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Összefoglalás
A méhek megporzó tevékenysége mind a fenntartható környezet, mind pedig az agrártermelés egyik
nélkülözhetetlen eleme világszerte. Lelkiismeretes viráglátogatásukkal gyümölcsfákat és számos más
kultúrnövényt termékenyítenek meg. Ez a közvetett hasznuk jelentısen felülmúlja a méz- és
viasztermelés konkrét (közvetlen) értékét.
Tanulmányomban egy családi méhészet tíz évét mutatom be. Megvizsgáltam a méhészet
költségszerkezetét, melyben a munkabér és az amortizáció teszi ki a két legnagyobb tételt. Az
idıintervallum alatt jól megfigyelhetı, hogyan változott a méhállomány, a kaptárrendszer, a termelés és
az értékesítés.
A magyar méhészeti ágazat egyik súlyos problémája, hogy a kiváló minıségő mézet az importırök lédigként szállítják ki. Kiszerelve és csomagolva nagyságrendekkel több bevétel származhatna belıle. A méz
értékesítésének módja befolyásolja a méhészet gazdaságosságát. A legnagyobb jövedelmet a saját
kiszerelési forma biztosítaná, azonban a gépek magas beszerzési ára miatt a méhészeknek csak 15,6%-a
szerel ki mézet. Összehasonlítom, hogy adott évben termett mézmennyiséghez, hogyan alakul a
felvásárlási ár, valamint mekkora a kereslet a többi méhészeti termékre, mivel a méz mellett egyre
fontosabb szerepet kap a többi méhészeti termék is. Ilyen a méhraj, a lépesméz, a méhviasz, a virágpor, a
propolisz és a méhpempı. Ezeket jelenleg kis mennyiségben termelik, melynek nagy hányada külföldi
értékesítésre megy.
A munkaszervezés egy fajsúlyos kérdés a méhészetben, mivel a munkák helyes megszervezése és idıben
történı elvégzése nagyon fontos. Gyakran jelentéktelennek tőnı fogások könnyítik meg a munkát,
növelik a teljesítményt, valamint a méhészet jövedelmezıségét is nagyban befolyásolják. A modern
méhészetekben már komplex, integrált méhészkedést folytatnak, és elıtérbe helyezik a méhcsalád
biológiai ritmusát, valamint a termékek minél jobb minıségen történı elıállítását.

