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„KISÁLLATTENYÉSZTŐK
LAPJA"

Budapest, V. Arany János-u. 1. 
A legjobb magyar baromfi, galamb, 
nyúl és kanári szaklap. — A magyar 
galamb, prém és házinyul, a kanárite
nyésztők országos és a legtöbb vidéki 
baromfitenyésztő egyesületek hivatalos 
lapja. — Oktat! Irányit! Hasznot ad! 
— Előfizetési dij egész évre 6 pengő, 
Csehszlovákiában 50 Ke, Jugoszláviában 

100 dinár, Romániában 220 lei.
Mutatványszám ingyen.

Ismered a gyüm ölcs- 
termelők tartalmas ( ^  
havi fo lyó ira-  
tá t?  E z  a

A V  Kiadóhivatal 
* > ? •  SOMORJA, 94.

A V  Évre 2 4 . -  K. Még 
ma rendelje meg! Ha

szonnal forgathatja még 
az is, akinek csak néhány fája van.

Meghívó.
AZ ÉRSEKUJVÁRI MÉHÉSZ EGYESÜLET folyó 
évi febr. hó 17-én, délelőtt V2 IO órakor tartja

tisztújító közgyűlését
a városháza tanácstermében.
A tagok teljes számú megjelenése kötelező.

Kauzál József Horváth János
titkár. elnök.

Ha a gyűlés nem volna határozatképes, úgy fél óra 
múlva az elnök azt újra megnyitja, tekintet nélkül 
a megjelentek számára, és a határozatképességet 
kimondja.
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MÉHÉSZETÜNK
A S Z L O V E N S Z K Ó I  É S  A P O D K A R P A T S Z K A  RUSZ I  

E G Y E S Ü L E T E K  K Ö ZP O N T JA I  É S  A Z O K  K Ö T E L É K É B E  
T A R T O Z Ó  E G Y E S Ü L E T E K  MAGYARNYELVŰ  HÍV. LAPJA  

K I A D J A  A Z  É R S E K U J V Á R I  M É H É S Z E G Y E S Ü L E T .

FŐSZERKESZTŐ: BALOGH BÁLINT. FELELŐS SZERKESZTŐ: WILLÁND JÁNOS.
Á  lap o t az e gyesü le ti tagok, am enny iben  egyesü le tük  utján kérik, tag ilfe tm ényképen  kap ják  

E lőfizetési ár nem  ta g o k n a k  24 Ké, M a g y a ro r sz á g o n  5 P, R o m á n iáb an  150 lei, Ju go sz lá v iáb an  40 d inár

Szerkesztőség: Nővé Zámky —Érsekújvár Kórház u. 39.

Az egyesületek Vezetőségéhez!
Lapunk megindulásakor célul tűzte ki, hogy az ossz? 

méhészek érdekeit képviselő lapot ad a méhészek kezébe. 
Egyesületi élet rovatát pedig tisztán az egyesületek rendek 
kezésére bocsájtotta. Sajnos, ezt az egyesületek nem igen 
használták ki. Felhívjuk az egyesületek vezetőit, hogy a 
jövőben meghívójukat, jelentéseiket lapunkban közöljék, így 
az egyesületeknek ez nem kerül pénzbe.

Szerkesztőség.

FIG YELEM ! Márciusi számunkból csak azoknak küld? 
jük  a lapot, akik jelentkezésüket egyesületeik útján teljesí? 
tették.

A  N Y O M D A K Ö L T S É G  szaporodik, az előfizetési díj 
nem érkezik! Lehet ez így?? A receptkönyvet megtartottad , 
de a pénzt is otthon tartod, ahelyett, hogy elküldenéd!

K IÍR JA M  A L A P B A  A  N E V E D  méhésztestvér, hogy 
hátralékod még 1934?re sem rendezted?? Én nekem keltemet? 
len ennek összeállítása! De ha nem fizetsz, kénytelen vagyok  
ezt megtenni. — Kiadóhivatal.

A lap megtartója előfizetőnek tekintetikl



A helyzet.
M ézterm ésünk bizony silány volt az elmúlt évben. Lég* 

több helyen pergettek ugyan, azonban a term és úgyszólván 
mindenfelé gyenge volt. Nagy készletekről nem igen beszéb 
hetünk. Még akad ugyan méhész, aki a jobb áralakulásra 
spekulálva ta rtja  a készletét, azonban ezek meglepetve ta= 
pasztalják, hogy a méz ára napróbnapra lejjebb halad. Ma 
m ár az elsőrendű mézet 8 koronáért is üggyebbajjal lehet eb 
helyezni.

Lapunk decem beri számában azt a prognózist csináltam, 
hogy ha jobb term ésünk lesz és a devizakorlátozások eny= 
hülnek, megint bajunk lesz a m ézértékesítéssel. Ugv látszik 
a prognózis jó volt, csak az iőben tévedtem  egy kicsit. A 
lanyhulás és a bajok sokkal ham arabb következtek be. Ugv 
olvastuk, a napilapokban, hogy Jugoszlávia 20 vágón komi 
penzációs méz behozatalára kapott engedélyt. Ez a méz 
ugyan még nincs itt, de a hatása m ár m utatkozik a mézára* 
kon. Az ilyen kompenzációs üzletek boszorkánykonyhája is- 
m eretlen előttünk. Nem  tudjuk, milyen behozatali vám alá 
esik az ilyen tétel, egy azonban bizonyos, hogy a belföldi 
m ézárak alakulására máris kedvezőtlen hatást gyakorol. Hb 
szén igaz, hogy a mi mézáraink fölötte állanak a világparb 
tásnak, de az is igaz, hogy a méz ára a külföldön alacsonyabb 
bán áll a többi cikk áránál s sehogy sincsen meg közöttük  az 
arány.

A zt sem lehet elvitatni, hogy a méznek a kicsinyben va? 
ló ára nálunk magas. R ám utattunk erre m ár a decem beri 
szám unkban is.

V annak a m ézértékesítésnek egyéb, soha le nem győz* 
hető akadályai is: maguk a méhészek. Decem ber elején Ko* 
m árom ban jártam . Benzint vettem  egy fűszerkereskedő ben* 
zin kútjánál. Az üzletben mézet láttam . M egkérdeztem  az 
árát. Nem  keveset voltam meglepve, mikor a kereskedő 9 
koronáért hajlandó lett volna belőle adni. Kivallattam , hogy 
m iként tudja  kicsinyben ilyen áron adni, hiszen kb. annyi 
volt abban az időben a méz nagybani ára is. Elm ondotta, 
hogy a mézet 7.50 koronáért vette. Mindig akad megszorult 
méhész, kinek azonnal kell a pénz. Kap árut bőségesen'. 
Egyébként azért kénytelen ilyen áron túladni a portékáján, 
m ert maguk a méhészek a legveszedelmesebb versenytársai. 
A zok ugyanis 9—10 koronás árban adják kicsinyben a mézet 
(sőt, állítása szerint jóbarátoknak még olcsóbban) és így ő 
sem ta rth a tja  a rendes, kicsinybeni árakat. Ebben a fűszeres- 
nek igaza van.

A házaló és nyilt piacon áruló m éhészek szokása is is* 
m eretes m indenki előtt. Ezek az árrontók önm aguknak is
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ellenségei. De, hogy egyham ar nem tudunk ellenük véde* 
kezni, az bizonyos. M aguknak a m éhészeknek kellene tudni, 
hogy a méznek van kicsinybeni és nagybani ára. T udják is 
ezt. De nem ta rtják  be. N em  ta rtják  be o tt sem, ahol egye= 
siileteikben kötelezik rá magukat. Ha pedig csak egyetlen 
egy rendbontó is akad, akkor legtöbb esetben magával ránt* 
ja a többit is.

Egyesületi m ézértékesítóink ebben az évben a folytonos 
san lefelé tendáló árak mellett aligha fognak kedvező szám
adást felmutatni.

Ó hajtunk és minden méhésznek jó méhészévet kivá* 
nunk erre az évre, hisz mindegyiknek van mit kiheverni bő* 
ven. A ggodalm aink vannak azonban, hogy egy jobb term és 
esetén nehéz lesz m ajd a készleteken túladni. Aggodalmaink 
vannak, hogy az élelmes kereskedelem  az anyagiakban szű* 
kölködő kis m éhészt — m int azt m ár annyiszor te tte  —, új* 
bői ki fogja zsákmányolni.

V alam it tenni kellene!
Balogh.

Viráglisztet méheinknek!
G yűjtőfogalom nak beszédesebben ékes illusztrálására 

alig láttam  szerencsésebb megoldást, m int bőid. emlékű 
K itzberger <cVirágliszt — a m éhek kenyere« című művecské* 
jében O. V olkarnak művészi rajzát. A nagy kaptárhoz veze* 
tő főueca, két ellenkező irányából, szinte találkozásszerű 
egyidőben halad két kétkerekű kordé. A különböző szállit* 
m ánnyal terhelt alkotm ány elé egy*egy méhecskétől nyergeit 
lovacska van befogva. És szinte hallani véljük víg pattogását 
az ostorkáknak, melyekkel a mindig sietős utú méhkisasz* 
szonykák ösztökélik gyorsabb haladásra a jám bor teherhú* 
z ó k a t . . . <cö tv e n  kg. virágliszt« az egyik, negyvenhat l  víz« 
a másik kordé rakom ánya. S akárcsak «És az ige testté 
lön . . .« az Ü rjövet hangulatát, oly beszédes hangulattal tűk* 
rözi e kép, hogy a 300.000 tagból álló méhcsaládnak  — nektár 
von kívül  — mennyi az évi virágliszt*, s mennyi a vízszükség
lete. Benne van e képben néhai és élő méhész*jeleseink lelki* 
ism eretes gonddal végzett, fáradságos kutatásainak, megfi* 
gyeléseinek, örökbecsű tanításainak minden ihlete, a méhész* 
szív kétszer dom ború gyűjtőlencséjén át felénk sugárzó sze* 
retetének gyújtó lángja! Lobbantsa e láng a tettek  tüzévé a 
m éhészszíveket, hogy az eszme szolgálatában viráglisztet 
adó virágok term elésére érjen meg a mindig késedelmes* 
kedő akaratunk.

A  viráglisztet adó s nek tárt nyújtó  virágokat, azok mű*
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vetésének mogyoróhéjba szoríto tt szabályait óhajtom  megis
m ertetni az ezek iránt érdeklődő méhésztársaimmal, hogy 
így rójam  le hódolatom adóját azok iránt, akik e virágok 
kultiválásával a méhlegelők javítását s általa a hazai közgaz-' 
daságnak, az általános jólétnek kívánnak tenni szolgálatot.

Kezdem a nagyrészt vadon termő, de nagyobbrészt kér* 
ti díszvirágként kultivált harangvirágokkal (Campanulae). A  
virágok színét, a növény magasságát stb. illetőleg (a 200-at 
jóval felülhaladó) rengeteg faja közül röviden csak azokról 
emlékezem meg, amelyek érdeklődésünkre leginkább t a r í 
hatnak számot. A  rövidség okáért eltekintek a körülménye-- 
sebb botanikai részletezéstől is.

A  harangvirágok (még a magvetés évében virágzó) agy
nyáriak, — (a magvetés évében átü ltetett s a rákövetkező 
évben virágzó) kétnyáriak  s (éveken át virágzó) évelnek. Va-

Részlet a podkarpatszká ruszi aprómarha tenyésztők országos kiállításán! 
Ungváron, 1934. XII. 8. és 9.-én.

lamennyinek beporzását rovarok (főként m éhecskék) vég
zik; de történhetik  a beporzás szél által is a sajá t v irág liszí 
jükkel. Rengeteg viráglisztjük sárga szinü; bőséges n ek tár- 
forrásuk kelyheik fenekén van. Virágzásuk ideje VI. V ili. 
hó végéig. A  félárnyékos helynek kedvelői.

A hazánk szikár hegyei rétjein, cserjéseiben, parlagom 
kon, erdők tisztásain, irtásokban, hegy? és dom bvidékeken 
honos vadonterm ők m ár legnagyobbrészt kerti díszvirága
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ink. Ezek közül egynyáriak: a világoskék, vagy fehérvirágú 
Cam panula attica és C. attica alba. Mindegyik alacsony sze* 
gélyzésre avagy cserepekben való tenyésztésre alkalmas; 
magasságuk 10 cm. Ilyen célra valók a kék vagy fehér virágú, 
15 cm. C. Lorey v. C. Lorey fi. alba. Nagyon dúsan virágzás 
nak. Fehér, de ibolyaszinüen erezett C. m arostyla 40 cm. ma? 
gas. Kevesebb idejű virágzással, lila, kék vagy fehér virágú 
fajuk a C. Speculum procumbens (Vénusz tüköré) 10—20 
cm.

A kétnyáriak  közül legértékesebbek a fehér, kék, rózsa* 
szín virágú C. médium (Mária harangvirágok) sokáig, dúsan 
virágzó változatai, 60—90 cm. magassággal, a C. calyanthe* 
ma, C. barbata, C. persicifolia*) 60—120 cm. magassággal, 
egyszerű v. telt virágokkal, melyek akár magukban, akár 
csoportosan nagyon hatásosak. Igen bő változatúak. Színük 
m int a C. médiumé.

Az évelöek közül: C. pyramidolis, C. carpatica a legha* 
tásosabbak. Az előbbit «Áron vesszőjé«=nek is nevezik. A  
fehér vagy kék virágú növény 150 cm.*re is megnől- A kár a 
C. carpatica alba fehér virágjaival igen kecses hatásúak, ma* 
gasságuk 55—40 cm. A harangvirágok jó része sziklacsopor* 
tok díszítésére is igen alkalmas.

Az egynyáriak m agjait sekélyen, III.—IV. hóban sza* 
badföldbe vetjük s kikelés után 10—14 cm. tőtávolságra rit* 
kítjuk. A  kétnyáriak  és évelők m agjait V.—VI. hóban por* 
hányó földbe (akár ládácskákba) vetjük. Az alacsonyabba* 
kát 14—20 cm., a magasabb növésüek 35—40 cm.*re ritkítan* 
dók. Az átü ltetést kitünően birják.

(Folytatjuk.)
*) A C. persicífolia magjaiból szívesen küldök 'ingyen az. érdeklődők

nek, kik eziránt Pogány Antal, Suránky, pp. Asakerf, via Nitra címen, 2 K£ 
levélbélyeg csatolásával, fordulnak hozzám.

MÉHÉSZTÁRSAK! Az eddig előttünk ism eretlen mé* 
zelő növénynek, a Phacéliának term elésére határoztam  el 
magam. Kérek értesítést, kinek volna eladó magja s hogy 
holdanként m ennyit vetett, milyen eredménnyel. Címem: 
Szabó János, községi bíró Somody  pri Moldava nad Bodvou .

Japán akác (sophora japonica)
csemete, 1 éves 30— 120 cm. magas, 1 drb. 70 fillér, 
2 éves 1 drb. P40 Ke. — 100 darab utánvétes rende
lésnél 10 darab ingyen. — ÖZV §EBELA RUDOLFNÉ, 
Vary, Podk. Rus.
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A podkarp. ruszi méhészek sikere.
A sziléziai méhészek 1934. júliusában ünnepelték szer* 

vezeték fennállásának 30 éves jubileumát, azért a Csehszlo* 
vák köztársaság szervezett m éhésztársadalm a a szénbányán 
ról nevezetes Teschen melletti Karvinán ta rto tta  méhészeti 
kiállítással kapcsolatosan az esedékes vándorgyűlését.

A sziléziai méhészek kötelességük teljes tudatában, áh 
dozatot nem kímélve, olyan kiállítással lepték meg a méhész* 
világot, amilyen eddig még nem volt Csehszlovákiában. E ki* 
állításon Podkarpatszká Rusz méhészei is el nem vitatható 
sikerrel vettek részt. Ezt bizonyítja Vyleta szövetségi titkár, 
a Cesky Vcelár (1934. IX. sz. 368. old.) tudósítója: «Szloven* 
szkónak is volt ott néhány szép dolga. Szép zugot rendezett 
meg Podkarpatszká Rusz Országos Központja: különféle
színű méz, mézessütemények, minden nagyon Ízléses meg* 
rendezésben és kiegészítve jellegzetes podkarpatszká ruszi 
hím zésekkek. Az általános feltűnést keltő falvédőket az 
ungvári R u s i n k a cég kölcsönözte díjmentesen. Dr No* 
vacky Károly, a szlovák méhészek egyik vezére, a szerkesz* 
tésében megjelenő Slovensky Vcelárban (1934 VIII. IX. sz. 
327. old.) leközölt tudósításában így emlékezik meg a pod* 
karpátszká ruszi méhészekről: «Kedves zúg volt Podkarpat* 
szká Rusz Országos K özpontjának kiállítása, ahová, nem 
tudom, hogy csak a különféle szinű méz, szép és jó mézes* 
sütemények látványos és kedves megrendezése, vagy pedig 
a kedves podkarpatszká rusziak, Kalászné nagvs. asszony. 
Kalász m éhésztársunk és mások kedvéért újból és újból be* 
té r t  megpihenni az ember«. A  podkarpatszká ruszi méhé* 
szék vezetői különben már a kiállítás megnyitása napján úgy 
a hivatalos személyiségek, mint a közönség köréből áltaíá* 
nos dicsérő elismerésben részesültek, ami a sziléziai méhé* 
szék vezetőinél el nem titkolható idegességet váltott ki. Pod* 
karpatszká Rusz méhészei, földjük szegénységéhez, számuk* 
hoz és fiatal szervezetükhöz (alapítva 1921. évben) mérten, 
de országos viszonylatban is remekeltek.

A bírálóbizottság most publikált döntése szerint Pod* 
karpatszká Rusz méhész egyesületeinek Országos Központja 
U zhorodon a kiállított mézért és diagram m okért a Cseh* 
szlovák köztársaság méhész egyesületei Országos Központ* 
jai Szövetségének bronz érmét, Kalász Andor, a Légió bank 
pénztárnoka Uzhorodon, a kiállított m ézéért a sziléziai mé* 
hész egyesületek Országos Központjának ezüst érmét, Ung* 
vár és vidéke méhész egyesülete a kiállított mézessütemé* 
nyékért a sziléziai méhész egyesületek Orsz. K özpontjának 
bronz érmét, Mládek Ferenc, ny. szám. csendőrfőhadnagy, 
Radvánc, a kiállított mézéért a csehországi méhész egyesü*



letek Országos Központjának bronzérmét nyerték. Dr. Hm 
menük Leonid, orvos, Sval’ava, Standard kaptárjáért a mór* 
vaországi méhész egyesületek Országos Központjának dísz* 
oklevelét, Krenicky Nikolaj, földműves az Ungvár melletti 
Hosszúmezőről, szalmából préselt rakodó kaptárjáért és 
szalmakaptár préséért, valamint Kovács József, földműves

Részlet a podkarpatszká ruszi aprómarha tenyésztők országos kiállításán 
Ungváron, 1934. XII. 8. és 9.-én.

az Ungvár melletti Orechovicén a fából és szalmából kom
binált rakodókaptárjáért, m éhetetőiért és viaszáért a szilé? 
ziai méhész egyesületek Országos Központjának elismerő 
oklevelét kapták.

A podkarpátszka ruszi méhészek szervezetének és tag? 
jainak a magukerejével, lelkesedésével és áldozatkészségével 
a nagy méhészeti kultúrversenyben elért eredményéhez nem 
szükséges dicsérő kommentár: hiszen az eredmény di= 
csérét.

Ksz.
á



Pincében vagy szabadban teleltessünk?
Mi körülbelül 20 évig teleltettünk pincében. Tény, hogy 

abban az időben O ttava környékén más telelési módszer 
nem igen volt ismeretes. Pinceteleltetési kísérleteink 1909*be 
nyúlnak vissza és később két óriási (150 családot befogadó) 
pincét építettünk erre a célra. Szabadban való teleltetési kis 
sérleteink m ár újabb keletűek. 1920*ban csináltattuk az első 
10 négyszögletes téli burkolatot M orley Pettit m intája sze* 
rin t és azóta azokat használjuk. Körülbelül 200 családot te* 
leltetünk ilyen módon és mindinkább arra törekszünk, hogy 
a  többi család is ilyen téli kezelésben részesüljön.

A pinceteleltetés elleni kifogásaink.
Kísérleteink szerint a pincében telelő méhek a szimpla* 

falú kaptárban ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, a 
hőemelkedésnek és hősülyedésnek. Ez különösen hátrányos 
a tavaszi kirakás után a méhcsalád fejlődésére nézve. A 
szükséges meleg fenntartása felemészti a tartalékkészleteket. 
A gyümölcs virágzásakor észrevehető különbségeket talál* 
tünk a kétféleképpen teleltetett családok tartalékánál. Mind* 
egy, hogy a gyümölcsvirágzás későbben van, vagy rövidebb 
ideig tart; a pincében telelt méhcsaládok közül sok közel van 
az éhhalálhoz ebben a kritikus időszakban és nem egyszer 
az utolsó percben kellett etetéssel az ilyen családok segítse* 
gére sietnünk.

Tény az, hogy az élelem nehéz felhasználása, amely a 
fiúsításhoz és az ehhez szükséges meleg előállításához kell, 
sok családot kétségbeejtő állapotba sodort, m ielőtt a mé* 
hész tudom ást szerezhetett volna róla. A pakolt családok 
jobban konzerválják az élelmet a hőm érséklet ingadozásai 
ellenére is, ennél fogva ilyen eset ezeknél nem igen fordul 
elő. M indenesetre a pakolt családokat is etettük tavasszal, 
de sokkal kisebb m értékben. Ha m ásért nem, ezért is érdé* 
mes m éheinket kint és pakolva teleltetni.

Más években viszont a pinceteleltetésnél nem a sikeres 
telelésben, hanem a sikeres tavaszban kételkedünk. Nem 
szám ított, hogy m ennyire voltak a családok a kirakáskor 
feletetve, ha a főhordáskor hűvös, ködös volt az idő, ami a 
virágok nektárképződését m egrövidítette, ezek a családok 
az t a látszatot keltették m intha tavasszal nem lettek volna 
eléggé feletetve.

Tavaszi veszteségek, ha későn rakjuk ki 
méheinket a pincéből.

A pakolt kaptárukban a méhek általában jobban telel* 
nek át, mint a pincében elhelyezettek. Az előbbiek nincse*
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nek megfosztva olyan hosszú ideig a tisztuló repülés lehető* 
ségétől, mint az utóbbiak. A tavaszi veszteségek a pincében 
teleltetett méheknél többnyire onnét erednek, hogy ezek a 
méhek legyöngülnek és érzékenyebbek lesznek a hideg szél* 
lel szemben. Mire energiájukat újból összeszednék, már vé* 
gük is van. Ritkán tapasztaljuk ugyanezt a pakolt családok* 
nál.

A  lépek állapota szintén megérdemel egy pár szót. A  
pincében teleltetett méhek lépei a nyirkosság és a piszok kö* 
vetkeztében, amit az elhullott méhek okoznak, nagyon meg* 
rongálódnak. A lépeknek ez a romlása pakolt méheknél rit
ka eset, m ert nedvesség ennél a telelési módnál nincs. Ez ta* 
Ián a m éhfürt jobb levegőcseréjének és a kaptárban levő vá* 
gott forgács vízelnyelő képességének tudható be.

A zt az ellenvetést, hogy a kint teleltetett pakolt csalá* 
dók ki vannak téve a kiima szeszélyeinek, 15 éves kisérle* 
tünk  teljesen szétoszlatta. Négy m éhcsaládot rakunk egy* 
másra és ezeket 80— 100*as csoportokban helyezzük el. Elő* 
fordul, hogy 1— 1 család néha tönkrem egy, de nagyobbmér* 
vű pusztulás rendes körülm ények között nem szokott elő* 
fordulni.

Egy pince sem tökéletes.
Hasonlítsuk össze a befektetést, ha 400—600 családot 

pincében, vagy kint teleltetünk. A legjobban megcsinált pin* 
cében is baj szokott lenni a szellőztetéssel. A másik nagy 
baj, ami nálunk is előfordult, hogy a vízlevezető csatorna 
beomlott és a pincét ellepte a víz. Ez tavasszal történt, ami* 
kor a hó hirtelen kezdett olvadni. Szerencsére, idejekorán 
észrevettük, m ert különben 100 családunk fulladt volna bele 
a vízbe. Hogy ezt a 100 családot a jeges vízen keresztül ci* 
pelni, milyen munka volt, elképzelhető.

Ha a hideg hosszabb ideig tart, ami e vidék sajátsága, a 
levegőbe szürke dér rakódik le, ami a levegő ki*be járását 
nagyon megnehezíti.

Mi a m éheinket a pincéből inkább korábban, mint ké* 
sőbben raktuk ki. (Megfigyelés szerint, sokan elkésnek a ki* 
rakással.) Régebben egyszer havas, csúszós talajra raktuk ki 
150 családunkat és valósággal le kellett azokat rögzítenünk. 
Nulla körüli hőmérsékletben, csúszós talajon, 150 családot 
felcipelni, nagyon kellem etlen munka.

Tavaly tavasszal a pincében teleltetett m éheinket tér* 
dig érő hóba raktuk ki. Öt és fél hónapig voltak már bent és 
nyugtalankodni kezdtek. M ásrészt pedig nagy veszteségekre 
is szám ítottunk. Dacára a kedvezőtlen nekiindulásnak, ez a 
része a telpnek őszre beváltotta számításainkat. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az 1934*es tavasz rekordja volt a 
legrosszabb tavaszoknak. Ennek ellenére a téli burkolatban
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teleltetett méhek egy márciusi enyhe napon kirepültek és 
nyugodtak m aradtak továbbra is; míg a pincében teleltetett 
méheket nyugtalanságuk m iatt kénytelenek voltunk kirakni. 
Tehát a méhészeknek azt ajánljuk, teleltessenek kint, de 
burkolják be méheiket. Ez egy növényi anyagból készített, 
nagyon gazdaságos és könnyen kezelhető teleltetési alkalmas 
tosság.

Ottavai kísérleti méhésztelepek elvetik a
pince;t eleitetésl.

Legyen itt megemlítve, hogy a '<Bee Division, Central 
Experim ental Farm at O ttava« teljesen feladta a pincében 
való teleltetést a burkolt teleltetés kedvéért. Egy, 1925*ben 
nyilvánosságra hozott riportjában közli, hogy egy olyan pin* 
cében, amelyben 24 családot teleltetett, november 17*étől áp* 
rilis 14*ig, 15 font volt az átlagfogyasztás családonkint. Ez 
éppen a duplája annak, amit Mr. Pease méhei fogyasztottak 
a pincében évrőhévre. Pedig a «Bee Division« pincéje olyan 
jól van megcsinálva, hogy annál jobbat már Semmi pénzért 
sem lehet készíteni. Egyébként nem az számít, hogy mennyit 
etet fel a méhész télire a méheivel. Sokkal többet számít az, 
amit tavasszal használnak el a méhek.

A méheket egy óriási csoportban elhelyezni, nagy ve? 
szélyt re jt magában, az amerikai költésrothadás miatt. Bah 
szerencsénkre mi tavaly ismertük meg először azokat a keb 
lemetlenségeket, amik ezzel a förtelmes betegséggel járnak. 
Ha méheink egy helyen lettek volna, az egész méhészetet 
meg kellett volna semmisítenünk. Nem tudtuk, hol keletke* 
zett az első eset és elég gondatlanok voltunk ahhoz, hogy a 
fiasítás befejezése után, sok család az elhullott családok lés 
peit kapta meg. Ez persze azt eredményezte, hogy két teles 
pet teljesen el kellett égetnünk. Szerencsére a többi méhész* 
telep olyan távolságra volt, hogy oda a ragály nem ju to tt el. 
Ez az előnye annak, ha méheinket különböző helyeken 
tartjuk.

«The A. I. Root Company« egy időben 500 m éhcsaládot 
teleltetett speciális ventilációval. 15 éve, hogy ezt a m ódszert 
feladtuk, főleg a nagy munka miatt, amit a távolabb levő 
méheknek a pincébe való be* és kiszállítása okozott. Hogy 
minden méhesben építsünk egy pincét, nem volt kivihető. A 
méhésztelepek többnyire bérelt telkeken vannak és nem ma* 
gántulajdonok. Mr. Selwym a szabadban teleltet, négy kap* 
tárt befogadó burkolatban. Mi is megpróbáltuk ezt. Jónak és 
gazdaságosnak bizonyult. Egyetlen kifogásunk ez ellen a 
módszer ellen az, hogy a méhek az első kirepülésnél össze? 
tévesztik a saját kaptárukat és később megint, amikor a 
kaptárak az eredeti helyükre kerülnek. Egyszer egy 100 csa*
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ládos telepen, egy hideg és borongós délelőttön táv o líto ttu l 
el a téli burkolatot. V áratlanul kisütött a nap és a méhek bi* 
zony kifelé igyekeztek. Elképzelhető, mekkora volt a kava^ 
rodás, amikor visszarepültek és a kaptáruk már m ásutt ál
lottak. Mi inkább minden családot külön pakolunk és kellő 
távolságban egymástól, hogy az ilyesmiknek elejét vegyük.

A Gleaning;s in Bee Culture-ből fordította: 
Balogh Magda.

Ez tulajdonképpen vita-cikk, mivel azonban így is érdeklődésre 
tarthat számot, mert a zárt telelés bajait tárja föl, lefordítottuk.

Lapszemle.
A M agyar Méhsben Horhii Bállá István érdekes polé^ 

miát folytat Dr. Koppán Józseffel. Dr. Koppán egy nagyon 
értékes és tartalm as cikket írt a hosszúnyelvü méhekről. 
Ilyennek a kitenyésztését ajánlja, hogy a herefélék virágzás 
sát kitudják a méhek használni. Említést tesz az Apis dor= 
satasval való keresztezésről is.

Az apis dorsatáért száll vele szembe Bállá, m ert ez a faj 
nagyon dühös és rossz mézgyűjtő. T artan i kell attól, hogy a 
keresztezett ivadékban inkább a rossz tulajdonságok fognak 
m ajd előtörni.

M inden tekintetben helytálló és nagyon alapos fejteget 
téseinek az a része, amely a méhek nyelvének meghosszab; 
bítására a beltenyésztést ajánlja.

A forróővi méhekkel való keresztezést mi is a leghely' 
telenebbnek tartjuk . Azok a méhek nem valók a mi éghaj? 
latunk alá. Á ltalában helytelennek tartunk  minden keresztem 
zést. Próbáltuk. Az ivadékok ismét szétválnak. De silányabb 
kiadásban. Az egyiptomi méhekkel való keresztezés is balul 
ü tö tt ki, m ert az egyiptomi méhek átütő ereje nagyobb volt 
s az ivadék annak minden rossz tulajdonságát átvette. A te= 
nyésztésbe való beavatkozással csínján kell bánni, mert aẑ  
nagyon is avatott kezeket kiván. Hagyják ezt a gyakorlati 
méhészek a tudósokra.

A M éhben érdekes Az öreg  megállapítása, hogy a fiatal 
anyák kezdetben először herepetét raknak s csak azután 
kezdenek el a dolgozó méhek sejtekbe petézni.

Nagyon érdekes és eredeti új gondolatot is propagál a 
Méh. M egakarja szervezni «asszonytáborát« Az elgondolás 
abból indul ki, hogy a barom fitenyésztés csaknem kizárólag 
női kezekben van. És milyen nagyszerűen, milyen megértő 
gonddal csinálják a nők ezt! Az is bizonyos, hogy az a cse*
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Uélyszámú nő, aki a méhészettel foglalkozik, minden tekim  
tetben felveszi a versenyt a férfi méhészekkel, sőt rendszer 
retet és kötelességtudásban felül is múlják a férfiakat. A 
Méh elgondolása minden esetre új és eredeti (t. i., hogy kik 
lön óhajtja  szervezni az asszonyméhészeket).

A  Schweizerische Bienenzeitung a méz szinéről ír. A 
méz színe többnyire attól a növénytől ered, amelyből a mé* 
hek gyűjtötték. De az éghajlat is befolyással van. Nedves 
időjárás mellett a méz világosabb. Viszont az öreg lépek sö* 
tétre szinezik a mézet- Egy amerikai méhész öt mézfestő 
anyagot állapít meg: a) Chlosaphilderivat, b) Carotin, 
c) Xantophil, d) sötétsárga ismeretlen összetételű festőd 
anyag, e) sötétzöld ismeretlen összetételű festőanyag.

Ugyanez a lap ajánlja, hogy a virágporos lépeknek a

Részlet a podkarpatszká ruszi aprómarha tenyésztők országos kiállításán 
Ungváron, 1934. XII. 8. és 9.-én.

tápszekrénybe való megőrzése alkalmával tegyünk a szek= 
rénybe egy darabka oltatlan meszet, természetesen alkab 
más, nyito tt edényben. A virágpor így sem meg nem romlik, 
sem meg nem penészedik, még akkor sem, ha nvirkos helyen 
áll a lépszekrénv.

A tűlevelűekről származó méz létre jö tté t a Sch. Bz. a 
pajzstetvek m unkájának tulajdonítja.

A Deutsche Illustrierte Bienezeitung a méhész jövendő 
fertőtlenítő anyagáról, a Chloraminról ír. Ez a szer Am erb 
kából indult ki és sokfelé polgárjogot nyert már. Nagy elő* 
nye, hogy olcsó és nem mérges. Fertőtleníteni lehet vele
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m indent: kaptárukat, eszközöket, tyúkülőket, betegségektől 
fertőzö tt viaszt. Erre a cikkre alkalmilag részletesen kité= 
riink még.

A  M éhészetben a kiváló magyar m éhésztudós a viasz 
olvadási fokának egyszerű m eghatározási m ódját ismerteti. 
A  viasz olvadási foka 61.5 és 63 C fok között van. Ha ennél 
akár több, akár kevesebb, a viasz, illetve mülép már gyanús, 
sőt több m int gyanús: hamis. A méhész érdeke, hogy ezt 
megismerje. Szószerint ism ertetjük az általa ajánlott egyik 
módot.

«Szükséges: egy borszeszlámpa, egy hőálló üvegből ké= 
szült u. n. főző pohár, ha pedig ilyen nincs, egy mázas csu; 
por, két tégla, a takaréktűzhely egyik kisebb karikája, me; 
lyen a pohár, vagy a csupor szépen megáll, végül egy közön; 
séges hőmérő, legalább 70 C fokra osztva. A borszeslámpá; 
tói jobbra=balra felállítunk egy=egy téglát a hosszabbik 
élükre. A téglákat fölül áthidaljuk a tűzhely karikájával, úgy, 
hogy a karika nyílása éppen a lámpa fölé essék. A  karikára 
ráállítjuk a főző poharat vagy a csuprot vízzel tele és a vízbe 
beleállítjuk a hőm érőt úgy, hogy a higanyoszlopot jól figye; 
lemmel lehessen követni. A  lámpa lángját úgy kell szabá; 
lyozni, hogy a víz csak szép fokozatosan, minél lassabban 
melegedjék föl. A láng nagysága akkor helyes, ha a víz per; 
cenként 1 C fokkal emelkedik. Míg a víz csendesen meleg; 
szik, előkészítjük a vizsgálatra a viaszt. M ogyorónyi műié; 
pet m egolvasztunk és az olvadt viaszt apránként hideg vízbe 
csöpögtetjük. A viaszcseppek a vízben gyöngyvirághoz ha; 
sonlóvá m erevednek. Két=három ilyen «gyöngyvirág« elég a 
vizsgálathoz. A  gyöngyvirágot óvatosan kihalásszuk és a 
lámpa fölött levő csupor vízbe helyezzük. Ettől kezdve pe; 
dig gondosan figyeljük, hogy mikor kezd olvadni a vékony, 
lehelletszerű viasz «gyöngyvirág«. A bban a pillanatban le 
kell olvasni a hőm érőn a higanyoszlop magasságát: meg van 
a viasz olvadási foka«.

Facélia mag kapható
kilogramonként 8 koronáért SZÓRÁD VILMOSNÁL
Ciffare, pri Vráble.

Eladó
elköltözés miatt 5 darab szalma és 4 darab deszkakaptár méhekkel 
Balogh-féle kereteken önköltségi árban. DEC S! VI NC E ,  EKEL 
(Viharos) pri Komámé.
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Hozzászólás
a „Rendkívüli esetek" című cikkhez
Erre a kérdésre, mi okozhatta a kérdéses család gyakori 

elanyátlanodását, m ajd a család rendkívüli halálát, csak 
úgy felelhetünk, ha a méhek kis államának társadalm i rendi 
jét vizsgáljuk.

A méhek társadalm i rend jé t általában az emberi társa* 
dalom rendjével hasonlíthatjuk össze, és abból következte* 
téseket vonunk le. V iszont, amikor a méhek társadalm i 
rendjében valami előttünk ismeretlen, annak m egfejtéséhez 
úgy ju thatunk, ha az emberi társadalom  rendjéből követ* 
keztetünk a méhek társadalm i rendjére. A méhek páratlan 
szorgalma, teljesen odaadó m unkája, az építkezés körüli 
ügyességet, a m intaszerű tisztasága, az összetartás érzete, 
mind olyan tulajdonság, mely az emberi társadalom  minta* 
képéül szolgál.

A méhek társadalm i rendjének m egterem tése azonban 
nagy áldozatot követel. A társadalm i rend azt kívánja meg,, 
hogy a heréket, amikor a nép azok szükségét nem látja meg* 
öli, hajlékából kiűzi, saját társadalm ából kiközösíti. A nép 
a rokkant dolgozó méheknek sem kegyelmez meg. A pihe* 
nésre vágyó, dolgozó méhek, m int m unkaképtelent a dolgo* 
zó munkások a kaptárból, a méhek kis államából kiűzik. Sőt 
mi több, ha a társadalm i rendjük  úgy kívánja meg, úgy a 
nép kíméletlen a királynővel szemben is. Nem ritka eset 
az, hogy a méhek a királynőt is megölik, noha ezt megelő* 
zőleg becézték s mindennél többre becsülték.

A kifejte ttek  szerint a m éheknél a társadalm i rend fenn* 
tartása  nagy belső küzdelemmel van kapcsolatban. Az eddig 
felsoroltakon kívül előfordulnak esetek, amikor rendkívüli 
körülm ények folytán a család elanyátlanodása gyakrabban 
fordul elő. M inden körülm ények között a belső küzdelem* 
ben keresendő annak az oka is, hogy a család több Ízben 
elanyátlanodott s utóbb a család kiveszett.

A m éhészeti tudom ánnyal foglalkozók, de a gyakor* 
lati méhész is tudja, hogy az anya, mely álanyától szárma* 
zó herével lett m egterm ékenyítve, annak petéjéből szárma* 
zó család dühösebb lesz, mely ingerlékenység át is öröklő* 
dik. M iként az ingerlékeny em ber néha dühében megöli azt, 
kit azelőtt szeretett, épúgv előfordulhat ez a méhek társa* 
dalm ában is. Előfordulhat ez a méheknél annál is inkább, 
m ert a célszerűségi szem pont is elegendő náluk arra, hogy 
egyik*másik társukat láb alól eltegyék.

M ost azt az ellenvetést kaphatom , hogy lehetséges az, 
hogy az első anya álanyától származó herével való meg*
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term ékenyítésből származó család tagjai ölték meg. Nem 
valószínű azonban, hogy a második és a harm adik anya 
szintén ilyen körülm ények között lett megterm ékenyítve. 
A nnyit azonban tudunk, hogy a petéket a dolgozó méhek 
táplálják. A dolgozó méhek a táplálásnál a saját énjüket 
adják oda. M iként a csecsemő gyermek, ki az anyateje t 
szívja magába, egész életén magával hordja bizonyos fokig 
az anya jó és rossz tulajdonságait, épúgy az álca az őt táp* 
láló dolgozó méh tulajdonságait veszi fel. A dolgozó méh, 
m iként átp lán tálja  testében levő bacillusát az álcába és meg* 
fertőzi az egész Hasítást, épúgy átp lán tálja  egyéb tulajdon* 
ságait is.

Az álanyától származó herétől m egterm ékenyített ki* 
rálynőtől szárm azó dolgozó méhek ingerlékenysége abban 
is nyilvánul, hogy nem ismerik el száz százalékosan az anya* 
méh fennsőbbségét. A méhekné! azt tapasztaljuk, hogy a 
királynő fennsőbbségét rendes körülm ények között az egész 
nép egyöntetűen elismeri. De mikor a származás körül rend* 
ellenességek fordultak elő, úgy ezen rendellenességnek csak 
rendellenesség lehet az eredménye. Az ingerlékenyebb, a 
dühösebb, a rendellenesen létet nyert m éhtől el nem várha* 
tó, hogy az a királynőnek úgy behódoljon, mint az a méh. 
mely létét egészséges, semmi tek in tetben  nem kifogásolható 
anyam éhtől szárm aztatja. Miként az em berek a szülők ren* 
detlen életének bűnét öröklik, épúgy a m éheknél is előáll 
ezen eset.

A  m éhanya, mely a család összetartó  kapcsát képezi, 
a fentebb leírt családnál azok ingerlékeny és dühösebb tag* 
jainál nem bírja a bizalmat, pártü tőkké lépnek fel. Hogy 
ilyenek a m éhcsaládban is, épúgy m int az emberi társada* 
lomban előadhatja magát, bizonyítja az álanyák esete- Az 
ilyen pártü tőknek meg van a maguk pártjuk, akik akkor 
lépnek fel agresszíve, amikor úgy látják, hogy céljukat el* 
érik. Az anyák eleste a fentebb leírt belháború következmé* 
nye. G yőztek a pártütők. Hogy a királynő orvtám adás foly* 
tán esett el, vagy pártok harca volt*e, pontosan megállapítani 
nem lehet. Mégis a látszat inkább amellett szól, hogy nem 
egy pártü tő  méh gvilokjának esett áldozatul a királynő, ha* 
nem a tömegnek.

De nemcsak a királynő esett áldozatul ennek a belhá* 
borúnak, hanem  kipusztult az egész család. A belvillongás 
folytán a méhek elhagyták fészküket, hol ide, hol amoda 
menekültek, sehol sem találták meg otthonukat. K eresték 
elveszett királynőjüket, sírtak s közben elveszítették létük 
fenntartásához szükséges meleget, a nagy hidegben megder* 
m edtek s utolsó egyedig elpusztultak.

Dv. Tenczer Izsó.
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Anya nevelés
és természetes műraj készítés.

N agy m éhészetben szükséges, hogy anyanevelő kaptá* 
rak legyenek. Ilyen kap tárakat készíthetünk a kis* és közép* 
nagyságú keretes kaptáraknái.

Kis kaptáraknái 14 keret 2 sorban. Középnagyságú kap* 
táraknál 7—8 keret egy sorban.

N agy kaptáraknái anyanevelő, nagy kereten lehetetlen, 
m ert téli fészket nem tud a család magának készíteni.

Ily kaptárak  készítése azért szükséges, m ert kicsi tér* 
fogatú s a család ham ar raj=állapotba jut. Szükséges felül 
etetővel ellátni, m ert az ilyen kaptárak  gondozása nagyon 
körülm ényes. Ilyen kis család nem képes annyi mézet elhe* 
lyezni, amennyi a kiteleléséhez szükséges. Nem  képes a fész* 
két melegen tartani. A zért szükséges zárt helyiségben telel* 
tetni őket, sőt télen szükséges mézzel is etetni. Alkalmas 
meleg napokon pedig kivinni, hogy a család a tisztuló kire* 
piilést elvégezhesse. De a reá fo rd íto tt gond kam atostól 
megtérül. Jön a tavasz, az anya gyorsan raj*állapotba helye* 
zi a családot. N em  kell a term észetes ra jzást megvárni, ha* 
nem ha van már a családnál fedett anyabölcső, a családot 
kétfelé osztjuk. Az anyanevelőben m arad az anya és a k ijá 
ró nép. Az új kaptárba kerül pedig a fiasításos keret, az 
anyabölcső és a dajka méhek. Mind a két családot etetni 
kell. De hogy teljes legyen a siker, szükséges, hogy sok tar* 
talék lépünk legyen. így könnyen megy a m űraj készítés és 
őszre erős anyacsaládokká fejlődnek. M éhészetünk gyara* 
podik. N em  szükséges anyacsaládjainkat m űraj készítésére 
föláldozni, m ert nézetem szerint ez inkább kára, mint hasz* 
na a m éhészetnek.

A nyacsaládjainkat bőven ellátjuk lépekkel, hogy minél 
több mézet gyűjtsenek számunkra.

Ha pedig anyátlanság, vagy álanyaság lép föl méhe* 
síinkben, akkor o tt van az anyanevelő kész anyás családja 
s mézelő törzsünket m egm entjük. Sőt még az anyanevelő 
sem m arad üresen, m ert o tt viszont m egpróbáljuk az anya* 
nevelést.

Az anyásítást a következőképpen végezzük: Az anyát* 
lan család kereteit kiszedjük s helyére tesszük az anyane* 
velőből az egész családot népével együtt. A  k ijáró t elzárjuk. 
Hz alkonyaikor történik. A zután az anyátlan  család népét 
a keretekről leseperjük. A  zavar következtében a méhek 
teleszívják m agukat mézzel és a kaptárhoz repülnek és az 
oldalán gyülekeznek. A  kaptárban levő méhek figyelmesek 
lesznek rája és védelmi állásba helyezkednek. Ekkor meg* 
nyitjuk  a kijáró nyílást annyira, hogy egy méh be tudjon
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menni. Az anyátlan család mind bekéri magát az anyás csa*; 
Iádhoz. M ásnap beadjuk a kiszedett kereteket is. így feltét*1 
len sikerül az anyásítás és célunkat legham arabb elérjük, 
így sikerrel m éhészkedünk. Nem kell a m űraj készítéssel és- 
anyátlanság esetén anyaneveléssel vesződni. Az amugyis 
vagy sikerül, vagy nem. Az anyanevelés sokat függ attól, 
hogy mikor alkalmazzuk. Száraz és hordástalan időben 
meddő m inden fáradságunk, de ha hordás van, mindig jól si* 
kerül. Az anyanevelő azonban m indenkor célhoz vezet.

(Kom árom ) Alm ássy Gyula.

V A L A S Z  T Ó T H  L A JO S N A K .
T óth Lajos m éhésztárs úr leírja, lapunk decemberi szá

mában, hogy milyen rendkívüli esetek tö rtén tek  nála az 
anyásítás körül. Ne haragudjon az őszinteségem ért, de én 
az ö n  helyében egészen m ásként jártam  volna el. A zt írja, 
hogy tavasztól nyárderékig tőgyeitek a méhei. Én bizony 
m egnéztem  volna azt a családot belőlről is. Biztosra veszem, 
hogy anyát akartak  cserélni, ez azonban nem sikerülhetett 
nekik s a hosszú anyátlanság m iatt, nem fogadták el a be* 
ado tt anyát.

Hogy pedig a hosszabb ideig ta rtó  anyátlanság dacára 
sem lett álanyás, az onnan van, hogy a köpübe kevés volt a 
fedetlen Hasítás, tehát mire az anya k ibú jt a bölcsőjéből, 
nem sokára kikelt az összes Hasítás is. Ha m ár m ost az anya 
még esetleg kedvezőtlen időjárás által akadályozva volt ki* 
repülésében, akkorára annyira m egerősödtek a dolgozók is, 
hogy kirepülhettek tájolni- Ezért nem lépett fel álanya. M ert 
amelyik méh egyszer kirepült, az m ár nem könnyen csap 
föl álanyának. (??)

Az anyásítás balsikereinek elkerülése végett én anyásító 
ládikát csináltam  magamnak. Ez 22 cm. hosszú, 6 cm. m agas, 
6 cm. széles, az egyik harm ada magasabb: 8 cm. Ha anyásb 
tani akarok, úgy egy deciliter mézet és három deci cukor* 
szirupot langyos állapotban összekeverek és beleöntöm  a Iá* 
dikába, melybe egyúttal két lyukacsos deszkát helyezek el 
úszónak. A m agasabb részbe beteszem  az anyát s lefödöm 
egy sodronyszövettel e llátott tolókával, hogy a méhek ne 
férkőzhessenek m ind járt hozzá. Ezt a m űveletet mindig ab 
konyáikor végzem. Ha pedig a család hosszabb ideig volt 
anyátlan, úgy a m éheket kiszedem és a szokásos módon le* 
seprem  az anyásítás előtt. Ha a méhek kiszedik a táplálékot 
s a beadott készlet a felére apad, a középrekeszen levő lyuk 
szabaddá teszi az anyát s mivel ekkor már meg van a fé* 
szekszaga, a méhek el.is fogadják. M ásnap már rendesen ta* 
lálunk is Hasítást.

Az anyásításnak ezen módja nálam kitünően bevált.
(Bátorkeszi) Juhász Ferenc.
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Aki virágot szeret, neveljen 
magának s ne várja azt másoktól.

Irta: DIMUGANTO.
M agjainak kelesztése kissé körülm ényes s a nehezen 

kikelt növények is csak a kikelés utáni harm adik évben vb 
rágzanak. A magokat nagyobb faládikában, porhanyó föld
be, már ősszel vetjük el s e ládikát a kert széltől védett he- 
lyén a hó; s téli fagynak tesszük ki, hogy tavaszra palánták 
keljenek. Ezeket őszre a nekik szánt árnyas helyre ültetjük 
át, 20—25 cm. sor* és tőtávolságra.

Ezek a hálás virágliszt szállítók m indenképpen megér; 
demlik a velük való munkát.

A kikeletnyitó, sárga virágü csillagos télike (Eranthis 
hiernalis, L.) is a Boglárkafélék (Ranunculaceae) családjából 
való, értékes méhvirág. A  kikeleti hóvirággal egyirőben, feb; 
ruártól március végéig (sokszor áprilisban is) ta rtó  virágzás 

„ sa idején sok aranysárga méznek való nektárt s még több 
sárgás virálisztet nyújt  az őt tömegesen felkereső méheink; 
nek. Szintén sok bibeszálú (Polygynia) 15—20 cm. alacsony 
virágocska a fák alatti pázsit félhomályában nagyszerű szin; 
hatással. Szára egyvirágú, tőlevelei 7;osztatúak. Rendesen 
6 aranysárga sziromlevele van, melyek félakkorák, mint ha; 
soplószinü csésze 5—8 levele.

Kár, hogy ezt a m indenképpen hasznos kerti virágot ná; 
lünk alig kultiválják.

Szaporítása gumócskáinak osztása által egész éven át 
.lehetséges; de mégis jobb ezeket az elvirágzás után szét; 
ültetni, 15 cm. sor; és tőtávolságra.

FONTOS KÖZLEMÉNY.
A Vcelársky vyskum ny ústav, Liptovsky H rádok (Álla; 

mi m éhészeti kutató  állomás, L iptóujvár) múlt évi m ájustól 
kezdve működik. Vezetője Dr. H ejtm anek, mérnök. Az álló; 
más köteles minden méhész kérésére betegséggyanus csalá; 
dókat díjtalanul megvizsgálni. E célból gyufaskatulyába cső; 
magolva bektildiink a családból származó s kívülről jött, 
(röptében elfogott) 35—40 darab méhet. Közöljük az olvas; 
hatóan írt címünket és mellékelünk egy koronás válaszbélye; 
get. N éhány nap múlva a beküldő megkapja a választ s ha 
baj van, a pontos kezelési u tasítást is. Az állomás a mézet 
és viaszt is ingyen vizsgálja meg, azonban ezen utóbbiaknál, 
ha a mézet vagy viaszt hamisnak találják, a vizsgálati d íjat 
a ham isítónak kell fizetni.
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Egyesületi élet.
PODKARPATSZKA RUSZ MÉHÉSZ EGYESÜLETEI ORSZÁGOS 

KÖZPONTJAINAK KÖZLEMÉNYEI.

— Podkárpatszká Rusz méhész egyesületeinek! Méhészeti szervezetünk 
hivatalos közlönyei a »Máhészetiink« (évi előfizetési díja tagjaink részére 
30.— Ke), »Vcela Moravská« (évi előfizetési díja tagjaink részére 15.— Ke) 
és a »Vcelarsky kalendár« (ára tagjaink részére 5 Ke). A megnevezett ki
adványok egy-egy példányát az összes méhész egyesületeinknek hivatalból 
megrendeltük és azokért az egyes méhész egyesületeket még azon esetben 
is 20.— Kc-val megterheljük, ha a részükre megrendelt szaklapokat és a 
naptárt el sem fogadják.

A méhészeti szervezetünk vezetőségének (elnökség, választmány és az 
egyes szakosztályok), valamint az egyes méhész egyesületek vezetőségének 
(elnökség és választmány) tagjai kötelesek vagy a Méhészetünket, vagy a 
Vcela Moravská-t és a Vcelarsky Kalendáf-t megrendelni. Ajánlatos azon
ban, hogy lehetőleg minden tag rendelje meg a hivatalos lapjaink egyikét.

Úgy az egyesületeknek mint az egyesület tagjainak ajánljuk még a 
Vcelarské Rozhledy (Praha, Hybernská u. 12.), évi 18.— Ke, a Cesky Vcelaf 
(Praha, II. Kremencová u. 6.), évi 15.— Ke es a Dér Deutsche Imker (Praha, 
XIll.), évi 18.— Ke kedvezményes előfizetési díjért való megrendelését (köz
vetlenül a kiadóhivatalnál).

A hozott határozatok értelmében ezután már csakis a Méhészetünket, 
a Vcela Moravská-t és a Vcelarsky kalendáf-t (a mostani rendelés az 1936. 
évi naptárra szól) fogjuk rendelni.

Tekintettel az egyre szaporodó káresetekre ajánljuk, hogy minden 
egyes méhész méhészetét a jelentkezési lapon feltüntetett teljes összegre 
biztosítsa be. Egyesületeink tagjai a csehországi testvéri Országos Köz
pont méhész egyesületeinek tagjaival vannak bebiztosítva. A vonatkozó 
tudnivalók az 1935. évi Vcelarsky kalendár 77.—81. old. találhatók. Ezen 
naptár 153.—159. old. vannak a podkarpátszká ruszi méhészeti szervezetre 
és a kedvezményeire vonatkozó közlemények.

Azon tag, aki kilépését december 15-ig az egyesületnek be nem jelen
tette, továbbra is tagnak tekintendő. A tagjegyzékben évközben tagtör
lések nem eszközölhetők. Minden tagnál, akár óhajt biztosítást, akár nem, 
fel kell tüntetni a méhállománvt. Szükség van reá statisztikai célokra, va
lamint az adómentes méhetetési cukor biztosítására.

Minden tag szerezzen legalább egy új tagot szervezetünknek!
Kalász Andor, s. k., titkár. Klestil Henrik, s. k., elnök.

PODKARPATSZKA RUSZI MÉHÉSZEGYESÜLETI HÍREK.

— Ungvár és vidéke méhész egyesülete 1935. évi január hó 27-én, va 
sárnap délelőtt 10 órakor Ungváron, a Masarvk jubileumi elemi iskolában, 
a Tyrs parton, tartja az évi közgyűlését.

Tárgysorozat: 1.) Elnöki megnyitó. 2.) Az 1934. évi közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és hitelesítése. 3.) Titkári jelentés. 4.) Pénztári je
lentés. 5.) Ellenőrök jelentése. 6.) Küldöttek delegálása a podkarpaszká 
ruszi méhész egyesületek Országos Központjának évi közgyűlésére. 7.) 
Az 1935. év munkaprogrammja és költségvetése. 8.) Indítványok. Ezek a 
közgyűlés megnyitása’ előtt Írásban nyújtandók át az elnökségnek.

A múlt évi tagsági díjjal hátralékban lévő tagoknak nincsen szavazati 
joguk és tartozásaik kiegyenlítéséig a szervezett méhészek kedvezményei
ben nem részesülhetnek.

19



— Ami legszebben bizonyít! Bár sokan így gondolkoznának, akkor a- 
méhészet gyakorlati értéke biztosítva volna. Tekintve a levél gyakorlati 
értékét, közöljük megszívlelés céljából. Ez bizonyítja, hogy egyesülésben 
az erő elve képes célhoz vezetni:

»Mint az X méhészegyesületnek tagja, azon kéréssel fordulok az ér- 
sekujvári Méhészegyesülethez, hogy lenne szives közreműködni abban, 
hogy a még kb. 180 kg. eladatlan pergetett mézemet értékesíteni tudjam. 
Kérek szíves értesítést, hogy az egyesület edényeiben szállítva, mit ad 
mézem kilogrammjáért.

Sajnos dolog, hogy azok, kik a méhészetért áldoznak, fáradnak, tanul
nak, mindent elkövetnek a fejlődés érdekében, a legnagyobb gondossággal 
kezelt pergetett mézüket nem tudják eladni.

Legszomorúb a dologban az, hogy a János és Péter bácsik az ő 20--40 
sipka kasukat lefojtva 2—3 koronáért eladják D. I.-knek, akik azt hor
dókba, kádakba összegyűjtve hetekig nyomkodják rudakkal, karókkal, 
hogy a méz lefolyjon, a Végén kemencébe kerül kiolvasztás végett.

Most. azt kérdem, vájjon az ilyen méz, mely tele van fiasítással (mely 
szét nyomatott), méhtejjel, méhkenyérrel, s bizony van abban még a moly
álca beleiből is, van-e olyan egészséges, állandó és tartós, mint a miénk, 
melyet a legnagyobb elővigvázattal és gondossággal pergetünk s mézün
ket D. I. 8 koronáért sem viszi el, mert drágálja, ugyanakkor a Jánosok 
és Péterek háromszor is eltudnák adni.

Én a folyó évben nagyobb területre vetettem facéliát, hogy legyen 
méheimnek miről hordani. Ugyanakkor pedig a Jánosok röhögtek, hogy 
az ő méheik is hordanak róla, az urak csak csináljanak mindent jól, a ha
szonból ők is fognak részesülni.

A Jánosoknak van szép rajuk, van mézük, van az ő igényeiknek meg
felelő ár, minden tudás és befektetés nélkül haszon is. Tehát az ilyen kon
tár méhészeket kellene megrendszabályozni.

Nagyon helyesen és okosan kezd a »Méhészetünk« gondolkodni, mivel 
keresztül akarja vezetni, hogy az ilyen kontárokat, haszonlesőket félre 
tegye az útból. Okos gondolat az is, hogy csak az egyesületi igazolvá
nyokkal rendelkezők vásárolhatnak mézet, valamint az is, hogy minden 
nagyobb városban legyen 1—3 mézkereskedő, akik a méhészektől, a hiva
talosan megállapított áron a mézet átveszik s csak ők legyenek jogosul
tak a vevőket kiszolgálni.

Szigorúan kellene büntetni a zúgkereskedőket, valamint azokat is, 
akik engedéllyel nem rendelkező kereskedőktől (ezek már nem is keres
kedők, hanem csempészek) mézet vásárolnak.

Ilyen és hasonló eljárással kialakulna egy igazi méhész társadalom, 
eg.V egységes testület, melyből úgy az egyesületeknek, vevőknek, mint 
magának a méhésznek is erkölcsi és anyagi haszna volna.

Sokat lehetne erről írni, de vannak nálamnál erre hivatottabb egyének 
is. Ne tessék azt gondolni, hogy engem talán az irigység hajt az ily értel
mű sorok megírására. Nem! De kényszerít erre az a tudat, hogy az ilyen 
Jánosok az ő hitvány, gyorsan romló, erjedő mézükkel képesek egy egész 
vidék vevőit olcsó mézzel ellátni, ugyanakkor pedig a kaptáros méhész, 
aki tanul, áldoz, fárad, mellén keresztbe tett kezekkel gondolkodhat azon, 
hogy hol és miként értékesítse kifogástalan mézét.

Ha a »Méhészetünk« elgondolása csak álom marad, akkor nincs más 
hátra, mint a János bácsikkal karöltve méhészkedni s a méhészetért sem
mi hasznosat nem cselekedni, de annál inkább termelni az öt—hat-féle ösz- 
szetételű mézet«.

Teljes tisztelettel:
Horváth Károly, a »Méhészetiink« olvasója..
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A legolcsóbb és legtartalmasabb szaklap. 
Előfizetési ára 1935. évre 32 Ke. Mutat
ványszámot díjtalanul küld a kiadó
hivatal Ú jpest Széchenyi-u.8.sz., hová 
az előfizetési dij is postautalványon kül
dendő. De beküldhető az Pálka László 
Zilina (Zsolna) czimre is. —

A legrégibb és legelterjedtebb magyarnyelvű méhészeti szaklap a

MAGYAR MÉH.
Az Orsz. Magyar Méhészeti Egyesület hivatalos közlönye. — Felelős szerkesztő 
HÉJJAS ENDRE. írják a legjobb gyakorlati és elméleti szakemberek. Megjelenik 
havonkint egyszer, 24—32 oldal terjedelemben. — Előfizetése egy évre 10 pengő. 

Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal, Budapest, Üllői ut 25.

Boczonádi Lapja

MÉHÉSZET

'§4fSmoíe»§áh,
mézelőfák, cserjék és virágok 
nagyon jutányosán vásárol
hatók. Nemes őszibarack 
csemeték 6 0 fajtában méhe
kért is! Árjegyzék ingyen! 
KÖTT KERTÉSZET PÉCS

„MÉH" a magyar 
méhészek lapja

Budapest V., Arany János ucca 1. 
Megjelenik minden hó 1-én. Egész 
évi előfizetési dij Csehszlovákiában 
35'— Ke, Magyarországon 4.— P, | 
Jugoszláviában 70 — dinár, Romá
niában 150 lei. A legolvasottabb 
szaklap, 30 éve szolgálja Önzetlenül 
— egyedül a méhészekre támasz

kodva — a méhészet ügyét. 
Mutatványszám ingyen!



Novinové vyplatné pov. riad. po§t. a 
tel. v Bratislave ő. 26.855 111/a. 927. 
Postovy úrad podávaci Nővé Zámky 2.

NYOMATOTT VADÁSZ FERENC KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ÉRSEKUJVÁROTT.


