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• A beporzóknak köszönhetünk
minden harmadik falat ételt, a 

mezőgazdaságban végzett
„munkájuk”.

• A rovarbeporzás világgazdasági
haszna 265 milliárd euróra tehető.

• 71 a legfontosabb 100terményből,

a világ élelemének 90%-a, 

4.000 európai zöldség függ 

rovar beporzástól (FAO)

www.greenpeace.hu



Legfontosabb tényezők:
1) Betegségek és paraziták

2) Klímaváltozás

3) Nagyipari mezőgazdaság

- Biodiverzitás csökkenés, haszonnövények 

egységesülése földhasználat változás

- Növényvédőszerek

- GMOk?

A méhpusztulás okai

Nem lehet egyetlen faktorra visszavezetni, több különböző tényező 
egyedi és közös hatása



• Méhek betegségekkel és élősködőkkel 
szembeni ellenálló képességét befolyásolja: 
tápanyag ellátottság, vegyszerek

www.greenpeace.hu

Betegségek és élősködők

- ázsiai méhatka 

(Varroa destructor) 

- Nosema ceranae 

- egyéb vírusok, 

kórokozók



• természetes és féltermészetes élőhelyek 
széttöredezettsége,

• monokultúrás: sokféleség hiánya

• méhek fészkelési lehetőségei korlátozódnak

• peszticid használat

www.greenpeace.hu

Nagyüzemi mezőgazdaság

Éghajlatváltozás

- felmelegedés,

-csapadékeloszlás 

megváltozása,

- extrém időjárás



• A rovarirtó szert termelő génmódosított növények esetében a nem célfajok 
(pl. pávaszemes lepke), és hasznos rovarok (pl. katicabogár, méhek) is 
károsodhatnak. 

• Egy vizsgálat során a génmódosított MON810 kukorica pollenjével etetett, 
nosemával fertőzött mézelő méhcsaládok sokkal hamarabb összeomlottak, 
mint azok a családok, amelyeket szokványos kukorica pollennel tápláltak. 
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GMOk

Itthon szerencsére 

nem vizsgálhattuk 

GMO-k és méhek 

együttélését!



Károsítják a rovarokat, már abban a koncentrációban, 
melyben a mezőkön használják. Neonikotinoidos 
csávázás esetén pollen, nektár, guttációs csepp is 
kockázatot jelent:

1)Fiziológiai elváltozások
Zavarok az élelemszerzés során
2)Etetési zavarok
3)Tanulási zavarok

Peszticidek hatásai



EFSA jelentés
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• EFSA szerint három módon jelentenek kockázatot a 
3 neonikotinoidos csávázószer méhcsaládokra:

1. a szerek megjelennek pollenben, nektárban,

2. a növények guttációs folyadékában,

3. valamint a vetés során a leporlás miatt 
történhet mérgezés.

• Javaslat: csak méhek számára nem attraktív növényeknél 
engedélyezzék ezen anyagokat

• Szabadföldi kísérletek is bizonyította, hogy a méhek 
találkoznak ezen anyagok közül például tiametoxámmal a 
csávázott kukorica guttációs cseppjein keresztül. 



EFSA szerint hiányosak a jelenlegi tudományos 
ismereteink a következő területeken:

• A szubletális kitettség hatása 

• Méhekre jelentett kockázat mézharmatból

• A házi méheken kívüli más beporzókra jelentett kockázatok

• Kockázat guttációs csepp kitettsége esetén

• Kockázat méhekre nézve a területen később növő növényekből

• Hosszú távú kockázatok a méhcsalád fennmaradásra, fejlődésére



Peszticidek pollenben, nektárban, virágban
• A beporzó rovarokra a rovarölő szerek jelentik a legközvetlenebb 

veszélyt.

• Virágporban rovarirtó (és gombaölő) szerek maradványai

• Többféle rovarirtó szer kölcsönhatása?

• USA: „átlagosan hétféle különböző rovarirtó szert tartalmazó virágporon élni 
jó eséllyel következményekkel jár.” (Mullin, 2010.)
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• Bontamin, 2005: imidaklopid 

francia szabadföldi 

kukoricamintákban: Átlag: 

szár & levél 4.1, hím virág 6.6, 

pollen 2.1 mikrog/kg

• Hasonló értékek korábban 

napraforgóban és repcében.



Guttációs cseppek
• A padovai egyetem (Girolami, 2009):

csávázott kukorica levél 
guttációs cseppekben: rendre  
10 mg/l feletti neonikotinoid

• Maximum 100 mg/l volt 
tiametoxám és klotianidin; 200 
mg/l imidakloprid 

• Ha a méhek elfogyasztották a 
guttációs cseppeket 
neonikotinoiddal csávázott 
kukoricán, akkor pár percen 
belül elpusztultak.

www.greenpeace.hu



A 7 legveszélyesebb méhkárosító rovarirtó

• Imidakloprid,

• Tiametoxam,

• Klotianidin,

• Fipronil,

• Klórpirifosz,

• Cipermetrin,

• Deltametrin

www.greenpeace.hu

•E 7 vegyületet Európában széles körben 
használják, és olyan nagy koncentrációban, 
amelyről kimutatták, hogy fokozottan károsítja a 
méheket – elsősorban háziméheket, de más 
beporzókat is. 

•A hosszabb távú, nem halálos dózisú 
kitettségnek is azonosították káros 
következményeit
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• 1) Élettani hatások, (több szinten), s melyeket többek 

közt a méh fejlődési üteme valamint a kaptársejtek 

torzulásai alapján számszerűsítettek. 

• 2) A méhek gyűjtögetési szokásainak megzavarása, 

melyet például a tájékozódást és a tanulást befolyásoló 

hatások váltanak ki. 

• 3) A méhek táplálkozási viselkedésének 

megzavarása, rovarriasztó, táplálkozást gátló vagy a 

szaglást csökkentő hatásuk révén. 

• 4) Az idegmérgek hatásai a tanulási folyamatokra 

(azaz a virágok és a fészek felismerésére, a térbeli 

tájékozódásra) nagyon jelentősek, melyeket széles 

körben vizsgáltak és tártak fel a méhfajokban. 



Neonikotinoidok toxicitása
• A 3 neonikotindoid LD50: 3-5 ng

– Egy vetőmagon a 0,5 mg-nyi hatóanyag tehát 
több mint 100.000 méh halálos adagja!

• A szisztemikus rovarirtók megjelennek a pollenben, nektárban 
és a guttációs cseppekben is. 

• A  pollenben, nektárban a csávázott magok esetén előfordult 
5-33 ppb-s neonikotinoid tartalom.

• Itthon vizsgálatok alkalmanként kimutattak neonikotinidokat 
pollenben. 
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Nem voltak olyan hazai vizsgálatok, amelyek ellenőrizték 

volna azon nemzetközi kutatásokat, miszerint 

a 0.5-5 ppb-s szinten már jelentkező szubletális 

neonikotinoid kitettsége különféle problémákat okoz a 

méheknél. 



Szubletális hatások: fiziológiai elváltozások

• Oliveira et al., 2013: testi fejlődés csökkenés és fejlődési 
rendellenesség arányának növekedése szubletális tiometoxám 
hatására. A kísérlet során továbbá csökkentek a méhek agyi funkciói, a 
középbél fejlődése, és hozzájárult az élettartam csökkenéshez
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•Science Whitehorn et al., 2012: 
egészen kevés imidakloprid 
hatására kevesebb anya 
képződik poszméheknél, 
valamint a méhcsaládok 
8-12%-al kisebbek lesznek.

•Hatjina, 2013: szubletális 
imidakloprid & méh élelem 
(2 μg/kg cukor oldatban és 
3 μg/kg pollen készítményben): 
kimutathatóan változott a légzési 
ritmusuk és a hypopharyngealis 
mirigyeik sokkal kisebb lettek 
(méhcsalád szinten)



Szubletális hatások: orientáctió és navigálás
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• Több kutatás is bizonyította, hogy szubletális mennyiségű imidakloprid csökkenti a 
méhek mobilitását (Suchail et al., 2001, Lambin et al., 2001). A méhek ezentúl a 
kommunikációs képességeikből, szociális együttműködésükből is vesztettek ezen 
hatóanyag szubletális mennyiségének hatására. (Medrzycki et al., 2003). A 
Kommunikációs képesség kulcs az élelemszerzésben a méheknél.

Yang, 2008: szubletális imidakloprid 

konc. hat a méhek táplálékkeresési 

repülésére, késéseket okozva a 

táplálékszerzésben mely részleges 

pusztulásokhoz is vezetett.

Ramirez-Romero, 2005

szerint is a lerövidültek a 

táplálékkeresési repülések 

20-60%-al imidakloprid v. 

deltamethrin hatására

Henry, 2012 – Science: szubletális (1.34 ng 20-
ml szacharóz oldatban) tiametoxám-al 
szennyezett pollen és nektár: méhek nem 
találtak vissza a kaptárukba, ez kétszeresére 
növeli annak a kockázatát, hogy egy napon belül 
meghalnak ami hozzájárulhat a méhcsalád 
elpusztulásához.



Szubletális hatások: szaglási memória

www.greenpeace.hu

• Aliouane, 2009: szubletális 
tiometoxám és fipronil lerontotta 
a méhek szaglási memóriáját: 
nem tudtak különbséget tenni 
ismert és ismeretlen szagok 
között (Aliouane et al., 2009). 

• Aliouane,  2008: tiametoxám 0.1 
ng/méh mennyiségben 
jelentősen lerontotta a méhek 
szaglási memóriáját 24 órával a 
fogyasztás után, míg 1 ng/méh 
lerontotta a tanulási 
képességeket.

• Decourtye, 2004: egész 
alacsony mennyiségű 
imidakloprid lerontja a háziméh 
középtávú szaglási memóriáját 



Együttes hatások
• Patogének és többféle vegyszer egymás hatásait felerősítheti

• Növényeken sajnos többféle vegyszer van & méh sok növényen legel

• Schnider, 2009: imidakloprid (0.15–6 ng/méh) és klotinaidin (0.05–2 
ng/méh) szabadföldre jellemző kitettsége együttesen lerontotta a méhek 
táplálkozási aktivitását, lerövidültek a táplálékkeresési repülések. Csak 
egy hatóanyag esetén nem volt ilyen hatás.
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•Iwasa, 2004: nem méh 

veszélyes tiakloprid gomba-

ölők jelenlétében 

mérgezőbbé válik méhekre: 

triflumizole – 1142-szer; 

propiconazole 559-szer). 

Nem méh veszélyes 

acetamiprid is több százszor 

mérgezőbbé vált. 

•EBI gombaölők és a neo-

nikotinoidok illetve 

piretroidok szinergikus ha-

tásairól az EFSA jelentés írt



Szinergia: Nosema miatti halálozás és neonikotinoidok

• Alaux, 2010: 0.7 és 7 ppb imidaklopridnál is 
megfigyelték, hogy nosema jelenlétében jelentősen 
nő a méh halálozási arány. 7 ppb-nél sokkal 
jelentősebb halálozás volt, mint a kontrol mintában.
(7 mikrog/kg cukor szirup megfelel a 5 ug/kg többször kimutatott 
méz, pollen szennyezettségnek)
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Vidau et al., 2011: Még a 
biztonságosabb thiakloprid 
neonikotinoid, fipronil rovarölő 
jelenlétében alacsony 
koncentrációban sokkal 
magasabb halálozást okozott 
Nosema ceranae fertőzött 
méhek körében, mint amikor 
nem voltak jelen ezen anyagok. 



Neonikotinoidok szinergikus hatása: vírusok és atka

• Egy kanadai kutatás szerint, ha a méhek neonikotinoiddal 
csávázott kukoricásról gyűjtenek akkor megnő a vírusos 
megbetegedések száma (IAPV, BQCV, DWV).  Továbbá 
ősszel több atka lesz a kaptárban, mint a kontroll családoknál 
(Alburaki , 2013)

• Szubletális klotinaidin károsítja a rovarok immun aktivitását, és 
elősegíti a vírusos patogének terjedését házi méheknél, mivel a 
szer károsítja az immun jelet (Di Prisco, 2013)

• Magyarán sok nosemás, vírusos sőt atkás probléma 
mögött neonikotinoidok állhatnak

www.greenpeace.hu



Hatás egyéb fajokra
• Hollandia 9 000 vízminta alapján imidakloprid & vízi élővilág

– Minták kb ½-ben a megengedett érték felett (max: 25 000-szeres). A
vízi élet előfordulása csökken az imidakloprid koncentrációjának
emelkedésével. Szinte minden vizsgált fajra jelentős negatív hatás:
felemáslábú rákok, ászkarákok, kétszárnyúak, kérészek rendje,
ülőszemű tüdőscsigák alrendje. (Van Dijk, 2013)

• Neonikotinoidok kezdeti alkalmazási időpontját vetették össze
méheket, halakat, kétéltűeket, denevéreket és madarakat
pusztító kártevők megjelenési időpontjával. Gyakran a két
időpont megegyezett - feltételezhető a neonikotinoidok és az
állatok megbetegedése közötti kapcsolat. (Mason, 2013)
– Neonikotinoidok a patkányok immunrendszerét is legyengítették,

utódjaik pedig rendellenességekkel jöttek a világra.

• Közönséges bolharák & imidakloprid: alacsony konc., hosszú
kitettség megbénította a rákokat, táplálék híján elpusztultak.
Rövid ideig, magas koncentráció nem járt pusztulással
(Nyman; 2013)

www.greenpeace.hu



Hatás egyéb fajokra
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• Csökkent immunválasz patogénekkel szemben más élőlényeknél.

– Neonikotinoidok okozta gerinctelen populáció csökkenése a velük 

táplálkozó madarak, kétéltűek és denevérek pusztulását okozhatja, 

mivel ő ellenállóképességük is csökken. 

– Imidaklopriddal kezelt rizsföld környezetében fiziológiai stresszt és 

paraziták megjelenését figyeltek meg egy helyi halfaj esetében. 

– A neonikotinoidok az emlősök idegsejtjeire is hatnak, a gerincesek 

nikotin-acetilkolin receptoraira sokkal erőteljesebb hatnak, mint azt a 

vegyszergyártó cégek korábban állították 

– Klotianidin és az imidakloprid egyes humán receptorokra hat. (Mason; 

Tennekes, 2012)

• Bár a gerincesek kevésbé érzékenyek, mint az ízeltlábúak 

neonikotinoidokra, ám a csávázott magok közvetlen fogyasztása 

direkt elpusztíthat madarakat és emlősöket. (Goulson, 2013)



Hatás egyéb fajokra
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• Hangyák: Egy új-zélandi tanulmány bemutatja, hogy az őshonos és az 
invazív hangyák egymás közötti kapcsolatát befolyásolják szubletális 
mennyiségű neonikotinoidok. 
– Az invazív faj kevesebb utódot nevelt.

– Őshonos faj egyedi: kisebb agresszivitást az invazív fajok felé

– Invazív fajok egyedei agresszívabbak lettek, ez lecsökkentette a túlélési 
esélyeiket. 

– neonikotinoid expozíció befolyásolhatja egyes fajok túlélési esélyeit és 
megváltoztathatja a fajok közötti dinamikát. (Barbieri, 2013)

• Föld alatt élő termesz (Reticulitermes) alagútásási kapacitásait 
csökkentette szubletális imidakloprid.

• Egy hangyaféle (Acromyrmex subterraneus subterraneus) sokkal 
kevesebbet tisztálkodott szubletális mennyiségű imidakloprid hatására, 
ami egy védekező tevékenység, ami megakadályozza a kolónia 
kórokozókkal, mint például patogén gombákkal való szennyeződését.

• Egy méhfaj (Melipona quadrifasciata anthidioides) agyi fejlődését 
károsította egy másik kísérlet szerint az imidakloprid.



Termeszek

• A Bayer saját szórólapján (melyben 
imidaklopridot javasol termeszek ellen) 
bemutatja, hogy a hatóanyag károsítja a 
rovarok saját védekező rendszerét.

• “Low doses of imidacloprid such as the 
edge of the Treated Zone, disoriented 
the termites and caused them to cease 
their natural grooming behaviour. 
Grooming is important for termites to 
protect them against pathogenic soil 
fungi. When termites stop grooming, the 
naturally occurring fungi in the soil attack 
and kill the termites. Imidacloprid makes 
fungi 10,000 times more dangerous to 
termites”

www.greenpeace.hu



Az EU-s tilalom hiányosságai

• Neonikotinoidok perzisztensek a talajban (a tilalom csak 2 éves)

• Hatások a vizi élőlényekre/talajlakó 
élőlényekre/mikororganizmusokra 
(csak méhek számára attraktív növényeknél korlátoz)

• Hatások egyéb beporzókra (burgonya-poszméh)

• Neonikotinoid felvétel a természetes növények által

• Szinergikus hatások más kemikáliákkal (pl. gombaölők)

• A 2 év alatt végzendő monitoring és a kutatások nem lettek 
előzetesen meghatározva



Tiltás hatása - tapasztalatok
• Több ország, így Németország Franciaország, 

Szlovénia és Olaszország is már korlátozta a 
neonikotinoidos csávázószereket.

• Olaszország 2008-ban tiltotta be a 3 neonikotinoidos 
csávázószer használatát kukoricában:
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• Az elmúlt 4 évben a korábban fogyatkozó 
olasz méhállomány visszaerősödött.

• A betiltás hatásait vizsgáló APENET 
bemutatja továbbá, hogy a kukorica 
terméshozama sem csökkent, pedig ott is 
pusztít a kukoricabogár

• A gazdálkodók alapvetően a 
vetésváltással minimalizálni tudták a 
kártevők hatásait.



Greenpeace követelések (1)

1) A beporzók egészségének monitorozása

2) Monitorozás a talajban és a vizekben

3) A tilalom hatásainak monitorozása a kártevők hatásaira 
nézve

4) A hiányzó tudományos információk kutatása

5) Az ideiglenes tilalom véglegesítése

6) A tilalom kiszélesítése (pl. egyéb növényekre)

7) Minden méhgyilkos szer betiltása
(Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Fipronil &

Chlorpyriphos, Cypermethrin, Deltamethrin)



8) Szigorúbb kockázatelemzés a méh/beporzó kockázatok 
feltérképezésére növényvédőszer engedélyezéskor

9) A nem kémiai alternatívák ösztönzése a növényvédelemben

- CAP
- European Innovation Partnership on Agriculture

10) Uniós támogatás a nem-kémiai alternatívák K&F-jére

- Horizon 2020
-National programmes

11) Elemzések a megelőző növényvédőszer használat gazdasági 
hatásaira

Greenpeace követelések (2)



Biologiai kontroll és IPM

• Ellenálló fajták variálása

• KÖTELEZŐ vetésforgó

• Természetes ellenségek (vadvirág sávok)

• Változatos növénykultúrák monokultúrák helyett

• Soros társítás (különböző kultúrák egy területen)

• Talajjavító technológiák

• A kártevők monitorozása (magyar programokban 

szerepel)

Alternatívák (Megelőző intézkedések)



Hazai reakciók
• Itthon először csak a vegyszerek leporlásának problémájáról volt 

szó

• A VM később arról beszélt: kutatások itthon nem támasztották alá &
nincsenek szabadföldi vizsgálatok

• Kevesebb hazai méhpusztulás? alacsonyabb a neonikotinoidos 
csávázás aránya? Több a természetes méhlegelő, genetikailag 
egészségesebb méhek, & többen méhészkednek?

• Idén 25-30%-os méhpusztulás.

• Régen: nagyon kevés vizsgálat, alacsony mintaszám, 5 ppb-s LOQ 
– jelenleg átfogóbb vizsgálatok

• Itthon is neonikotinoid hatóanyag virágzatban, pollenben.

• Hazai kukorica guttációs csepp vizsgálatok, KÉKI: 180 mg/l!!!

www.greenpeace.hu



www.greenpeace.hu

gergely.simon@greenpeace.hu

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


