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I A lapot az EME tagjai tagsági

TÖRÖK BÁLINT

Illetmény fejében kapják. A lap

az EME főtitkéra.

I megjelenik havonként egyszer.

f a g y é r d e k l ő d é s m e l l e i t fölyl l e
a z E. M . E. k ö z g y ű l é s e .
Az E. M. E. ez évi közgyűlése szokatlan nagy érdeklődés
ellett folyt le február 4-én. A rendes szokásos évi jelentéseken
vül nagyjelentőségű javaslatok is hangzottak el az országszünk méhészetének előbbvitelére. A közgyűlést Kicsid Géza
nök nyitotta meg. Lendületes szavakkal üdvözölte az egyhetiteket és felkérte, hogy mindenki saját belátása szerint
atározzon a tárgysorozatban feltüntetett kérdésekről. Török
álint egyleti főtitkár ismertette az Egyesület 1936 évfolyamáak kifejtett áldásos működését, majd az évi mérlegről és a
:ámvizsgálóbizottság jelentéséről számolt be. Az Egyesület a
ult év folyamány 7 méhészeti tanfolyamot rendezett országszünk különböző vidékein. A szakismeretek terjesztésére
aota immár az 52 ik évfolyamában megjelenő Méhészeti
özlönyt. Sikeresen oldotta meg az egyleti kis- és az egyleti
agykaptárban az országrészünknek legmegfelelőbb kaptár?usait. Erről műhelyrajzot készíttetett, amelynek segítségével
linden méhész könnyen házilag készítheti el a szükséges
aptárát. A méhészeti kirándulással szintén a tudás fejlesztését
hajtotta szolgálni. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta ugy az
gyesület 1936 évi müködöséről szóló jelentést, valamint az
számolásokat, amit az 1937 évi költség előirányzatot.
Méhészeti megfigyelő állomások.
A méhészeti megfigyelő állomások kérdését Seyfried Ferenc
igyzőtitkár ismertette. A Méhészeti Közlönybe felhívást intézett
z egyesület azon önzetlen méhésztársakhoz, akik hajlandók
olnának méhészeti megfigyeléseket díjtalanul az Egyesületnek
égezni. A felhívásra 11 méhésztárs válaszolt és az Egyesület
ilentőlapokat és utasításokat küldött. Időközben kedvezményes
aptármérleg és hőmérő beszerzési forrását közölte az érdeeltekkel. A Központi Meteorologiai Intéz ;thez pedig megeresést intézett ingyenes esőmérő kiosztása érdekében. Az
jtézet megértette a megfigyelő állomások nagy jelentőségét
5 az igénylőknek leküldötte az észlelési eszközöket. A köz-
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gyűlésen egybegyűlt tagtársak megtekintették ezután a BÍ9
restiből étkezett esőmérő edényeket.
M
A megfigyelő állomások kérdéséhez többen hozzászolj
és határozatba hozták, hogy lehetőleg egységes egyes®
nagy- és egyesületi kiskaptárban történjenek az észlelési
Az egyesület esetleg erre a célta kedvezményes áru kaj||
bocsájtana az érdekeltek rendelkezésére.
>1
Az egyesületi kis- és nagykaptárak készita
Az esetleges indítványok során Pohl Béla Egyesületi!
elnök javaslatba hozta, hogy az egyleti kis- és nagykaptároj
nagyobb mennyiségben állítsa elő az E. M. E. így azok olcsl
ban és idejében bocsájthatók majd a tagok rendelkezés®
Erre a célra fethasználható volna az Egyesület takarékpénzl
betétben fekvő összege. Állapodjunk meg az egyesületi 1
asztalossal és fogjunk a kaptárkészitéshez. Nagyobb menni
ségben a deszka és egyéb szükséges hozzávaló olcspbra
szerezhető be. Egyben készségesen vállalta a beszerzéssel jj
ellenőrzést. Ha az Egyesületnek a két kaptártipusból nagyq
raktára volna ugy rajzás idején nem történne soha fennakat
kaptár szállításban.
Részvénytársasági alapon alakult méhtél
Érdekes méhészeti kör alakulásáról tett Bedő Alh
igazgatóválasztmányi tag jelentést. Országrészünk fővárosé)
többen a méhészet belterjesebbé való tételével részvénytársáé
alapon méhtelepet rendeznek be egy közel fekvő igen jó ra
legelővel bíró vidéken. Az Egyesület őszinte örömmel ve
rudomksul a méhészeti kör alakulását és az erkölcsi segitséj
készségesen előlegezte. Mivel a telepen mérleges kaptárok
lesznek és az egész berendezés mintaszerű lesz annak idej
kirándulásokat is rendez majd az egyesület a telep tai»
mányozására.
3
A mézértékesités kérdéi
Benczédi Márton igazgatóválasztmányi tag értékes tani
mányt olvasott fel a mézértékesités kérdéséről. Fölhívta a kflj
gyűlés figyelmét arra a megmozdulásra, ami éjabban a rae
szek között tapasztalható, a minőségi méz termelésére. Hiány
azonban eddig a méz /értékesítésének megszervezése. A
zönség nincs tisztában a jó méz tulajdonságaival, a méhés
pedig nem rendelkeznek elegendő tőkével, hogy a mézet cs
akkor értékesítsék, amikor annak jó ára van. A keresked
nagyobbrészt hamisított mézet hoznak forgalomba. Tenni
tehát valamit — folytatta Benczédi Márton előadását —, se
séget senkitől sem várhatunk, magunk kell segítsünk saj
magunkon, ha élni akarunk. Alakítsuk meg a méztermel
értékesítő szövetkezetét!
A közgyűlés a javaslatot életrevalónak nyilvánította
felhozott indokokat pedig helytállóaknak, csupán a kivitelt
dotta máskép meg. A szövetkezetnél ugyanis olyan nagy a
dályok vannak a mai tőkeszegény világban, amit alig leh
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sküzdeni. Az egyesületnek azonban annak idején jól működő
rtékesitő szakosztálya volt, amit fel lehetne eleveníteni. Háoru utáni években 30—40.000 lei tiszta hasznot hozott évente,
aj nos, az egyleti székházat elrekvirálták és az egyesületet
arozatos károsodás érte, amiért a szakosztály beszüntette
lüködését.
Az újonnan szervezendő értékesítési szakosztály majd, á
ropaganda utj£n, a termelőktől egyenesen az értékesítőkhöz
ittatja el a mézet. így csupán a megfelelő üveg, feltöltés és
sínos kiállításról kell gondoskodni. Közgyűlés az elnökséget
:lkérle a dolog kivitelének tanulmányozására.
Jelentés a házsongárdi méhtelep működéséről.
A megjelent igazgatóválasztmányi tagok érdeklődésére
tief Ottó ismertette az EME házsongárdi méhtelepének jelen:gi állapotát, majd bszámolt az uj méhészeti megfigyelőállolásról, amit november hó folyamán állított fel.
Csak közös munkával oldhatjuk meg
égető kérdéseinket.
Kicsid Géza elnök buzdító szavakkal rekesztette be a
yóilést. Megvitattuk nyomorúságunkat és teendőinket — monotta Kicsid Géza — igyekeztünk Egyesületünket lépésrőlpésre előre vinni. Kérdéseket vitattunk meg és oldottunk
ieg. Hálámat fejesem ki a munkatársaknak, elsősorban Török
álint, főtitkár urnák, hogy a méhésztársadalom segítségére
ettek akkor, mikor legnagyobb volt a szükség. Magunkra
igyunk maradva és a magunk erejéből kell Egyesületünk
>rsát tovább vinnünk. Csak közös munkával oldhatjuk meg
»ető kéreéseinket. Isten áldását kérem a munkatársak további
dásos müköeésére.
A közgyűlés előtt az EME igazgatóválasztmánya gyűlést
rtott, amelyen a közgyűlés elé terjesztendő kérdéseket vitatk meg.

minden tag egy uj tagot az

Fizesse minden tag r e n d e s e n az E.M.E. évi tagdiját.

Méz

probléma

Blénessy Károly méhésztagtársunk egyenes íelhivásá
tisztelettel vagyok bátor, szerény véleményemet nyilvánítani
méz értékesítésére vonatkozólag, Megjegyezni kívánom, ho
a méhészkedés terén nem dicsekedhetem sok évi tapaszta:
tokkal, mivel csak négy év óta méhészkedem, de annál bővel
ismereteim vannak a kereskedelem terén.
Felfogásom szerint minden kezdő méhésznek tudnia k<
hogy csak érett (lepecsételt) méz pergethető. Ez állja meg
helyét az elraktározásnál, a kereskedelemben, emberi élvezel
és méhek etetésére egyaránt.
Az elraktározás tiszta, száraz, lehetőleg hűvös helyise
ben történjen, tisztán kezelt üveg, vagy horgonylemezből l
szült edényekben. A raktárhelyiségben mellőzendő más szag
áruk felhalmozása.
Hogy méztermékünket a magunk erejéből bonyolítsuk
adjuk el, sok anyagi gond leküzdésével és csak ez üzleti ,
megszervezésével lehetséges.
Minden méhészeitel foglalkozó méhészt egyesületünk
kellene tömöriteni. Oda kell hatni minden tagtársunknc
hogy azokat a méhészeket, akik még nem tagjai egyes
letünkneh, győzzük meg szóval és bizonyítsuk be, ho(
csak az esetben érik el terméküknek az eredeti érték
ha mindannyian egyesületbe tömörülünk.
Ha ez megtörténne és a méhészek legalább 75%-a egyesi
akkor fel lehetne állítani a Méhészek méz, méhészeti cikfe
és eszközök értékesítő szövetkezetét cluji központtal és ha i
életképes, később más városokban a központ fiókjait.
Á szövetkezetbe minden méhésznek a saját, jól felfogt
érdekében kötelessége lenne méz és viasz termékének eladás
szánt részét beszállítani, akkor, amikor az a méhésznek a le
kellemesebb. A M. K. minden száma hozná szövelkezetür
akkori árait, ugy a méz és viaszra vonatkozólag, mint a m
hészt érdeklő mülép, kaptárak, méhészeti eszközök, stb. ára
Egy ilyen egyesülettel elérnénk azt, hogy a kereskedői ki
méz beszerzés végett rá lenne utalva értékesítő szövetkezetür\kr
Ezzel egyidejűleg időszerű lenne a méznek reklámirozás
Román, magyar és német napi, heti és képeslapokban. Nev<
orvosok jó véleményének mellékelésével, ötletszerűen biz<
nyitva a méz gyógyhatását az emberi szervezetre, stb. Felhivi
az érdeklődők figyelmét, hogy csak szövetkezetünk védjegyi
vei és pecsétjével ellátott csomagolású méz valódiságáért i
tisztaságáért szavatol egyesületünk.
Mindezek azonban áldozatok hozatala nélkül el sem goi
dolhatók, de nézetem szerint minden méhész tagtárs áldozn
évente 1—2 kg. mézet, vagy annak ellenértékét ilyen célri
amikor az úgyis többszörösen vissza lenne fizetve, méze kell
értéke, folytán.
Érdekeinket csak egyöntetűen, egyesületbe tömörülve véc
védhetjük meg.
Fónagy Károly.
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munkák.

Újult öröm és remény a méhes tájékán. Zsong, muzsikál
arülötte a megujuló élet s ez a méhészt is munkára hívja.
Zárt helyen telelt méhcsaládok, lehetőleg régi helyeikre
rakandók. Átvizsgálásuk nem okvetlen szükséges s nem is
jlszerü, mert mézhordás nem lévén, könnyen rablást, kutatást
íozhatunk. Megfigyelésünk igen sok irányban tájékozást
/újthat a családok belső életéről. Viz- és virágporhordás
isitásra mutat. Nagy gond fordítandó az élelem készletre s
inak idejében való pótlására. Ha az idő hirtelen hidegre
rdul, gondunk legyen, hogy az egy keretsorra telelt család,
fogyasztván ottani élelmét, az alatta levő keretsorra nem
dván átmenni, éhen pusztulhat.
A fenéktisztitást el kell végeznünk, de csak úgy, ha ezt
fészek megbontása nélkül eszközölhetjük. Pld. állókaptárokál, de azonban ne várjuk, hogy ezt a méhek végezzék el,
ert ez igen sok töbklet munka nekik s nekünk is kár.
Anyátlan és legyengült családokat más, jó anyás csaláDkkal kell egyesíteni. Ezeknek meghagyása nem célszerű,
velük járó sok vesződtség nem fizeti ki magát. Könnyen
lehetnek téve rablásnak, fertőzésnek. Az egyesítéssel azonan csak nyerhetünk milyenségben s rajzás utján még esetleg
lennyiségileg is.
Alanyás családot sohase egyesitjük más családdal. Föltlenül a szabadban le kell söpreni őket s majd egyesülnek
nekik tetsző családokhoz. Üres és mézes lépkészlelüket
slyezzük tartalékba. Fiasitások lépjeinek födelezését felarcsolva, adjuk más családoknak a felhasználható anyag
használására és általában kitakarításra. A fiasitást azért kell
legsemmisitenünk, mert ezekből csak korcs herék kelnek ki
ezek csak kárára vannak a közeli és távoli méhészeteknek.
Az éhező családot lehetőleg lépes-mézzel segítsük felnnek hiányában jöhet a pergetetl méz, a legóvatosabb adaslással s ha nem fiasitás fokozásra etetünk, higitatlan kell
dagolnunk. Mindezek hiányában cukoroldattal is segíthetünk,
e ezt előbb megfelelőleg elő kell készítenünk és pedig:
kg. cukor egy liter tiszta vizbe s zsírtalan edényben lassú
íznél főzve addig, mig a nyári méz sűrűségét megközelíti,
őzés közben a folyadék felszínére gyűlő sznnnyes habot
andosan le kell szedni. Levétel után legalább 1 U kg. mézet
ell hozzá keverjünk. Ha méz nincs, csepegtessünk bele 20
sep hangyasavat. Ha langyosra hült, egyszere etessük fel.
A lisztetetés és az itatok alkalmazása e hó folyamán is
agyon kifizeti magát.
Kezdő méhészek különösen s általában mindnyájan méhézek keressék fel gyakorlattabb öreg méhészeket vagy egymást
mindig lehet hasznos s ujabb tapasztalatokat szerezni.
A fejlődő
méhcsaládok fészekmelégének lehető lehető
gyenletessé tevésére gondunk legyen. Lágy papirburkolattal

lássuk el hátul, illetőleg felül a méhcsaládok fészkét, hogy ig
a fiasitás fejlődése egyenletes és folztonos legyen.
|
A méhész különösen legyen előrelátó. Gondoskodjék 1
kellékekről, kasok, kaptárak, keretek, műlép s minden egyé
szerszámokról. A sikeres méhészkedésnek elengedhetett
kelléke, hogy mindent a kellő időben, előrelátással kell végei
nünk s rendet tartván mindenképpen.

Felsőklfáró - alsókijáró?

Minden okszerűen méhészkedőnek az a célja, vágya, ki
vánsága, hogy minél nagyobb és minél népesebb családjf
legyenek.
Ezt a célt szolgálja az is, hogy ma már majdnem általába
nagy űrtartalmú kaptárakkal méhészkedünk, de nagyon so
méhész ragaszkodik az alsókijáróhoz. Az alsókijárónak éj
csak egyetlen előnyét látom és pedig azt, hogy a család i
kaptár aljára lehullott holtméheket könnyebben kihordhatja
mint a fölsőkijárós kaptárakból. Hátránya azonban a sok közi
az is, — ami nem lekicsinyelhető — hogy a hordás idejéi
aránylag nagy utat kell megtennie a dolgozó méhnek, amig a
az alsó kijárától a már általánosan használt fölső méztértí
juthat, mert nagy méhtömegen kell keresztül vergődnie, am|
a mézkamrát eléri, hogy ott terhét lerakhassa, viszont szinté
ilyen nagy utat kell megtennie, amig ismét munkára mehe|
Ez időpocsékolást jelent, ami különösen a nagyhordás idejéi
nem jelentéktelen.
Ezt a hátrányt kiküszöbölendő, sok méhész a mézkamrá
is alkalmaz ki-bejárót, természetesen szintén a mézkamra aljái
amit a méhek szívesen használnak is, de ennek a kijárónaf
is van egy nagy hátránya. A leggondosabb méhésszel is meg
történhetik az, hogy a család elnéptelenedik, amit a méhés
különféle okokból nem vesz észre kellő időben, de észreveszi
azt a kaptár körül settenkedő viaszmoly pillék és csakhama
viaszmoly teleppé válik a mézkamra.
Nagyon helyesen és jól oldotta meg annak idején ezt í
kényes kérdést sajnos, már néhai Boczonádi Nagymesterünk
aki már oldalt kezelésű kaptárán a közös kijárót alkalmazfc
azzal a célzattal, hogy kaptárain a célszerűbb fölső mézter
megalkossa, mely felerészben a fészek, felerészben pedig méa
kamra bejáróját képezte.
Ezt a közös ki-bejárót előnyösen helyettesitheti a mos
már örvendetesen elterjedt rakodórendszerü kaptárakon a fölsi
kijáró. Ezzel a fölsőkijár óval elérhetjük azt, hogy munkái
méheink akár a fészekbe, akár a mézkamrába a legrövidebl
uton juthatnak be, de elérjük azt is, hogy még az elnépteli
nedett család sincs a molyveszélynek kitéve, mert a minden
kori fészekőröktől nem surranhat be oly könnyen a molypill
se a költő- se a méztérbe.
Kleisl Gyulai•

Asz u n o k a r a f

haszna.

Sok méhész van, aki nem használja fel
az unokarajt, pedig a következő három
esetben értékesíthetjük:
Először fel lehet használni anyátlan
családok anyásitására, mivel rendszeresen
értékes fiatal anyjuk van.
Másodszor 3 vagy 4 unokarajból lehet egy önálló családot
Ikotni. Ez esetben kiépített keletet kell adnunk, mert nem
ivánhatjuk, hogy kezdéseket építsenek ki maguknak a kaptáran. Mikor a kaptárba tesszük, fel kell segítenünk az unokaíjokat 2 vagy 3 fiasitásos kerettel és két keret mézzel, hogy
fiasitást és az anyát táplálhassák.
Harmadszor fel lehet használni gyenge családjaink felrősitésére.
Az idén 4 unokarajt fogtam a kertemben, melyből egyet
nyátlan család anyásitására használtam fel, háromból pedig
tiálló családot alkottam. A három unokarajból alkotott család
yüjtött magának a kedvezőtlen időjárás ellenére is annyit,
ogy ősszel beteléskor csak három keret mézet adtam, mely
ályban 2 vagy 3 kgi.-nak felel meg. A család jelenleg erős,
lelme van bőven.
Ezekután minden tisztelt méhésztársamnak ajánlom, hogy
z unokarajok is hasznosak és használjuk fel.
Magyarzsombor, 1936. nov. 5.
Tamásy József.

Méhészeti megfigyelő állomások jelentései
Clujon : megfigyelő Stief Ottó 4 soros országos rendszerű kaptár sulylökkenés 1.50 kg. legmagasabb hőfok -t6 C°, legkisebb —19 C°, derült nap
l, boru3 nap 17, szeles nap 7.
Luca: megfigyelő Péter Domokos. Első harmad : apadás 15, hőfok legjgyobb +2 C°, legkisebb —7 C°, csapadék3. Második harmad: apadás 20,
5fok legnagyobb —1 C9, legkisebb—15]C°, csapadék 8. Harmadik harmad:
»dás 25, hőfok legnagyobb +2 G°, legkisebb —25 C°, csapadék 10. HavaÍ3 13, 17, 20, 26 és 28-án volt.
Purcáreni: megfigyelő Barkó András. Hőmérséklet legnagyobb +4 C°,
gkisebb —13 C", derült nap 3, borult nap 6, szélviharos nap 1. nap volt.
ásodik harmad: hőmérséklet legnagyobb +1 C°, legkisebb —19 C°, derült
»p 3, borult nap 5, szélviharos nap —. Harmadik harmad : hőmérséklet legjgyobb +8 C°, legkisebb —21 C°, derült nap 3, borult 5, szélviharos nap 3.
A méhek meglehetősen nyugodtan teleltek. Tisztuló kiröpülés nem volt.
Unirea: megfigyelő Bognocztay József. Első harmad: apadás 20, hőérséklet legnagyobb +2 C°, legkisebb —9 C°, csapadék 3, derült nap —
írult nap 10, szélviharos nap 2. Másodin harmad: apadás 40, hőmérséklet
gnagyobb 0, legkisebb —16 C°, csapadék 1, derült nap 4, borult nap 6,
iélviharos nap 1. Harmadik harmad: apadás 20, hőmérséklet legnagyobb
5 C°, legkisebb —23 C°, csapadék 8, derült nap 8, borult nap 3, szélviIros nap —.
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A mérleges kaptár sulyvállozésa január 7-től, a többi megfigye
január 1-től.
Zaláu: megfigyelő Dávid József. Első harmad: apadás 25, hőm
séklet legnagyobb +1 C°, legkisebb —13 C°, csapadék —3 C°, derült naj
borult nap 8, szélviharos nap 2. Második harmad: apadás 35, hőmérsél
legnagyobb —3 C°, legkisebb —17 C°, csapadék 5, derült nap 3, borult r
7, szélviharos nap —. Harmadik harmad: apadás 30, hőmérséklet légi
gyobb +4 C°, legkisebb —17 C°, csapadék 37, derült nap 5, borult nap
szélviharos nap —.
Eddig jól teleltek, kevés hullával. 55 családom van. +3—+5 C°
mérsékletben nyugodtan, jól teleltek.
Zimbou: megfigyelő Tamási József. Első harmad: apadás 10, hőm
séklet legnagyobb —3 C°, legkisebb —15 C°, csapadék 30, derült nap
borult nap 5, szélviharos nap —, kirepülő nap 1 Második harmad: apat
10, hőmérséklet legnagyobb —5 C°, legkisebb —23 C°, csapadék 14, dei
nap 6, borult nap 4, szélviharos nap —. Harmadik harmad: apadás
hőmérséklet legnagyobb —0, legkisebb —23 C°, derült nap 5, borult nap
szélviharos nap 3.
Kirep'jlés 8-án délben volt, nincs nagy méhhullás.

OLCSÓ KAPTÁROK. Az általánosan használt^ felsőkezelés
rakodó kaptárok és bármilyen más rendszerű méhlakások készítési
pontos géppel leszabott, csinos kivitelben vállalom. — Az
Egyleti Nagy és Egyleti Kiesi kaptárokat raktáron tartom
vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. —• Kérem a szt
séges méhkaptárokat már most megrendelni, mert ha eg
szerre nagyobb tömeg kerül az üzemembe feldolgozásra 30 száz
lékkai olcsóbban tudom elkésziteni az igen tisztelt méhésztársa
nak. — Kaptárok 100 leitől 400 leig a legszebb kivitelben.
Viaszt cserélek kaptárral napi áron. Gépen leszabott csapozo
keretek, házi összeszerelésre Egyleti Nagy és Egyleti Kis nag
ságban raktárról szállítok darabonként 3—4 lejért. Várady Bél
kaptárkészitő üzeme. Cluj. Strada Regimentül 83. inf. 4. szál
(volt Kereszt-u.)

M é z p e i
minden nagyságban,
mézesbödönök.
mézszűrők álland ó a n kaphatók
Z e l l e r
J ó z s e f
bádogosnál

CLUJ
Astoria-szálló mellett.
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Különfélék
Zárt méhes. A méhek zárt méhesbe való elhelyezéi
még ma is sokan ajánlják. Előnyéül hozzák fel, hogy a külö
böző méhészeti munkák (etetés, átnézés, mézeiszedés st

Az EME házsongárdi telepén felállított zárt mehes.

könnyebben végezhetők el. A másik nagy előnye pedig i
őrzésben rejlik. Az egész méhest az összes kaptárokkal ei
kulccsal zárhatjuk be. A szabadban elhelyezett kaptárok
külön-külön zárjuk be vagy gondoskodunk őrzéséről. A mo
felállítandó megfigyelő állomások mérleges kaptárai jól helye
hetők el zárt méhesbe.
Hangyairtás. A hangyák mindenkor kellemetlen vendég
a méheseknek. Az ellenük való védekezés legelső feladat
hogy megkeressük a hangyák fészkét. Este, amikor a boly mindé
lakója otthon van, a hangyafészek közepébe bottal 25- í
cm-es lyukat furunk, ebbe egy jó borospohár benzint öntün
Ezután a botcsinálta lyukat betömjük. Az igy fejlődő benzii
gázok elölik az egész hangyabolyt. — A tűzveszélyre persi
vigyázzunk. Egy másik bevált irtási módja a hangyáknak
bolynak hamuval való meghintése. A hangyák savat (hangyi
savat) választanak ki és a lúgos vegyhajtásu hamu közön
bösiti azt. A hangya menekül arról a helyről, ahol hamuval

A kaptárok belső befestése. Évekkel ezelőtt méh áll*
mányomban költéssenyv pusztított. A családok szanálva lette
és a kaptárok hegesztőlámpával kiégetve. Mivel a fekete bels
falak nekem nem tetszettek, fehérre festettem ki azokat. Az á
tcleltetés alatt ennek semmi hátrányát nem tapasztaltam. Hog
a kaptárban nedvesség vagy penész ne adódjék, távolítsuk i
az ablakokat és gondoskodjunk arról, hogy a kaptárajtócská
legalább fönn néhány szellőzőlyuk legyen, amelyeken át e
távozhat a nyirkos levegő. Evek óta letakarom családjaimé
(a födődeszkák fölött és hátul) kettősen egymásratett hullán

-30 irossal, amelyeknek azonban a falak mellett jól hozzá kell
ulnia. így mindig szerencsésen átteleltem.
Sch. Bz.
A rablás ellen való védekezés. A méhek torkoskodásaméhesemben mindig petroleumot és vizet használok, s
örmetezem vele a közeledő rablóméheket. Ha ilyenek aztán
átérnek, nem ingerlik a többi méhet továbbröpülésre, mert
etroleumillat nyilvánvalóan nem tetszik nekik.
Fokhagyma az eleségben. Lammer irja az Alpenlándische
nenzeitungban: „Minden élelmezési kísérlet között, amelyeket
jtanáig a nosema gyógyítása végett a magam és mások
lesein eszközöltem, a fokhagyma, az eleségben bizonyult
ígjobbnak, és ezzel a kúrával erősen fertőzött családok is
jmenthetők voltak." Közöljük ezt a furcsaságot, nem azért,
y méhésztársaink fokhagymával büdösítsék tele a kaptárokat,
lem csupán lássák, milyen különös dolgokat találnak ki
szor a próbálkozók.
Miért nem szabad a m é z e t erősen fölmelegiteni ?
olhatatlan értékeket foglal magában a valódi méz fermenlokban való gazdagságával. Épen ezek a fermentumok
inek tönkre, ha a kristályosodott mézett 50 fokon felül
egitjük, avégből, hogy ismét folyékonnyá tegyük. A föloldás
íghelyesebben a vízfürdőben való lassú fölmelegitéssel törék. Torokfájás alkalmával ne használjuk a mézet forró tej . Először vegyünk magunkhoz meleg italt, s közben a mézet
ián a nyelvünkön olvasszuk el.
A Szociális Misszió Túrdai Tagozata, Bethlen Ödönné
fné vezetésével, fehérnemű- és felsőruha varró, szövő és
tartási tanfolyamot rendez. Tandijak: varró tanfolyamonként
énként 800 lei, főzési tanfolyamért 300 lei. Jelentkezni lehet
ert Arturné titkárnál Turda, Piata Mihai Viteazul 31.
Festi-e a sötét lép a mézet? A M. K. mult számában oltam egy közleményt, amihez én is hozzászólok: Végy el 10
;t sötét, (2—3 esztendős) lépü lepecsételt akácmézet ugyann családtól, közvetlen az akáchordás után; pergess ki ebből 5
stet; a kipergetett mézet öntsed fehér üvegbe. A másik 5
ítet raktározd el 4—5 hétre (a kénezést el nem mulaszti); 5 hét múlva pergesd ki az 5 keretet is és öntsed a mézet
előbb kipergetett méz tetejébe. Meglepő lesz a szinárnyalati
Snbség. llymódon előállíthatsz akácmézet minden szinárnyaian a legvilágosabb szalmasárgától — (szüzlépekből pergeakácméz) — a világos barnáig (öreglépekből pergetett akácz). Mindezt én véletlenül tapasztaltam. Ez év májusában
anis méheim által termelt lepecsételt akácmézes lépeim
í>-át elraktároztam, számítva a kedvezőtlen időjárásra Hála
nnek, a kedvezőtlen idő elmaradt, vidékünkön volt elég jó
tilegelő. Én tehát a tartalékolt mézemet is kipergettem és
:záöntöttem az előbb kipergetett akácmézemhez. Ékkor tapaszom az élesen szembeszökő szinárnyalatbeli különbséget.

Boros Lajos.
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Mézelőfák. A legfontosabb mézelonk az akác, dé nagyi
Súlyt kell fektetnünk a későbben virágzó változataira. Jobi
fölkarolandó a japán akác, meg utcai fásításoknál az Ailantí
vagyis bálványfa, amit a nép hibásan ecetfa néven emle
Ez jobb talajon gyorsan fejlődik. — A hárs (de nem a nej
levelű, hanem a kislevelü, magyar vagy ezüstlevelü) helyé)
kiválasztásánál óvatosak legyünk, mert jó talajt, párjís levé
szeret. Ezért az uccák déli oldalára nem való. Itt sinylődils
rengeteg öntözést kiván. Csak vízben bővelkedő talajon mé
Hiába erősen illatozó, ha virágjában nem talál nektárt. Ul
fásításoknál több helyet kell biztosítani a korán zöldülő ká
juhar-fának, amely igen szépen virít. Sok virágport ad. ParkoJ
pedig minél több Koelreuteria való. Sárga búgája feltűnj
szép, a méhek nagyon járják. Legszebben díszlik pázsit
pén, magánosan. — Ajánlatos parkokban a Thuja. Nálunk
faját szokták, ültetni. Méhészeti szempontból előnyös. Szép
Fenyőféleség. Életfa néven is emlegetik.
Sehaáb Bálim

Apróhirdetések
Méhészifju, gödöllői szakiskolai bizonyítvánnyal, előzőleg is szel
gyakorlati tudással alkalmazást keres. Cim a kiadóban.
Méhlegelő i feljavításához facsemetét, díszcserjét, évelő virágot^
magot. Virág és .konyhakerti, szántó és szabadföldi mézelők legjobbja1
vetőmagot bármilyen talajra kellő utasítással olcsón szállít Bíró
Zimandul-nou. Jud. Arad.
5
Cluji méhésztársaság 10) családos vándor-m ^htelepe kezeléi
önálló gyakorlatiéi bíró méhészmestert keres. Jelentkezni lehet Tóth Ist
kereskedőnél Cluj, Str. Regina Carol II. No. 74.
!
Műlép készítését e hóban megkezdem. Torlódások elkerülése vé
az átdoigozás a szánt viaszt, szíveskedjenek beküldeni. Salakmentes vi
kilónként 25°/° levonásával, vagy 30'— lei ráfizetés ellenében készített
A keret belvilágaközlendő. Csomagolás dijta an. Vennék 50 -60 méhcsali
hasban, kérek árajánlatot. Tóth István
gazdasági méhészete (
Regele Carol II. 41-74.
<
Dragocepfalum
Jud. Cluj.

mézelő mag kapható Hatfaludy Ferencnél H
1(

Blénessy Károly: „Gyakorló méhészek könyve" cimü szakmuní
nélkülözhetetlen tanácsadó kezdő és haladó
mészeknek egyaránt. Az érti
könyv ára 100 L., tehát 2 kg. méz, vagy 1lz kg. műlép árából beszerezd
Ajánlott postai küldés céljára az áron kivül még 15 L. mellékelendő. C
Blénessy Károly Sándominic, Jud. Ciuc.
)

10b«t* Irodalmi ét Nyomdai Mfiintéxet R.-T. nyoniia. Cluj 26373

