra 
meg lehet tisztogatni. Legegyszerűbb, ha a propoliszt kiolvaszt
juk. Hűvös időben úgyis könnyű a tisztogatás, ha a rostaszöve
tet fára fektetve fából készült kalapáccsal ütögetjük. A hűvösben 
merev propolisz szétmorzsolódik, lepattogzik.

Dr. Philipps szerint a méhek a viaszsejteket vékony propolisz
rétegei vonják be. Ez a réteg kitűnői védelem a baktériumok el
len. Lehet, hogy úgy van. De az is bizonyos, hogy a csemege lé
pes-méz pecsétjére kent vastag propolisz réteg* nem kívánatos. 
A csemege lépesméz termelésének egyik kényes pontja a sejtek 
befedése. Ha a iépet korán vesszük el, még nincs befödve. Ha 
későn vesszük el, megeshetik, hogy a méhek már újra felbontják 
a sejteket s a fészekbe hordják a mézet Vagy pedig propolisszal 
vonják be a lépesmézes kereteket és a hófehér viaszfedeleket. A 
keretlécről a (propoliszt smirgel-papirossal iedörzlsöihetjÜk, a 
1 épekről azonban nem. A sárgásbarna bevonat nemcsak a szem
nek kellemetlen, hanem gyantás izével rontja a lépesméz zamatét 
is. Tanulság: lépesméz termeléskor csak addig maradjanak a 
lépek a kaptárban, amíg a befödéshez föltétlenül szükséges.

A lépeken levő propolisz csökkenti a kiolvasztott viasz ér
tékét. A propolisz hamarább olvad, mint a méhviasz. A propoh- 
szos méhviaszból való müléb hamarább megnyúlik a kaptár me
legében. Egy kis méhszurok természetesen mindig kerül a viasz 
közé, de óvakodni kell attól, hogy a kaptár oldaláról, keretié- 
cekrő'l lekapart törmeléket is a viasz közé olvasszuk. Ebben a 
kaparékban rengeteg méhszurok van.

A méhszurok erőisen tapad a kézhez. A méhész keze néhány 
kaptár kibontása után tele van ragacsos, sötét szinti méhszurok- 
kal. Különösen kellemetlen, ha a méhszurok a köröm alá kerül. 
Kevesen tudják, hogyan lehet ez ellen védekezni. Ha kaptárbon
tás előtt megnedvesitett szappant kaparunk, a szappan a kör
münk alá rakodik és nem engedi odatapadni a propoliszt. Ha 
pedig az egész kezet vékonyan bekerfjük vazelinnel vagy olajjal, 
a propolisz sehová sem ragadhat a kézre. Rendesen elég, ha csak 
a körmöt védjük. A bőrről könnyen lemoshatjuk a propoliszt 
egy kis hígított szalmiákszesszel, szesszel, benzinnel, végső eset
ben langyos szappanos vízzel.

Ha a kaptár valamelyik részében minden áron meg akarjuk 
akadályozni a propolisz-ozást, szappannal vagy krétával kenjük 
be az illető helyet.

Örösi Pál Zoltán.

MAGÁNAK ELLENSÉGE, aki nem fizet a «Méhészetünkre«!
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Figyelmeztetés*
A hozzánk tömegesen beérkező méhész-viasz minőségéből 

több hibára következtetünk s igen tisztelt méhész uraknak óhaj
tunk jő szolgálatot tenni akkor, amidőn ezen hibák kiküszö
bölésére tanáccsal szolgálunk.

1. Tudvalevő dolog, hogy a kaptárkezeléssel nyert s össze
gyűjtött léptörmelék s eltávolított vadépitményfoe homok, föld 
s egyéb idegen anyagok kerülnek. A kaptáraikból kiselejtezett 
lép pedig teli van bábinggel', virágporral s egyéb tisztátlanság- 
gal. Ezen idegen anyagok a viaszolvasztásnál a legnagyobb el
lenségeink, ezektől tehát az olvasztás megkezdése előtt fel
tétlenül szabadulnunk kelik Áll ezen feltétel úgy a legmoder
nebb viaszolvasztó használatánál, mint pedig fazékban történő 
olvasztásnál is.

Osztályozzuk szét az olvasztásra kerülő anyagot tisztább 
(szüzlép) és piszkos csoportokra. Áztassuk be 5—6 órára 
30—35 C° meleg vízbe (lehetőleg esői vagy patakvizbe, avagy 
hólébe) öblögessük jól ki s ezen eljárást folytassuk mindaddig, 
mig a v í z  az ismételt öblögetés után tisztán marad. A kimosott 
anyagot ponyván, vagy rostán szárítsuk meg, meleg, de árnyé
kos helyen. Ismételten forgassuk meg, hogy a száradást elő
mozdítsuk. Az igv megszáritott anyagot vessük alá rendes ol
vasztásnak.

Az olvasztás által nyert viaszt soha se tegyük hideg, hanem 
mindenkor forró vízbe s lehetőleg faedénybe. Ezen edényt pedig' 
takargassuk le jól pokróccal vagy rongyokkal, hogy a kihűlést 
lassítsuk. A hideg vízbe elhelyezett viasz azonnal megfagy s ma
gába zárja az összes még benne levő idegen anyagokat, mig a 
forró viz'be s lassú kihűlésnek kitett viasz, kiválasztja magából 
a salakot s egyéb tisztátlanságot.

A méhészek figyelmét felhívjuk arra, hogy a fent részle
tezett mosással eltávolítható tisztátlanságok az olvasztásnál két
szer olyan súlyú tiszta viaszt kötnek le, mint amennyi az önsú
lyuk. Ez okozza a viaszolvasztás nagyon rossz eredményét s azon 
tényt, hogy az eldobott sonkolyban még nagyon sok viasz megg
yes,zendőbe.

2. A prcpolis nem viasz! Ezt ne keverjük soha az összegyűj
tött lépek közé! Ezzel csak ellenséget, fölösleges fogyasztót ülte
tünk a vagyonúnkat képező viaszkba!

3. Az üzleti forgalomban levői úgynevezett «tiszta viasz« 
áruk, mint például gyertya anyagát soha ne keverjük viaszunk 
közé, mert ezekben a cikkekben viasz is van ugyan, ellenben 
anyagának nagy része stearin vagy más anyag, de semmi 
esetre müléip előállításához alkalmas méhviasz! Ilyen kísérlete- 
zéssel tehát ne tegyük tönkre saját termelésű viaszunkat.

4. Amennyiben az a szerencsétlenség érte valamelyik mé-
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készt, hogy megbízhatatlan helyről hamisított mülépet szerzett 
be, dobja el az egészet — ha nem ál! módjában visszaadni. így 
csak egyszer károsodik! Ha ellenben akár egyszerre, akár ki
sebb-nagyobb részletekben próbálja hozzákeverni saját 'terme
lésű viaszához,, sohasem keveredik ki a hamisított mülép rendkí
vül súlyos következményeiből s méhészetében olyan zavarokat 
okoz, melyeket legtöbb esetben helyrehozni, reparálni nem ké
pes.

5. Olvasztáshoz soha ne használjunk vasfazekat, hanem jól 
cinezett vagy email edényt. A vas megbarniíja a viasz színét, mi 
által értékben tetemesen veszít.

«NEKTÁR
viasz, méz és méhészeti cikkek 

KONTA és TÁRSA

Fontos értesítés !
Az őszi adómentes cukor kieszközlésében egyesületünk ve

zetősége tevékeny részt vett.
Az Országos központ és több méhészegyesület kérvényére 

az volt a pénzügyminiszter ur válasza, hogy őszre adómentes 
cukor nem lesz engedélyezve. Dr. Gasperík országos központi 
méhészegyesületi elnök ur tanácsára, ki gyűlésünkön jelen volt, 
táviratban újból kértük a pénzügyminiszter urat a délszloven- 
szkói méhészek nevében, hogy engedélyezzen őszi etetésre 
adómentes cukrot. A másik táviratban a földművelésügyi mi
niszter urat kértük, hogy járjon közbe a cukor kiutalása ügyé
ben.

Végre eljött a felhívás cukorjegyzésre. A Csehszlovák mé
hész központ által cukor jegyzésre kiszabott határidő rendkívül 
rövid volt. Már a rendelő nyomtatványok szétküldése alkalmával 
tudtuk, hogy a rendelések a jelzett időre nem fognak megérkez
ni, de viszont a rendelést a kiszabott időre be kellett küldeni, 
nehogy aztán ne kapjunk semmit, mint ahogy ez némely egyesü
letnél megtörtént. Egyesületünk vezetősége igyekezett a bajon 
segíteni amennyire lehetett, azonban szem előtt kellett tartani, 
hogy inkább nem várni be néhány rendelést, semhogy aztán ne
kapjon senki.

Jöttek a panaszok egyesektől, hogy cukorrendelésre felhí
vást nem kaptak. Kedves méhésztársak nehibáztassák csupán a 
vezetőséget. Előre bocsátom, hogy nem a magam bőrét vé
dem, mert a felhívásnál kihagyva nem volt senki s ha netán még
is, oly rövidre szabott időnél s 600—700 boríték megírásánál tán
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ez is megtörténhetett. Hibás talán a posta is. Éppen Horváth 
'elnök úrral történt, hogy a neki címzett felhívás Naszvadi ucca 
helyett elment Naiszvadra és csak onnét kapta meg 3-ik napra. 
Másik eset szintén itt Novézámkyban. Egyik méhésztárs bejön 
hozzám és kérdi, hogy mért nem kapta ő a cukorrendelésre a 
felhívást? Előszedem a posta által visszaküldött borítékokat s az 
egyiket átadtam neki, hogy a címzést átolvassa. Olvasván a cí
met látja, hogy a neki címzett boríték postabélyegzőivel ellátva 
mint nem kézbesithető vissza lett küldve. Azt hiszem elég ennyi 
is. Azonban higyjük el, —hogy sokkal több esetben semhogy gon
dolnánk, — hibásak maguk a méhészek. Nincs fogalma senkinek, 
aki a munkába nincs beavatva, hogy mily lelkiismeretlenül töl
tik ki a rendelőlapokat. Nem tudják sokan ha 1 családra 4 kg 
van kiutalva, mennyi jut a többire. Nem tudják, hogy más a 
határőri állomás, más a dohányőri állomás és más a pénzügyőri 
állomás (dődhodkovy kontrolny úrad) ez utóbbit kell bejelenteni 
s ez csak az illető község járási székhelyén van. Legnagyobb hi
bák azonban abból vannak, hogy a méhészek nem olvashatóan 
töltik ki a megrendelő lapokat. A nem olvasható vagy rosszul 
értelmezett írásból, hogy milyen zavarok lehetnek és vannak 
csak a vezetőség tudja és a bank. Hogy vannak méhészek, akik 
a pénzt nem küldik be idejében, vagy pedig egyáltalán nem kül
dik, mondván, hogy majd az átvételnél fizetik. Sokszor ez si
kerül — elcsúszik nekik, de néha ráfizetnek egyesek úgy, hogy 
nem kapnak semmit. S végül vannak méhészek kik a cukor-pénzt 
elküldik és talán idejében is, de a megrendelő lapot nem küldik 
be és szépen a zsebükben hordják a cukorosztásig. Persze aztán 
nagy szemeket meresztenek, hogy mért nem kapnak cukrot.

Uraim több elismerés és több önkritika szükséges.
Hogy ezen bajok a jövőben a minimumra redukálódjanak 

kérjük vidéki tagjainkat, hogy válasszanak községükben egy bi
zalmi embert és ez fogja intézni dolgaikat. Az egyesület az ő 
kezébe fogja küldeni mindennemű felhívásait és értesítéseit. A 
bizalmi ember írja össze a tagokat és jelenti az egyesületnek de
cember hó 20-ig a küldött jelentkező íven.

Szükség esetén a jelentkező iv avagy a befizetői csekklap 
kitöltésére kérjék fel valamelyik ottani tanító urat, okvetlenül 
szívesen megteszi mindegyiküknek.

Ha netán bizalmi embernek nem az volna megválasztva, 
aki a jelentkező ivet megkapta, kérjük az illetőt, hogy a jelent
kező ivet adja át a megválasztott bizalmi embernek. Kérjük az 
egyes községbeli tagokat, hogy érdeklődjenek maguk közt, hogy 
melyikük kapta meg a jelentkezői ivet. A bizalmi ember csinál
jon magának szintén jegyzéket és tartsa nyilván községbeli tag
jainkat. Később jelentkező tagok minden esetben jelentkezzenek 
felvételre bizalmi emberünknél is.

Tagsági dijat Ke 30.— fizesse be mindenki december 20-ig
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a mellékelt csekklapon és a befizetést igazoló szelvénnyel je
lentkezzenek bizalmi emberünknél felvételre, illetve bejegyzésre. 
A jelentkező ivet kitölteni lelkiismeretesen, főleg olvashatóan.

Ha tagjaink ezen felhívást megszívlelik és pontosan ehhez, 
tartják magukat, rend' lesz és pontosság mindnyájunk megelége
désére.

Bizalmi rendszerünkkel még azt a célt is véljük szolgálni, 
hogy így a méhészek kénytelenek lesznek gyakrabban össze
jönni, egymással érintkezni és igy egymást oktatni, segíteni és a 
vezetőséget jobban fogják tudni szükségleteikről értesíteni és 
jótanácsaikkal támogatni.

Kisebb jelentőségű dolgokban forduljanak tanácsért bizalmi 
emberünkhöz és mindnyájukat érdeklő dolgokban és egyéb fon
tos ügyekben Írjanak «M!ébész egyesület« Nővé Zámky címre 
(annyi elég) Méhészetünket illetőleg Írjanak: «Méhészetünk« 
szerkesztő és kiadóhivatalának Nővé Zámkv. Kórház ucca 39. sz. 
cimre.

Akárkinek, akármilyen ügyben írnak és választ várnak rá, 
mellékeljenek mindig válaszbélyeget avagy válaszlevelezőlapot.

A választmányi tagokat felkérjük ezúton, hogy az 1933. évi 
december hó 10-ére d. e. 10 órakor fiúiskolában (templom mel
lett) tartandó választmányi gyűlésen jelenjenek meg.

Titkár,

A gyümölcs mint orvosság
Gondoskodott a jóságos Ég — úgymond a Nemzetes- 

asszony, — hogy a most említett bajok elten más házi orvossá
got is használhassunk. Ilyenek: a rózsafélékhez tartozó berkenye, 
birs, cseresznye és kökény.

A berkenyének fanyar, vörös bogyói, hatás tekintetében 
versenyeznek az áfonya bogyóival. Ezeket is aszaljuk s belőlük 
az áfonya-kivonathoz hasonlóan, berkenye-kivonat készíthető. 
Az aszalt berkenyéből egy jó evőkanálnyit 3 deci borban áztat
va avagy fölf orraivá, teát készíthetünk. Ezt leszűrve, 10—15 per
ces időközökben, féldecinként isszuk. A gyerekeknek a berke
nyét befőtt alakjában adom.

A sült birset éhgyomorra esszük, mert csak igy bir has- 
szoritó hatással. Másként használva, éppen ellenkező hatású. 
Birsbefőtt vagy birssajt alakjában — szintén éhgyomorra — 
inkább a gyerekeknek adom orvosságul.

A cseresznyebefőttet vagy cseresznyesajtot is a gyerekekkel 
etetem. A felnőtteknek borban főt aszalt cseresznyéből készí
tem az orvosságot a berkenyéből főtt teához hasonlóan.

A köbényiz (lekvár) nemcsak hasmenést, sőt vérhast is 
gyógyit. A kökénynek gondosan szárított virágjából tea készül 
(10 gr. virág 3 deci borban főzve). (Folytatjuk.)
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H itek___________________!

— Ha a püspök — méhész. Az aláb
bi történetet egy angol lap Írja Sa- 
liisbury püspökéről. A püspök, aki 
rendkívül nagyrabeesült személyiség l 
és a>z egyik legelőkelőbb angol család
ból származik, aranytól és gyöngyök
től1 súlyos, ragyogó főpapi díszben, 
körmenet élén indult Salisbury híres 
kaíedrálisa felé konfirmációra. A me
net egyszerre csak váratlanul megállt. 
Kiderült, hogy lehetetlen tovább men
ni, mert egy méhraj kiszabadult a 
kasból és itt a fán telepedett le. A 
méhek fel vannak izgatva és minden
kit megcsípnek. Hát ezért — mondja
a püspök — én nemcsak püspök, ha
nem passzióból méhész is vagyok, 
hozzatok csak egy létrát! — Hozták 
a létrát, a püspök levette a főpapi dí
szét s felmászott a létrán. A szemta
nuk átlátása szerint, különös hang-hor
dozással megnyugtatta a méheket és 
csak egy vérbeli méhész mondhatná 
meg hogyan, összegyűjtötte a rajt 
«a királynék körül. Hozzátok csak 

.gyorsan a kast, — szólt a püspök. — 
Hirtelen előkeritettéfc a kast, a püs
pök beterelte a méhrajt, felvette ujr:a 
ragyogó ornátusát és egyszerűen, 
szelíd hangon szólt kíséretéhez: Me
hetünk tovább.

— A méhek legnagyobb ellensége a 
nedvesség. A méhek a legnagyobb hi
degekkel szemben is aránylag köny- 
nyen védekeznek. A népes családok 
a 40 fokos hidegnek is ellent állnak, 
ha bőven van élelmük. Azt mondhat
juk tehát, hogy a méhek sohasem 
fagynak ki, hanem legfeljebb éhemhal- 
nak, ha a helytelen fészekkeret mel
lett a mézhez hozzá nem férnek. S 
bár a hideg még mozgási szabadsá
gukat is gúzsba köti a méheknek, 
azt mondhatjuk, hogy a hideg nem 
árt nekik. Ennek előfeltétele termé
szetesen az, hogy külső háborgatás
nak ne legyenek kitéve, és hogy a 
lépek olyan nagyok legyenek, hogy 
azon a telelőgömböt nehézség nélkül 
megalkothassák. Annál nagyobb rom
boló hatása van a nedvességnek, a 
nedves légkörnek, mely nemcsak a 
miéheket szedi áldozatul, hanem alap
jában támadja meg a méhcsalád va
gyonát: a kaptárt, lépeket, virágport, 
mézet és ezek következménye nem
csak a hasmenés, ivérhas, nosema,

hanem a legtöbb méhbetegség általá
nosságban. Ahol pedig ezen tenyé
szetük alapfeltételei megvannak, mint 
pl. a nedves deszkaikaptá-rakbam is, 
ott szaporodásuk tempója előtt meg
áll az emberi ész. Egy sejt vagy spó
ra egy nap 'alatt annyira elszaporo
dik, hogy azt számszerűleg alig lehet 
kifejezni. Tudva ezt, törekedjünk ar
ra, hogy melleinket megvédjük ezen 
veszedelmek tői.

— Fakó faliborsó. Kevés méhész 
ismeri e növényt, melyről az 1807-ben 
megjelent Csáthy-féle székely füvész- 
könyv a következőket írja: «A tiz- 
himesek X. seregébe tartozó Ezüst 
vagy fakó íaliilborsó (Sedumi glauoum) 
ágai terebélyesek,, iéhorgiadtak; le
velei hengerdedek, bogernyője 3 ágú, 
szirmla 6, hegyezett; hiimszlrom 12, 
virágai sárgák és gyönyörűségre ne
veli- e kerti palántát a nyári hónapok
ban a méhek szerelme « A növény sza
porítása igen egyszerű. A szétmet
szett növénynek minden földbe du
gott része hamarosan megered és pár 
hét alatt bokorrá fejlődik. A dugvá
nyozást árnyékos helyen jobb földben 
csináljuk, inig a begyökerezett pa
lántát a legsilányaibb talajú, zord és 
kopár .területekre is kiültethetjük. A 
-méhek már az első évben is ellepik, 
ha a dugványozást legalább február 
végén megkezdjük. A növény örök
zöld, télálló és évelő. Miaga a növé-ny 
igen olcsó (erősebb anyanövény ára 
1.50 Ke) s igy alig jelent kiadást, 
hogy méhei-nk részére fáradság nélkül 
augusztusban d-us legelőt biztosítsunk. 
— Schmidt I. L. kertész, Bratiisilav-a, 
Sendlein u.t 75.

— KAPTÁRFEDŐ ANYAG. Mé
hésztársak sokszor fordultak hozzánk 
azzal, hogy jó fedőanyagot szeret
nének szerezni kaptáraikra. FREUND 
BENŐ, NŐVÉ ZÁMKY főtéri üzleté
ben kapható, vágva 7.— Ke, 10 m! 
vételénél mL'-ként 6.50 Ke árban be
szerezhető.

— Ha vérbeli méhész vagy, 
lapunkat terjeszted és tagokat 
gyújts!
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— Megérkeztek az 1934. évi naptá
rak a Sajó-Vidékbe! A Jézus Szive 
naptáron kívül, mely e hónap végén 
fog megjelenni, a következő naptá
rak érkeztek meg a Sajó-Vidékbe: 
Szűz Mária naptár 6.50, kis kiadás 
2.40, Lourdesi naptár 4.50, János bá
csi naptár 5.60, 4.50, 2.50. Nagy mese 
naptár 15, Pista bácsi 5.60, Guibaicz 
Dani 4.50, Uj keresztény 2.40, Tündér 
naptár 2.40, Kedves öregeink naptára 
6.50 Ke árban. — Viszonteladóknak 
kedvezmény!

— Énekszó. Múlt számunkban fel
hívtam figyelmét azon mélhésztár- 
saimnak, akik a szép zenét kedve
lik, hogy a «Magyar Kórus« egy
házi énekeket hoz. — A s-zép ének 
lelket emel. A sízép ének kedélyünk
nek amugyi-s desperált voltát meg
szünteti. Azért kell, hogy törődjünk 
re bot teljes n apja inkrtak h a ng ti! a fos
sá tételével. — Ma került kezembe 
az «Énekszó« című, hat hetenként 
megjelenő zenei lap. Benne a magyar 
lélek szülte népdalokat találunk 2—3 
szótanaira. Az ének t anlt ás u nk melg van. 
De edidigelié csak egyszófamu, ' agy 
nem tökéleteseit öisszhangositott. ré
gimódi dalaink voltak, amelyek elő
adásában nem érte el azt a> hatást 
a vezető, amelyet megkívánt volna 
az a fáradságos munka, amellyel 
betanította. Az Énekszó megszünteti 
az eddigi helyzetet. Egy csapással 
megadja a helyes irányt. Dalai olya
nok amelyek a gyermeki lélekhez 
közel állnak, szinte belőle jön ki a 
daliam. — A betanítási mód meg az 
idő oly kevés, hogy a gyermek szí
vesen fárad vele, mert fél órán belül 
látja munkája eredményét. A szer
kesztők maguk, de az a nagy gárda, 
amely ennek az ügynek szolgálatába 
állt, garancia. Nemcsak iskolák, de a 
szülői ház maga is használni tudja. 
Milyen kedves jelenség, amikor egy 
■családiban a dal veri fel a ház csend- 1 
jót és 3 nyomasztó gondfelhő mögül 
kisüt a nap! Előfizetési ára egész év
re 4.50 P. -  Hat hetenként jelenik 
meg. Megrendelhető az Énekszó ki
adóhivatalában Budapest 1., Fery 
■Oszkár u. 55., vagy lapunk útján.

—  Megjelent az Uj Élet novemberi
száma. Az ifjú katolicizmus folyóira
ta, a mindinkább izmosodó és egyre 
szélesebb körben terjedő Uj Élet no
vemberi száma 68 oldal terjedelem
ben a napokban jelent meg. A nagy 
gonddal szerkesztett folyóirat ezen 
legújabb példánya gazdag tartalmá
nál fogva méltán elismerést válthat 
ki mindazok körében, akik őszintén 
akarják az igazi katolikus életnek va
lóra váltását és az ily irányú mozg-al- 
galmakat figyelemmel kísérik. Tartal
mából a következőket emeljük ki: 
Vértes Frigyes dr. mondja. — Fája 
Géza: Levél Herczeg Ferenchez. -  
Mécs László: Liliput határán irt
elégia (vers). — R.ass Károly: Az ifjú
sági probléma. - Paul Claudel: Bol
dogasszony Anyánk (vers). — Remé
nyi József: Amerikai erkölcsi ruga
nyosság. — Amerika válaszúton. — 
Henry Ford: Roosevett gazda-ságpo- 
!bikái ellenfele a jótékonyságról. — 
Rónay György: Éji a kereszt alatt 
(vers). Balta Borisz: Különös pár
beszéd. — Kühár Flóris: Részlet a
Lélek szemével c. könyvéből. — Em
ber Tamás: Alkonyat. — Szvatkó Pál: 
■Oszlik a lőlek barna gyásza (idézet).
-  Sztranyovszky György: A jnmbo- 

ree erkölcsi mérlege. — Világosság: 
Pedagógiai és iskolaügyi szemle. — 
Nagy Ferenc M.: Katolikus egyete
mek. — Pedagógiai — kultúrál#® — 
gazdasági — ifjúsági — film -  szo
ciális kérdések szemléje. — Könyvek, 
írások. — Szerkesztői üzenetek. — A 
folyóirat előfizetési1 ára egy évre csak 
39.— Ke. egyes szám ára 4.— Ke -  
Megrendelési cím: Uj Élet kiadóhiva
tala, Rozsnyón, (Főtér 4. szám).

— Megjelent a Krisztus királysága 
novemberi száma. A Dr. Privitzkv 
Gyula kanonok-plébános szerkeszté
sében megjelenő Krisztus Királyságá
nak novemberi száma bő és rendkí
vül értékes tartalommal a napokban 
hagyta el a sajtót. A szlovenszkói 
katolikus- Akció ezen magyar nyel
vű hivatalos lapja óriási népszerű
ségnek örvend. Ára egész évre 6.- 
Ke. Egyes szám 40 fillér. Kapható 
és megrendelhető lapunk kiadóhiva
talában.

NEM VOLT ÚGY MÉG SOHA, hogy valahogy ne lett volna; 
lesz még jobb mézes év, ne szegje kedvedet az elmúlt!
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kell, hogy számot vessünk bevételünk és

lességünket teljesítettük-e ? Megfizettem-e 
a tagdíjamat? A lap előfizetési árát? „A 
méz szerepe a háztartásban" c. füzet árát? 
Ha nem, úgy a mellékelt befizető lapon 
tegyem meg ! 1 A pénztár felszólítása pos
tadíjjal drágább!!

vatalosan vegyvizsgált, szavatolt tiszta méhviaszt s ebből saját 
műhelyünkben készült műlépet. Minden csomag ólomzárolva 
van s rajta van a hivatalos vegyvizsgálat eredménye. Az ösz- 
szes méhészeti cikkek legjobb kivitelben. Mézpergetők legerő
sebb kivitelben tetszés szerinti keretméretre. — Postai megren
deléseket naponkint elintézzük s szakkérdésekben szívesen 
állunk díjmentesen rendelkezésre. A hozzánk beküldött 
viaszt legszigorúbban elkülönítve dolgozzuk fel s teljes ga
ranciát vállalunk az iránt, hogy minden méhész a saját viaszát 
kapja vissza müléppé feldolgozva. — Képes árjegyzékünket kí
vánságra ingyen és bérmentve küldjük. — Pontos cimet kérünk.

kiadásaink felöl kell győződnünk
arról, vájjon minden fizetési köte-

Szerkesztő.

» N E K T A R «
KONTA ÉS  TÁRSA

BRATiSLAVA
M Á R I A  U T C A  6 a

TÁVI RAT : N E K T Á R TEL E F O N  : 2 5 7 0 .

(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Veszünk szavatolt tiszta virágmézet. Szállítunk kizárólag hi-
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A szlovenszkói méhészegyesületek országos központjának hivatalos szlovák

”iSm  „SI o v e n s k y V c e I á r“
Dr. Kolónián Novacky ügyvéd szerkesztésében. Igazi m éhészvér lüktet so 
raiban. Megjelenik minden hó 1-én. A központ tagjainak, a tagdíj fejében 
küldi. Nem tagoknak 24’ — Kcs. Am erikába l -— dollár. M egrendelhető Fr. 
U rbánek a Spol. v Trnave, vagy a M éhészetünk utján.

„TlaiácMMUfi~ ftátjtob*
címen most került ki a sajtó alól főmunkatársunk Pogány A. kántor rende
zésében a minden idők legkedvesebb karácsonyi énekeinek füzete. Ez a gyűj
temény két misét is kitöltő karácsonyi énekek füzére orgona kísérettel, beve
zető és befejező pásztorellával. Minden ének elején 3, végén külön-külön 
dallamos pasztorella, Az énekek vegyes- és férfikarra irvák s egyszerűbb 
kar által is könnyen, precízen adhatók elő. Az énekek eddig csak kéziratban 
őrzött remekei jó nevű karnagyoknak. Tartalmazza: Kyrie, Örvendjünk mind
nyájan, Lelkünk kincse, Jézus, Pásztortársak keljünk fel, Csendes éj, szentelt 
éj, Szivünk drága kincse, Tündöklő angyalok ékes kara, Föl nagy örömre, 
Menyből földre szállt, Kis Jézus Néked hálát adunk, stb. —  E karácsonyi 
énekek nemcsak a hivatásos kántoroknak, a főtiszt, papságnak lesz öröme, 
de utat fog találni a katholikus családok olthonába is, hogy a misztikus ka
rácsonyi ünnepkör lelki fényét emelje! Az Ízlésesen kiállított „Karácsonyi 
pásztormise“ ára 25 Ke és a portó. Megrendelhető a szerzőnél: PO GÁNY  

A. kántor, Suránky, pp. Asakerí, via Nitra.

MAYERBERG ISTVÁN, TRNAVA
Zbozná u. 44/55. 
Telefon szám 79.

Drót és vaskerítések, kapuk és 
m indennem ű lakatosm unkák 
k é s z í t é s e .

M érlegek és sulyok javítása hite
lesítéssel. — Autogén heggesztés. Drót ágy-sodronyok.
Állandóan raktáron tartom  a következő méhészeti c ik k ek et: kaptá- 
rakat; m ézpergetőket, m üléppréseket, füstölőket, továbbá mülép 
garantált eredeti m éh-viaszból. Gabonaszabályozó hengerek 

, készítése és javítása.
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Boczonádi Lapja
: 5 - a

f  r

'MÉHÉSZÉT
A legolcsóbb és legtar- 
talmnsabbszaklap. Elő
fizetési ára 1929. évre 
32 Ke. Mutatvány szá
mot díjtalanul küld a 
kiadóhivatal Újpest, 
Széchenyi utca 8 szám, 
hová az előfizetési dij 
is postautalványon kül
dendő. De beküldhető 
az Pálka László Zilina 
(Zsolna) czimre is. —

A VAJDASÁGI 
MÉHÉSZET

a Senta és vidéke s" több méhészkör
nek hivatalos lapja, Sentán SHS (Bács
ka) Ősz Szabó Dániel ismert nevű 
méhész szerkesztésében jelenik meg.

VM
E l ő f i z e t é s e  e g y  é v r e  3 2 ’ —  Kcs, 

m e l y  ö s s z e g  a  „ M é h é s z e t ü n k "  
utján e s z k ö z ö l h e t ő .

S z e r k e s z t ő s é g  é s  k i a d ó h i v a t a l :  
Senta SHS (Bácska) 

Vojislava Jlitya (Kard) u. 7

Schmidt
I. L.

kertészete és faiskolája 
Bratisfava, Sendlein ut 75. sz.

ajánlja őszi ültetésre mézelő növé

nyeit és fáit. —  Kérjünk kedvezmé
nyes árajánlatot és árjegyzéket.

„MÉH** a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij az ingyenes nap
tárral együtt Csehszlovákiában 30— 
Ke, Magyarországon 4.— P, Jugo
szláviában 5 0 ^  dinár, Romániában 
150 lei. A legolvasottabb szaklap, 
25 éve szolgálja önzetlenül —  egye
dül a méhészekre támaszkodva —  a 

méhészet ügyét.

mézelöfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán -vásárol
hatók. Nemes őszibarack
csemeték 60 fajtában méhe
kért is! Árjegyzék ingyen! 
KÖTT KERTÉSZET PÉCS

Nyomatott Vadász Ferenc könyvnyomdájában Érsékujvárott.


