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ÖSSZEFOGLALÁS
A mézelő méhfajták között számos morfológiai különbözőséget tapasztalhatunk, mely annak bizonyítéka, hogy eltérő módon alkalmazkodtak
az adott terület környezeti viszonyaihoz. Nem csak morfológiai vizsgálatokkal lehetséges a fajták elkülönítése, hanem genetikai sajátosságaik
alapján is. A szerzők jelen tanulmányukban azt tűzték ki célul, hogy megvizsgálják az egyes fajták fajtajellegét, továbbá összefüggést keressenek a méztermelés és a morfológiai bélyegek között. Eredményeik alapján megállapítható, hogy hazánkban a tenyésztők körében vizsgált legfontosabb alaktani bélyegek közül a honos Apismelliferacarnica fajta esetében a szipóka hossza az a tulajdonság, mely a méztermelésre
történő szelekció közvetett eszköze lehet.
Kulcsszavak: Apismellifera fajták, morfológiai karakterek, méztermelés
SUMMARY
There are several morphological differences among the honey bee subspecies, which proofs that they adapted different way to the
environmental factors of the given area. Morphological observations are not the only way to separate subspecies, it is possible on their
genetic speciality as well. The authors’s aim in this present study was to examine morphological characteristics of subspecies, furthermore
looking for correlation between morphological parameters and honey yield. According to their results, among the most important parameters
considered by Hungarian breeders, in the case of the native Apismelliferacarnica subspecies, the proboscis length could be the indirect tool
for honey-productivity focused selection.
Keywords: Apismellifera subspecies, morphological characters, honey production

BEVEZETÉS

cióban,amiegyesesetekbengyorsabbgenetikaielőrehaladástbiztosít,mintakívánttulajdonságközvetlen
szelekciója(Cruz,2001).Amézelőméhcsaládokban
sokgazdaságilagértékestulajdonság,mintaméz,propoliszéspollentermeléscsakcsaládszintenmérhető.E
tulajdonságokegyrésztgénekáltalmeghatározottak,
másrésztjelentőshatásavanakaptárbelső,valamint
külsőkörnyezetének.

1961és2006közöttafejlettésfejlődőországok
mezőgazdaságaisnövekvőmértékbenfüggöttamegporzórovaroktól(Aizenetal.,2009).Világszintena
mezőgazdaságteljesbevételének9,5%-átarovarmegporzásadta,ami153billióeurótjelentett(Gallaietal.,
2009).BecslésekszerintaVilágon1,07milliótonna
mézet állítottak elő 2007-ben. Fontos megemlíteni,
hogyaméztermelés58%-kalnövekedett1961óta.A
méhészek becslései szerint világszerte 72,6 millió
mézelő méhcsaláddal méhészkedtek 2007-ben, ami
64%-osnövekedéstjelent1961-hezképest.Améhészektulajdonábanlévőméhcsaládokszámanemminden
régióban növekedett. Európában 26,5%-kal, ÉszakA
 merikában 49,5%-kal csökkent, míg igen jelentős
családszám növekedés következett be Ázsiában
(426%),Afrikában(130%),Dél-Amerikában(86%)és
Óceániában(39%)1961és2007között(FAO,2009).
Az1. táblázatban avilágelsőötmézelőállítóországánakméztermeléselátható(FAO,2011).
Magyarországméztermelése2000és2011között
azidőjárásfüggvényébenerőseningadozott,2011-ben
hazánkban19800tonnamézetállítottakelő(1. ábra).
Améztermelésaméhekegyiklegkomplexebbtulajdonsága.A korreláció ismerete főként azoknál a
paramétereknélfontos,melyekreazalacsonyöröklődhetőségiértékmiattaszelekciónehézés/vagymérésük
ésmeghatározásukjelenlegproblémátjelent(Cruzés
Regazzi, 1997). Két tulajdonság közötti korreláció
nagyságánakismeretehasznoslehetazindirektszelek-

1. táblázat
A világ első öt mézelőállító országa (ezer tonna)

1.
2.
3.
4.
5.

Ország(1)
Kína(2)
Törökország(3)
Ukrajna(4)
USA(5)
Oroszország(6)
Világ(7)

2009
407,367
82,003
74,100
66,413
53,598
1199,945

2010
409,149
81,115
70,900
80,042
51,533
1212,586

2011
446,089
94,245
70,300
67,294
60,010
1282,102

Forrás:FAO(2011)
Table 1: The first five honey producing countries (thousand tons)
Country(1),China(2),Turkey(3),Ukraine(4),USA(5),Russia(6),
World(7),Source:FAO(2011)

Améhészkedéseredményenagybanfüggamézelő
méhcsaládokszelekciójától.Atenyésztőknemtudjáka
máshaszonállattenyésztésbenszokásostömegszelekció és a vonaltenyésztés standard módszereit alkalmazni.Ennekfőokaaméhanyákpárzásiviselkedése
ésaherékhaploiditása.Szlovákiábanatenyészcsaládokkiválasztásánálatélállóságazigenfontoskivá61
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lasztásiszempontokközétartozik(ludányi,1998b).
CobeyésTimothy(1988)szerintatenyészcsaládokkiválasztásánálönmagábanelegendőatömeg-gyarapodásmérése.Szaboéslefkovitch(1988)arraakövetkeztetésrejutott,hogyacsaládtavaszifejlődése,kezelhetősége,alépenmaradás,akirepülésekszáma,azátteleléssikeressége,ésabetegségekkelszembenirezisztenciaegyarántafontosmérhetőcsaládjellemzőkközé
tartozikamézprodukcióvalkapcsolatban.AméztermelésöröklődhetőségénekbecsültértékétBar-Cohenet
al.(1978)0,23–0,58közötttaláltákazáltalukvizsgált
populációban.Amegtermeltmézmennyiségévelösszefüggésben számos egyéb tulajdonságot vizsgáltak,
mintafajtajelleg,viselkedésformák,adolgozókélettartamavagyalárvasúlya(Souzaetal.,2002).Alárva
súlyafontostényező,mertpozitívkapcsolatbanvana
méztermeléssel,ígygyakranszelekciósszempontként
isalkalmazták(Milne,1980).

méhcsaládbóllegalábbhárommegfelelafajtahatárértékeinek.
Aszipókahosszúságafeltehetőenszinténfontostulajdonságazelőállítottmézmennyiségeszempontjából
ésakörnyezetierőforrásokmegosztásábanis.ABombus nemzetségegyesfajaikülönbözőhosszúságúszipókávalrendelkeznek(Inouye,1980),ígyatáplálékforrásokmegosztásávalmás-másnövényfajokatlátogatnak.Ruttneretal.(1978)meghatározták,hogyaszipókahosszúsága7,98mmés9,69mmközöttiérték
számos Apis mellifera fajtában. Péntek-zakar et al.
(2013)igazolták,hogyaMagyarországonhonospannonfajta(Apis mellifera carnica pannonica) szipókájánakhosszúságaátlagosan6,6mm,ésazátlagoshoszszúságaligváltozottazelmúltharmincévsorán.
Akubitálisindexet(CI)azegyiklegfontosabbtulajdonságkénttartjákszámonaméhfajtákmeghatározásában.Számosfajtátírtakle,afentiindexalkalmazásával(Rosteckietal.,2007).Akrajnaiméhesetében
ez az érték átlagosan 2,589±0,418 (Ruttner, 1988).
Péntek-zakaretal.(2013)nagyonhasonlóeredményt
mutattakki,melyszerintMagyarországonahonosméh
kubitálisindexeátlagosan2,73.Ahazaieredmények
ismeretébenakövetkezőkbenalegfontosabbmorfológiaibélyegekésamézhozamközöttiösszefüggéseket
ismertetjükazegyesfajtákesetében.
Anapraforgórólgyűjtöttmézhozam,valamintaz
Apis mellifera carnica fajtaszipókahosszúsága,kubitálisindexe(CI)ésapotrohszíneközöttiösszefüggés
vizsgálatasoránAkác(1982)arraakövekeztetésrejutott,hogyaszipókahosszésakubitálisindexnövekedésévelnagyobblettamézhozam,viszontnemsikerült
korrelációtkimutatniapotrohszínésamézmennyiségeközött.Fontosmegemlíteni,hogyaméztermelésés
aszárnyindexközöttiösszefüggésmindenesetbenjóvalkisebb,mintaaszipókahosszaésamézprodukció
között.MolnárnéésFarkas(1983)megállapította,hogy
azidőjárásnagyobbmértékbenbefolyásoljaagyűjtési
eredményt,mintafajtabélyegek.
Szaboéslefkovich(1988)szignifikánspozitívkorrelációtmutatottkiaméztermelésvalamintazelsőés
hátsószárnyterületeközöttakanadaiApis mellifera
fajesetében.Ebbenavizsgálatban19morfológiaiés
19családjellemzőthasonlítottakösszeamézhozammal.Azeredményekalapjánkimutatták,hogyazanyák
kelésitömege,avédekezőképesség,aszipókahosszúsága,akubitálissejteknagysága,apotrohgyűrűkszíne
ésaviasztükrökközöttitávolságnincsösszefüggésben
amézhozammal.
CostaRicakávéültetvényén17méhcsaládvizsgálatbavonásávalmértékaméztermelést.Acsaládokat
„erősenafrikanizálódott”,„átmeneti”ésfajtatisztaeurópaicsoportokbaosztották.Bára„köztes”kategóriábatartozócsaládoktöbbmézetgyűjtöttek(50,3kg)
mintazafrikanizálódott(42,4kg)éseurópaicsaládok
(30,8),szignifikánskülönbségetnemsikerültigazolni.
Acsaládokfejlődése,afiasításkiterjedéseésazelőállítottmézmennyiségeközöttsemdetektáltakszignifikánseltérést(Spivaketal.,1989).
ludányi(1998a)aztvizsgálta,hogyakubitálisindexaszínvizsgálattalegyüttfelhasználható-eaméztermeléselőrejelzésérevalamintazA. m. ligustica-val
valókereszteződésre.Vizsgáltatovábbáafentimorfológiaibélyegekésazakácmézhozamközöttiösszefüg-

Évek(1)

1. ábra: Magyarország méztermelése 2000 és 2011 között

Méztermelés (t)(2)

Forrás:net1
Figure 1: Honey production between 2000 and 2011 in Hungary
years(1),Honeyproduction(t)(2)

Tehátaméztermelésjavításánakegyikközvetett
eszközelehetazegyesmorfológiaibélyegekretörténő
szelekció. Számos publikációban olvasható, hogy a
környezetigenerőshatássalvanamézelőméhekmorfológiájára(Milneetal.,1986).Továbbáazisismert,
hogyamorfológiaibélyegeköröklődhetőségemagas
(Ruttner,1988).Aztfeltételeztük,hogyazegyesfajták
méztermelésébeneltérésektapasztalhatóak,ésamegtermelt méz mennyisége összefüggésben van egyes
morfológiaibélyegekkel.Jelencikkünkbenaztvizsgáltuk,hogyamézprodukciójavításáraésaszelekcióra
melyalaktanibélyegekalkalmasak.
KONKRÉT VIZSGÁLATOK
Amézelőméhfajokésfajtákközöttszámosmorfológiaikülönbözőségettapasztalhatunk.Apollenkosár
méretekapcsolatbavanabegyűjtöttpollenmennyiségével(MilneésPries,1986).Apollenaméhekfőfehérjeforrásaéselengedhetetlenacsaláddinamikusfejlődése
szempontjából.Haapollengyűjtőkapacitásméhenként
nő,ennekeredményekéntgyarapodikaméhcsaládés
ezzelpárhuzamosannőaméztermelés.Magyarországonazanyanevelőméhészetekbenkiemeltenalkalmazottfajtajellegvizsgálatiparaméterekaszipókahossza,
akubitálisindexésszínvizsgálata.A67/2010.(V.12.)
számúFVMrendelet5§-saszerintatenyésztőcsak
akkortenyészthetazállományából,haafajtavizsgálatok alapján a tenyésztésre kiválasztott, legalább öt
62
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gést.Hétgenetikailagkülönbözőhátterűfajta,hibrid
ésamagyarökotípuskerültösszehasonlításra.Azeredményekaztmutatták,hogyadolgozóknégyszíntípusa
ésamézhozamközöttikapcsolat(r=0,139;r=0,095;
r=0,066;r=0,102)valamintaCIésamézhozamközötti
kapcsolat(r=0,255)nemjelentős.Következtetésként
megállapította,hogymásmorfológiaibélyegekszükségesekamézhozamratörténőhatékonyszelekciómegvalósításához. ludányi (1998b) szerint kedvezőtlen
időjárásesetén,amikorelmaradaméztermelés,atélállóság(r=0,943)ésakitelelőnépesség(r=0,867)mérése
jótámpontotadhatacsaládoktenyészértékénekprognosztizálásáraésaméztermelésisorrendmegállapítására.
Souzaetal.(2002)amézprodukcióésaharmadik
párláblábszáránakhosszavalamintszélessége,apollenkosárterülete,alárvasúlyaésazalsóállkapocsésa
nyelvhosszúságaközöttikorrelációtvizsgáltákBrazíliában,azafrikanizálódottmézelőméhpopulációban.
Akorrelációsértékekrelatívalacsonyakvoltak,bár
mindigpozitívak.Anyelvhosszúságésalárvasúlya
valamintaméztermelésközötttapasztaltákalegalacsonyabb korrelációt: 0,225 és 0,410. A legszorosabb
összefüggéstalábszárhossza,apollenkosárméreteés
améztermelésközöttállapítottakmeg:0,587és0,549.
Alárvasúlyakivételévelmindenesetbenszignifikáns
korrelációtsikerültkimutatni.Azeredményekalátámasztják,hogyanagyobbpollenkosárralrendelkező
dolgozóméheknagyobbmennyiségűpollentszállítanakakaptárba,ígylehetségesaméztermelésretörténő
indirektszelekciójavításaeparaméteráltal.
IránterületénApis mellifera meda populációban
vizsgáltákazösszefüggéseketazelőállítottmézmenynyiségeésegyesmorfológiaikarakterekközött.Azátlagosmézprodukcióavizsgálatiperiódusalatt10,05kg
volt.Szignifikánskorrelációtsikerültkimutatnianyári
mézprodukcióésacubitálisindex(b),alábszárhossza
valamintazelsőszárnyszélességeközött(r=0,28;0,27
és0,25).Akubitálisindexésalábfejhosszavalamint
anyáronelőállítottmézmennyiségeközöttnegatívkorrelációtállapítottakmeg(r=-0,75és-0,45).összességébenmegállapították,hogyamézprodukciónövelése
közvetettmódonalábfejhosszára,azelsőszárnyszélességéreésakubitálisindexre(b)történőszelekcióval
valósulhatmeg(Edrissetal.,2002).Amézprodukcióra
történőszelekcióesetébenazegyiklegalkalmasabbparaméterazelsőszárnyszélességeazirániApis mellifera meda fajtapopulációjánakvizsgálataalapján(Edriss
etal.,2002).
Egy2006-banmegjelenttanulmánybanaszipóka
hosszaésaproduktivitásközöttnegatívésmagasszignifikánskorrelációtállapítottakmeg(r=-0,29).Alábszárhosszaésaproduktivitásközöttszignifikánsan
negatív,abegyűjtöttmézmennyiségeésacombhoszsza,lábszárhosszaéslábtejleshosszavalamintaaz
elsőszárnyszélességeközöttpozitívmagaskorrelációt
detektáltak.Azeredményekaztmutatták,hogyaproduktivitásdirektkorrelációbanvanaméztermeléssel
(Mostajeranetal.,2006).
MladenovicésRados(2010)pozitívösszefüggést
mutatottkiacsaláderősségeésakaptárbantalálható
pollen,valamintmézmennyiségeközött,viszontlegalacsonyabbazinterakcióapollenmennyiségeésa

mézmennyiségeközött(r=0,13).Amézprodukciótöbbekközöttkapcsolatbanvanadolgozóméhekélettartamával(Milne,1980),afiasításterületével,meteorológiai faktorokkal és a mézelő flóra kapacitásával
(Jevticetal.,2011)is.
Szlovéniában a méhészeti gyakorlatban a honos
Apis mellifera carnica fajtátszelektáljákéstenyésztik.
Aszelekcióelsőlépésekéntmeghatároztákatenyésztésiprogramot,majdafajtátmorfológiaiésviselkedésbeli karakterek alapján ellenőrizték. A morfológiai
vizsgálat tartalmazta a kubitális index (CI) mérését
valamintaszínkategorizálását.Ezekutánharminchat
mézelőméhcsaládot(Apis mellifera carnica) teszteltekkezelhetőség,rajzásihajlam,családerőssége,kubitális index, méztermelés és higiéniás viselkedés
alapján.Azösszesmintavizsgálatautánmegállapították,hogyakubitálisindexátlagosértéke2,7(±0,40),
azátlagosméztermeléspedig9,5kg(±6,6)(Gregorc
éslocar,2010).
Jevticetal.(2011)Apis mellifera carnica méhcsaládokkétgenerációjánkeresztülvizsgáltákamorfológiai karakterek és a produkció (család erőssége tavasszalésősszelvalamintacsaládonkéntiméztermelés) közötti összefüggéseket. Az első generációban
pozitívéselégmagaskorrelációtállapítottakmega
morfológiaikarakterekésamézprodukcióközött.A
szárnyszélességeésazelőállítottmézmennyiségeközötterős(r=0,61ésr=0,53),valamintaszipókahossza
ésméztermelésközöttközepesenerős(r=0,38)összefüggéstdetektáltak.Akétgenerációközöttcsupánaz
interakcióintezitásánaknövekedésébenvoltváltozás.
Továbbámegállapították,hogyamézprodukciópozitív
korrelációbanvanaazelsőszárnyhosszával(r=0,69), az
elsőszárnyszélességével(r=0,31),aharmadikpotrohgyűrű hosszával (r=0,63) és a kubitális indexszel
(r=0,32).Aszipókahosszúságapedignegatívkorrelációbanvanaméhanyáktermékenyülőképességévelés
anosema-valszembenirezisztenciával(Jevticetal.,
2011).
AzApis mellifera ligustica fajtaesetében500családés12évátlagában(1962–1974)kimutatták,hogy
azévesátlagosmézprodukció48kg(Bar-Cohenetal.,
1978).Egy2004-benmegjelenttanulmánybólkiderül,
hogyazA. m. caucasica méhcsaládokátlagosméztermelése17,8kg,mígazA.m.carnicacsaládoké13,6kg
(2002).Egyévvelkésőbbakaukázusicsaládok32,2kg,
míg a krajnai családok 27,7 kg mézet állítottak elő
(Gerula,2004).
Bárafajtáknemfüggetleníthetőkakörnyezetüktől
ésazegyesfaktorokstandardizálásajelenesetbennem
lehetséges,akülönbözőfajtákatteljesítményükalapján
nemlehetrangsorolni.A2. táblázat csupánegyfajtaáttekintést,viszonyításialapotkívánadniazegyesfajták
átlagteljesítményéről.Természetesenaziselőfordulhat,hogyazegyiktenyésztőlegjobbméhanyájagyengébbteljesítményű,mintamásikméhanyanevelőáltal
atenyésztésbőlkizártközepesteljesítményűnekértékeltméhanya.(ludányi,1998a).A2. táblázatból továbbálátható,hogyazA. m. mellifera ésA. m. ligustica
fajtákmorfológiailagjólelkülönülnek,ésezaméztermelésbenismegmutatkozik,addigazA. m. carnica és
A. m. ligustica fajtákabeumtatottparaméterekalapján
elsősorbanaszíntekintetébenkülönböznek.
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Péntek-ZakarE et al.:Layout 1 3/20/14 9:22 AM Page 4

AGRÁRTUDOMÁnyI KözlEMÉnyEK,2014/57.

2. táblázat
Az európai méhfajták jellemzése a Magyarországon alkalmazott fajtajelleg vizsgálati paraméterek és méztermelésük alapján

Faj/fajta(1)

Apis mellifera carnica

Apis mellifera ligustica
Apis mellifera mellifera
Apis mellifera iberiensis

Méz mennyisége (kg)(2)

Kubitális index (CI)(3)
Szín(4)
Szipóka hossza (mm)(5)
6,4–6,8
2,3–3,0
szürke, az 1. szelvényen
(Szalainé és Molnár, 2000)
(Szalainé és Molnár, 2000)
13,6–27,7
gyakran sárga foltok
6,6
(Gerula, 2004)
2,73
(Szalainé és Molnár, 2000)
(Péntek-Zakar et al., 2013)
(Péntek-Zakar et al., 2013)
24
6,4–6,7
2,0–2,7
az 1–3 szelvény sárga
(Bar-Cohen et al., 1978) (Szalainé és Molnár, 2000) (Szalainé és Molnár, 2000) (Szalainé és Molnár, 2000)
5,8–6,2 (6,11)
1,3–2,1
7,7
sötét, fekete
(Strange et al., 2008)
(Cauia et al., 2008)
(Vorwhol, 1969)
8,9–24
1,65
6,31
sötét, fekete
(Botías et al., 2013).
(Strange et al., 2008)
(Strange et al., 2008)

Table 2: Characterizaton of European honey bee subspecies based on their morpometric characters used in Hungary and honey yield
Species/subspecies(1),Honeyproduction(kg)(2),Cubitalindex(CI)(3),Colour(4),Proboscislength(mm)(5)

A3. táblázatban látható,hogyaméztermelésszempontjából,standardizáltkörülményekközöttmégfajtánbelülisjelentőskülönbségektapasztalhatóak.A
legjobberedménytazAusztriábannemesítettkrajnai
érteel,melyköszönhetőatöbbévtizedeskövetkezetes
szelekciósmunkának,szaktudásnakésazizoláltpároztatóteleplétrehozásának(ludányi,1998b).

szükségesaméztermelésselszorosösszefüggéstmutatócsaládtulajdonságokésmorfológiaikarakterekvizsgálatais(ludányi,1998a).
nemsikerültszorosösszefüggéstkimutatniaméztermelés és a szín között (Akác, 1982).A kubitális
indexesetébenazegyesszerzőknémilegeltérőeredményeketkaptak.MígAkác(1982)szerintkismértékű,
Jevticetal.(2011)vizsgálataialapjánközepeskorrelációállapíthatómegakubitálisindexésazelőállított
mézmennyiségeközött.Szaboéslefkovitch(1988),
valamintludányi(1998a)szerintnincsösszefüggésaz
említettkéttulajdonságközött.Hazánkbanatenyésztőkkörébenellenőrzöttharmadikfontosparamétera
szipókahossza.Akác(1982)nagy,mígJevticetal.
(2011)közepeskorrelációtdetektáltak,viszontSzabo
éslefkovitch(1988)nemtudottösszefüggéstkimutatnietulajdonságésaméztermelésközött.AfentemlítetteredményekazA. m. carnica fajtavizsgálatasorán
születtek.Szaboéslefkovitch(1998)publikációjában
viszontnemkerülmegnevezésreakonkrétfajta.
összefoglaláskéntelmondható,hogyhazánkbanaz
anyanevelő méhészetek ellenőrzésében alkalmazott
legfontosabbparaméterekközülahonosA. m. carnica
fajtaesetébenaszipókahosszaazatulajdonság,mely
améztermelésretörténőszelekcióközvetetteszköze
lehet.

3. táblázat
Magyarország egyes területeiről származó A. m. carnica méhcsaládok, valamint az Ausztriából származó nemes krajnai
fajta akácméz termelése hazai körülmények között
(1995–1996, kg)

Nemes krajnai (Ausztria, Singer tenyészet)(1)
Dunántúl(2)
Dél-Alföld(3)
Gödöll (4)

1995
30,13
16,81
30,81
25,96

1996
54,25
24,86
33,11
36,20

Forrás:ludányi(1998b)
Table 3: Honey production of A.m.carnica families deriving
from some part of Hungary, moreower, honey yield of pure carnica
stock (originating from Austria) in Hungary (1995–1996, kg)
Purecarnica(Austria,Singerrearing)(1),HungarianTransdanubia(2),
SouthHungarianPlain(3),Gödöllő(4),Source:ludányi(1998b)
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Amézelőméhfajokésfajtákközöttikülönbségeka
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A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
azonosítószámúnemzetiKiválóságProgram–Hazai
hallgatói,illetvekutatóiszemélyitámogatástbiztosító
rendszerkidolgozásaésműködtetéseországosprogram
címűkiemeltprojektkeretébenzajlott.AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiSzociálisAlap
társfinanszírozásávalvalósultmeg.

IRODALOM
67/2010.(V.12.)FVMrendeletaméhanyanevelőtelepüzemeltetéséről,valamintaméhanyaésszaporítóanyagelőállításáról,felhasználásáról.
Aizen,M.A.–Garibaldi,l.A.–Cunningham,S.A.–Klein,A.M.
(2009):Howmuchdoesagriculturedependedonpollinators?
lessonfromlong-termtrendsincropproduction.Ann.Bot.103:
1579–1588.

AkácJ.(1982):Méhcsaládokfajtabélyegeiésanapraforgómézhozamukösszefüggése.AzÁTKKözleményei.Gödöllő.193–195.
Bar-Cohen,R.–Alpern,G.–Bar-Anan,R.(1978):Progenytesting
andselectingItalianqueensforbroodareaandhoneyproduction.
Apidologie.9:95–100.

64

Péntek-ZakarE et al.:Layout 1 3/20/14 9:22 AM Page 5

AGRÁRTUDOMÁnyI KözlEMÉnyEK,2014/57.

Botías,C.–Martín-Hernández,R.–Barrios,l.–Meana,A.–Higes,M.
(2013):Nosema spp. infectionanditsnegativeeffectsonhoney
bees(Apis mellifera iberiensis) atthecolonylevel.Veterinary
Research.44:1–14.
Cauia,E.–Usurelu,D.–Magdalene,l.M.–Cimponeriu,D.–Apostol,
P.– Siceanu,A.–Holban,A.–Gavrila,l.(2008):Preliminary
researchesregardingthegeneticandmorphometriccharacterization
of honeybees (A. mellifera l.) from Romania. zootehnie
Biotehnologii. 2:278–286.
Cobey,S.–Timothy,l.(1988):Commercialapplicationandpractical
useofthePage-laidlawclosedpopulationbreedingprogram.
AmericanBeeJournal.5:341–344.
Cruz,C.D.(2001):Programagenesversãowindows:aplicativo
computacionalemgenéticaeestatística.Viçosa,UFV648.
Cruz,C.D.–Regazzi,A.J.(1997):Modelosbiométricosaplicadosao
melhoramentogenético.Viçosa,UFV392.
Edriss,M.A.–Mostajeran,M.–Ebadi,R.(2002):Correlationbetween
honeyyieldandmorphologicaltraitsofhoneybeeinIsfahan.
JWSS.IsfahanUniversityofTechnology.6:91–103.
FAO(2009):FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitednations.
FAOSTAT.http://faostat.fao.org
FAO(2011):FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitednations.
FAOSTAT.http://faostat.fao.org
Gallai,n.–Salles,J.M.–Settele,J.–Vaissiére,B.E.(2009):Economic
valuationofthevulnerabilityofworldagricultureconfronted
withpollinatordecline.Ecol.Econ.68:810–821.
Gerula,D.(2004):Effectsofadjustingthecolonystructureofcaucasian
(Apis mellifera caucasica Gorb.)andcarniolan(Apis mellifera
carnica Pollm.)beesunderdifferentflowconditions.Journalof
ApiculturalScience.48:83–95.
Gregorc,A.–locar, V. (2010): Selection criteria in an apiary of
carniolanhoneybee(Apis mellifera carnica) coloniesforaqueen
rearing.JournalCentralEuropeanAgriculture.11:401–408.
Inouye, D. W. (1980): The effect of proboscis and corolla tube
lenghtsonpatternsandratesofflowervisitationbyBumblebees.
Oecologia.45:197–201.
Jevtic,G.–Andjelkovic,B.–lugic,z.–Djokic,D.–Mlandenovic,M.–
nedic,n.(2011):Correlationofmorphologicandproductiontraits
ofhoneybeecoloniesfromSerbia.BiotechnologyinAnimal
Husbandry.27:1761–1769.
ludányiI.(1998a):Amézelőméh(Apis mellifera l.)Magyarországonhasználatosmorfológiaibélyegeiésamézhozamközötti
kapcsolat.ÁllattenyésztésésTakarmányozás.47:39–47.
ludányiI.(1998b):Mézelőméh(Apis mellifera l.)ökotípusok,fajtákéshibridektermelésénekösszehasonlítása,aközpontiteljesítményvizsgálatlehetősége.ÁllattenyésztésésTakarmányozás.
47:231–238.

Milne,C.P.(1980):laboratorymeasurementofhoneyproductionin
thehoneybee.3.Pupalweightoftheworker.JournalofApicultural
Research.19:176–178.
Milne,C.P.–Pries,K.J.(1986):Honeybeeswithlargercorbiculae
carrylargerpollenpellets.JournalofApiculturalResearch.25:
53–54.
Mladenovic,M.–Rados,R.(2010):Correlationbetweenthestrength
ofcolony,thehoneyareaandpollenareaoftheobservedlines
ofyellowhoneybeeinVojvodina.Biotechnol.andBiotechnol.
EQ.24/2010/SESpecialedition.SecondBalkanConferenceon
Biology21–23May2010.Plovdiv.423–426.
MolnárnéJ.–FarkasI.(1983):Vizsgálatokegyesméhpopulációkbanaszipókahosszvalamintaszárnyindexésazakácmézhozam
összefüggéséről.AzÁTKKözleményei.Gödöllő.337–340.
Mostajeran,M.–Edriss,M.A.–Basiri,M.R.(2006):Analysisofcolony
andmorphologicalcharactersinhoneybees(Apis mellifera meda).
PakistanJournalofBiologicalSciences.9:2685–2688.
net1:http://napidoktor.hu/cikk/169.20268/Meztermeles-hazankban
Péntek-zakarE.–zajáczE.–RáczT.–OláhJ.–KuszaSz.(2013):FajtajellegvizsgálateredményeiMagyarországon.Méhészet.2014.
(inpress)
Rostecki, P.–Samborski, J.–Prabucki, J.–Chuda-Mickiewicz, B.
(2007):Acomparisonofvarioushardwareforthemeasurement
ofthecubitalindex.J.ApicultureScience.51:49–53.
Ruttner, F. (1988): Biogeography and Taxonomy of Honeybees.
Springer-Verlag.Berlin–Heidelberg–newyork–london–Paris–
Tokyo.
Ruttner,F.–Tassencourt,l.–louveaux,J.(1978):Biometricalstatistical
analysisofthegeographicvariabilityofApis mellifera l.Apidologie.
9:363–381.
Souza,D.C.–Cruz,C.D.–Campos,l.A.O.–Ragazzi,A.J.(2002):
Correlationbetweenhoneyproductionandsomemorphological
traitsinafricanizedhoneybees(Apis mellifera).CiênciaRural.
SantaMaria.32:869–872.
Spivak,M.–Batra,S.–Segreda,F.–Castro,A.l.–Ramírez,W.(1989):
HoneyproductionbyAfricanizedandEuropeanhoneybeesin
CostaRica.Apidologie.20:207–220.
Strange,J.P.–Garnery,l.–Sheppard,W.S.(2008):Morphological
andmolecularcharacterizationofthelandeshoneybee(Apis
mellifera l.)ecotypeforgeneticconservation.J.Insect.Conserv.
12:527–537.
Szabo,T.I.–lefkovitch,l.P.(1988):Fourthgenerationofclosed
population honey bee breeding 2. Relationship between
morphologicalandcolonytraits.Apidologie.19:259–274.
SzalainéM.E.–MolnárJ.(2000):Amézelőméhtenyésztése,améhanyanevelése.KÁTKI.MéhtenyésztésiésMéhbiológiaiOsztály.Gödöllő.TiszanyomdaKft.Szolnok.
Vorwohl,G.(1969):HoneyproductioninGermany.Apiacta.3.

65

Péntek-ZakarE et al.:Layout 1 3/20/14 9:22 AM Page 6

