
  

Lublin, 2018. november 8-án 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

       

   

       

Megengedem magamnak, hogy egy bevezető, tömör információt mutassak be Önöknek 

a VITAEAPIS® preparátumról, melyet a méhek számára gyártunk, és amely lengyel és európai 

szabadalmi védettséget kapott. 

(a termék internetes oldala: www.vitaeapis-new.com) 

*** 

A hatásának kvintesszenciája a „Vitae Apis” szavakkal jellemezhető. 

A VITAEAPIS® fő feltalálói ideája a méhek idegrendszerének védelme a 

neonikotinoidok csoportjába tartozó peszticidek ellen. A preparátumnak a méhek 

idegrendszerére gyakorolt hatásának eredményeként bekövetkezik a higiéniai ösztöneik 

serkentése és életerejük fokozódik, ennek következtében a méhek eltávolítják a Varroa 

destructort, és ezzel együtt az ezen szaprofita baktériumok által terjesztett egyéb betegségeket. 

A legújabb tudományos vizsgálatok kimutatják, hogy a higiéniai ösztönök és a méhek 

kórokozók elleni ellenállása fokozásának irányában kell törekednünk, és nem a konkrét 

betegséget gyógyító erős gyógyszerek alkalmazásának irányában. 

A VITAEAPIS® preparátum, aktiválva a méhek higiéniai ösztönét és „védelmi 

potenciálját”, egy alternatív, természetes módszert nyújt a varroosis és a Varroa destructor 

atka által terjesztett betegségek legyőzésére. A varroosis elterjedése a fő oka a mézelő méhek 

tömeges pusztulásának. Az olyan további tényezők, mint a gyomorvész és a vírusok, 

valószínűleg e betegség leszármazottai. 

A VITAEAPIS® preparátum komló flavonoidokat tartalmaz, és alkalmazható a 

mézgyűjtés idején, az ökológiai méhészetben is. A preparátumnak ez az előnye különösen 

fontos a méz minőségére vonatkozó egyre szigorúabb követelmények kontextusában. 

A VITAEAPIS® preparátum hatásmechanizmusát, a jelenlegi tudásunk szerint, a 

lefolytatott kutatások alapján a következő módon lehet megvilágítani: 

1. A preparátum, a méhek idegrendszerére (nikotin receptorokra) hatva, 

biztosítja őket a neonikotinoidok hatásának következményeivel szemben, és 

kiküszöböli az eddig bekövetkezett mérgezéseket, 
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2. Az idegrendszerre gyakorolt aktivitása serkenti a méhcsalád higiéniai ösztönét, 

3. A fokozott higiéniai ösztön stimulálja a méheket az öntisztításra, és mindenféle 

szennyezések, idegen testek (ezek sorában a Varroa destructor) és egyéb fertőzési 

források kidobására a fészekből, a kaptáron kívülre, valamint az elhalt vagy beteg 

méhek, a halott vagy beteg férgek kidobására a kaptáron kívülre, 

4. A tiszta kaptár – azt jelenti, hogy a méhbetegségek előfordulásai jelentősen 

korlátozottak, 

5. Az egészséges és teljes elevenségű méhek – jelentősen több mézet hoznak, a téli 

átélésük is jobb, amit a VITAEAPIS® alkalmazása esetén kutatások igazoltak. 

 

Kérem Önöket, győződjenek meg közvetlenül a VITAEAPIS® termékünk 

hatásosságáról. Ha egy zacskó VITAEAPIS® tartalmát elkeverünk cukoroldatban, akkor 

alkalmazásra 10 méhcsalád számára elegendő szert kapunk. 

Bármilyen kérdések esetén szívesen állok a rendelkezésükre. 

Felszólítom Önöket egy gyümölcsöző együttműködésre. 

                                                     

                                                            Teljes tisztelettel, 

 

Małgorzata Kruszewska-Gagoś, PhD 

a BioActive-Tech Sp. z o.o. /Kft/ Vezetőségének Elnöke 

                                                                                 

                                                                                                    



 
 

Kiegészítő takarmány méhek számára 

 

M. GAGOŚ PROFESSZOR PREPARÁTUMA 

 

10 

méhcsalád 

 

A terméket ajánlja a 

Lengyel Méhészek „Polanka” Egyesülete 

 

 

 

Az alkalmazás módja: A VITAEAPIS® kiegészítő takarmányt a méheknek cukor szirupban 

kell beadni, melyet közvetlenül a felhasználás előtt kell előkészíteni 1:1 vagy 1:2 (cukor:víz) 

arányban.  A 2 ml-es zacskó tartalma elegendő 10 méhcsaládban történő alkalmazáshoz. 

A VITAEAPIS® szert fokozatosan kell hozzáadni a kihűlt sziruphoz, állandó keverés mellett, 

mindaddig, amíg egy világos oldatot kapunk. Az előkészített oldat alkalmazható a keretek 

közti vájatokba való beöntéssel, a méhek spriccelésével a kereteken, vagy pótlólagos 

etetésként. 

 

A VITAEAPIS® szert nem szabad hozzáadni 40oC feletti hőmérsékletű sziruphoz! 

 

10 család leöntése vagy bespriccelése: 
A zacskó egész tartalmát fel kell oldani, a 

méhcsaládok erejétől függően, a következő 

mennyiségű cukor szirupban: 

- 10 erős család: 0,5 l cukor szirupban, 

- 10 közepes család: 0,3 l cukor szirupban, 

- 10 gyenge család: 0,15 l cukor szirupban. 

 

Az előkészített oldatot egyenletesen kell 

szétteríteni a keretek közti vájatokban, vagy 

a méheket be kell spriccelni a kereteken. 

 

10 család pótlólagos etetése:  

A zacskó egész tartalmát fel kell oldani, a 

méhcsaládok erejétől függően, a következő 

mennyiségű cukor szirupban: 

- 10 erős család: 5 l cukor szirupban, 

- 10 közepes család: 3 l cukor szirupban, 

- 10 gyenge család: 1,5 l cukor szirupban. 

 

 

Az előkészített oldatot be kell önteni az 

etetőkbe. 

 

 

Avégett, hogy a méheket megvédjük a neonikotinoid csoportba tartozó peszticidek negatív 

hatásaitól, valamint a méhcsalád ellenálló képességének és termelékenységének fokozása 

érdekében a preparátumot alkalmazni kell az egész szezon idejében, évente mintegy 4-6 

alkalommal – a méhek tavaszi kirepülésétől az etetésük befejezéséig, a legjobb ezt 

mindenkor azután végrehajtani, amikor a családban kicserélődött a generáció, különösen 

fontos a telelésük előkészítése idején. 

 

Összetevők: közönséges komló (Humulus lupulus L.) kivonata, a komló flavonoidok 

magasabb koncentrációjával, etil alkohol 96% és víz, analítikus összetevők: fehérje 6,56 



g/kg, nyers rost 0,14 g/kg, nyers olajok és zsírok 3,66 g/kg, nyers hamu 0,60 g/kg, kalcium 

2,39 mg/kg, nátrium 26,3 mg/kg, magnézium 39,5 mg/kg, foszfor 0,002 g/kg. 

 

Halmazállapot: folyadék. 

 

 

Rendeltetés:  

A VITAEAPIS® egy kiegészítő takarmány, 

amely elősegíti a méhek természetes 

higiéniai ösztönét és élénkségét. A 

preparátumban levő közönséges komló 

kivonat a közönséges komló (Humulus 

lupulus L.) tobozkáiból van kinyerve. 

 

A VITAEAPIS® természetes módon 

fokozza a méhek ellenálló képességét, ezen a 

módon korlátozva a méhcsaládok tömeges 

kipusztulásának problémáját, melyet főleg a 

Varroa destructor, a Nosema apis, a Nosema 

ceranae inváziója, a környezeti stressz és a 

növényvédőszerek hatására bekövetkező 

mérgezés okoz. 

 

A VITAEAPIS® véd a neonikotinoid 

csoportba tartozó peszticidek hatásainak 

negatív következményei ellen. 

 

A VITAEAPIS® alkalmazása kiegészítő 

jellegű, melynek célja a méhcsaládok 

megfelelő fejlődésének, jó 

termelékenységének biztosítása, és a méhek 

ellenállási mechanizmusainak stabilizálása. 

 

A VITAEAPIS® stimulálja a méhek 

higiéniai viselkedését, ezáltal gyorsabban 

mozgósítják magukat, és az elhalt vagy beteg 

lárvákat eltávolítják a kaptáron kívülre. 

 

A csomagolás és megjelölés módja: Tasak, 

a gyártási sorozatszám és a gyártási idő meg 

van adva a tasak zárópréselési csíkján. 

 

Minimális tárolási idő: A legjobb 

felhasználni a gyártási időtől számított két 

éven belül. 

 

A tárolás módja: 25oC alatti hőmérsékleten, 

zárt csomagolásban, gyermekek elől elzárt 

helyen, fénytől védve. 

 

Nettó mennyiség: 2 ml 
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Kiegészítő információ: Az eredeti terméket lengyel és európai szabadalom védi. 

A preparátum nagy hatásosságát vizsgálatok megerősítették. 

A VITAEAPIS® -ról további információk nyerhetők a www.vitaeapis-new.com  honlapon. 

 

 



 

Małgorzata Kruszewska-Gagoś 

BioActive-Tech Sp. z o.o. Al. Witosa 3, 20-315 Lublin, Poland 

Vitaeapis® - információ a preparátumnak a méhcsaládra 

gyakorolt hatásáról 

A korszerű mezőgazdaságban és gyümölcsöskertekben a növényvédő szerek alkalmazása igen 

gyakran az elvárt termésmennyiség sine qua non feltételének számít. Azonban a peszticidek 

hatásainak negatív aspektusaira különösen érzékenyek a növényeket beporzó rovarok, azaz 

elsősorban a mézelő méhek. 

 
Fenomenálisan kétoldalt bepirosodott Dadant keret, a család a Vitaeapis kétszeri alkalmazása 

után. Vélemény: Tomasz Wudarczyk méhész Włocławek környékéről (Polankowicz).  

fotó: Tomasz Wudarczyk 



A családok halála a neonikotinoidok mérgező hatására nemcsak a méhészek számára jelent 

veszteséget. A rovar beporzású növénytermesztési területeken a beporzók hiánya gyenge 

termést okoz. A rovarok hiányának szituációjában még az intenzív növényvédő beavatkozások 

sem hoznak számottevő eredményeket. 

A növények beporzása ugyanúgy szükséges feltétele a jó termésnek, mint a megfelelő 

agrotechnikai kezelések, valamint a betegségek és kártevők leküzdése.  

A neonikotinoidoknak a rovarok nikotin receptoraira gyakorolt hatásának analzise sok 

tudományos munka tárgyát képezi, melyek megjelentek az úgy nevezett filadelfiai jegyzék 

neves folyóirataiban. A neonikotinoidok csoportjába tartozó peszticidek alkalmazásának 

következménye nemcsak a termesztett növények kártevőinek halála, hanem gyakran egy 

hasznos rovaré is – a mézelő méheké. 

A komló halkonok prenil származékai, melyeket a Vitaeapis® tartalmaz, és amelyeket a lublini 

székhelyű BioActive-Tech Sp. z o.o. /Kft/ dolgozott ki és szabadalmaztatott, a méhek 

idegrendszerére hatva, biztosítják őket különösen a neonikotinoidok csoportjába tartozó 

növényvédő szerek hatásának következményei ellen. 

A preparátummal biztosított méhek ellenálló képesek az inszekticidekkel szemben – a 

Vitaeapis® preparátum alkalmazása után a méhek életben vannak még a peszticidekkel való, 

mérgezést okozó adagokban elszenvedett közvetlen kontaktus után is (ennek részletei 

olvashatók a lengyel „Pszczelarstwo”, azaz „Méhészet” folyóirat 2014. évi 3. számában). 

A neonikotinoidok strukturájukban és funkcionálisan közeli rokonai a nikotinnak, és a kémiai 

felépítésükre való tekintettel klórnikotinátoknak is nevezik őket. A neonikotinoidok hatásának 

fő támadási területe a rovarok idegrendszere. Ezek alkalmazása a mezőgazdaságban szükséges.  

Azonban számos laboratóriumi és terepen elvégzett vizsgálat leírja a neonikotinoidok halálos 

vagy csaknem halálos hatását a méhek és egyéb beporzó rovarok emlékezetvesztésére és 

viselkedésére. Az imidakloprid szubletális adagjai, a diétájukban levő virágporba beadva, 

negatív hatással voltak a mézelő méhek proteolitikus aktivitásának szintjére. 

Az, hogy a rovarok életben maradnak, miután kitették őket a neonikotinoidok hatásának 

megengedett adagokban, nem mindig bizonyítja a jó kondíciójukat, amit már észrevettek a 

méheken végzett vizsgálatokban is. 

A neonikotinoidok sikeresen utánozzák a nikotin hatását a központi idegrendszerre. Alacsony 

koncentrációkban serkentik a nikotin típusú cholinergikus (paraszimpatikus) receptorokat, és a 

neuronok hártyájának depolarizációját, tehát serkentett állapotot okoznak, ezzel szemben 

magasabb koncentrációkban blokkolják a szimpatikus vezetőképességet. 

Ez az állapot fennmarad, mivel a szinaptikus térben nincsenek eszterázok, melyek lebontanák 

a nikotin analógjait. Ez az idegi impulzusok átadásában zavarokhoz vezet, a posztszimpatikus 

neuronok túlérzékenységét okozva. A nikotin és analógjainak excitotoxicitása a neuronok 

megsérülésére vezet, és ennek következtében a rovarok halálához.  

A neurológiai tüneteken kívül a neonikotinoidok csökkentik a méhek betegségekkel szembeni 

ellenálló képességét is. Az imidakloprid az acetilcolina (nAChRs) nikotin-receptorainak 

agonistája, és szelektív toxicitást mutat a rovarok számára. 



A kötési tesztek kihasználásával, a molekuláris biológia és az elektrofiziológia módszereivel 

végzett legutóbbi vizsgálatok azt sugallják, hogy az nAChRs nikotin receptorok néhány 

alegysége elektrostatikus módon együttműködik az imidaklopriddal. 

Amint fentebb már említettem, a neonikotinoidok még oly alacsony expozíciója is súlyos 

szubletális tüneteket okozhat a méheknél.A Greenpeace „A beporzó rovarokat és a 

mezőgazdaságot Európában fenyegető ágensek áttekintése” című közleményében azt állítják, 

hogy a szubletális következmények széleskörű viselkedési zavarokat okoznak a mézelő 

méheknél, pl. a tiametoxam „szubletális koncentrációkban: 

 gyengíti a mézelő méhek középtávú emlékezetét és az agyuk metabolizmusát, 

 zavarokat okoz az eledelt gyűjtő mézelő méhek viselkedésében,  

 még igen alacswony adagokban is káros hatásokat okoz a poszméhek kolóniáinak 

fejlődésére, különösen negatív hatással az anyákra,  

 negatív hatás az idegrendszer fejlődésére és a helyváltoztatási képességre a vadon élő 

méhfajták újonnan kikelt dolgozóinál, 

 alacsony, a mezei körülmények közt előfordulóhoz hasonló koncentrációjú adagokban, 

és a piretroiddal (lambda-cyhalothrin) társítva növeli a dolgozók halandóságát, és 

csökkenti az eledel gyűjtési képességet a poszméheknél, ezzel ártva az egész kolónia 

egészségének.” 

A fenti problémákra a Greenpeace által adott válaszokban meg kell állapítani, hogy a 

Vitaeapis® preparátum realizálja a korszerű méhészet, és ezzel együtt a mezőgazdaság és a 

gyümölcskertészet elvárásait, tulajdonképpen realizálja a modern idők kihívásait.  

Az elvégzett vizsgálatok kimutatják a Vitaeapis® preparátum magas hatékonyságát a 

méhcsaládoknak a neonikotoidok hatásai elleni védelmében. Még az eledellel megmérgezett 

méhek is, a Vitaeapis® alkalmazása után gyorsan visszanyerik egészségüket. 

A jelenlegi tudásunk szerint, a neonikotinoidok molekulái valószínűleg nem férnek hozzá a 

nikotin receptorhoz, és nem blokkolják annak működését. Fel lehet tételezni, hogy a preparátum 

aktív részecskéi befolyást gyakorolnak a receptorra, valamiféle sorompót alkotva, amely 

leblokkolja a neonikotinoidok propagációját a méh szervezetében. 

A Vitaeapis® támogatja azt a szükségletet, amely szerint a méheket szelektíven kell megvédeni 

a neonikotinoidoknak a méhcsaládokra gyakorolt negatív hatásaival szemben. 

A BioActive-Tech Sp. z o.o. /Kft/ által elvégzett és a 2014. évi „Pszczelarstwo” 10. számában 

publikált vizsgálatok arra mutatnak, hogy a Vitaeapis® preparátum ezen felül igen vonzó a 

méhek számára, az illatára és az ízére való tekintettel (íz: a méhek szívesen és gyakran 

fogyasztják a cukor szirupban, illat: előfordult egy család sikeres megrablása, amelyben 

szirupban adagolva volt ez a preparátum, az alkalmazott biztosítások ellenére, és dacára annak, 

hogy a terepen rendelkezésre állt megfelelő eleség).  

A Vitaeapis® preparátumnak a méhcsalád számára történt alkalmazása után a méhek intenzív 

mozgása észlelhető a kijáratnál, a kaptár védelmét megerősítik. Ezen felül feljegyeztük a méhek 

fokozottabb aktivitását, valamint élénkebbé válását. Augusztus első felében a Vitaeapis® 

preparátummal biztosított kaptárakban észleltük a méh királynők pirosodásának jelentős 

intenzívebbé válását, az ellenőrző kaptárakhoz képest. 



Ez azt jelenti, hogy a méhcsalád ereje megnőtt a tél bekövetkezte előtt, ez jelentősen fokozta a 

túlélésük esélyeit.  

A Vitaeapis® stimulálja a méhek higiéniai ösztönét és öntisztítását 

A méhek higiéniai viselkedése olyan tulajdonság, amely korrelál a gombabetegséggel, az 

amerikai rothadással, a Varroa destructor-ral, valamint a kaptárban kifejlődő egyéb 

betegségekkel szembeni ellenállással. A higiéniai viselkedésüknek köszönhetően a méhek 

képesek a fertőzött lárva felfedésére, kinyitására és eltávolítására, még mielőtt az fertőzővé 

válna, és ezen a módon a betegség terjedésének lassítására, sőt kiküszöbölésére.  

Sok tudományos munka ismeretes, melyekben a szerzők kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a 

méhcsalád higiéniai ösztönének növelése az alapja az egészségüknek. A méhek higiéniai 

ösztönének növelésére az egyik módszer a megfelelő genetikai anyag kiválasztása a királynő 

megtermékenyítéséhez.  

Ezen felül az étkezés módja, az eleség jelenléte és az évszak is befolyásolják a méhcsalád 

természetes higiéniai viselkedésének megfelelő szintjét. 

Végeztek speciális vizsgálatokat a méhek higiéniai ösztönéről, amely abból állt, hogy 

egynéhány betokosodott lárvát lefagyasztottak, vagy tűvel megszúrtak. Ennek célja az volt, 

hogy értékelni lehessen a méhek reakció idejét, amelyre szükségük volt a halott lárvák 

lokalizálásához, majd a kaptárból való eltávolításukhoz. 

Egy méhész – a méhkirálynők ismert tenyésztője – által elvégzett bevezető vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy a Vitaeapis® preparátummal biztosított méhek reakció ideje kétszeresen, 

sőt háromszorosan lerövidül, az ellenőrző csoporttól függően.  

A méhek rövid időn belül kidobták a halott lárvát a kaptáron kívülre, kiküszöbölve fertőzések 

kifejlődését. Ez a tény azt jelenti, hogy a  Vitaeapis® preparátum támogatja, sőt visszahozza a 

méhek természetes higiéniai ösztönét. 

Ezen felül megállapítást nyert, hogy analóg cselekvési mechanizmus lép fel a 

gombabetegséggel sújtott méhcsaládokban is. A Vitaeapis® preparátum alkalmazása után a 

méhek ügyesebbent tisztították ki a fészkeket a mész múmiáktól (amelyeket benőtt a halott 

lárva gombás micéliuma), ezzel egyidőben fékezve a betegség kifejlődését 

(wolnepszczoly.org/wywiad-z-pania-elzbieta-kowalczyk) – ez egy interjú Elżbieta 

Kowalczykkal a szabad méhekről. 

A Vitaeapis® preparátum alkalmazása után a gombás betegségben szenvedő családokban 

csöndesen kicserélték a királynőt. Eszerint a Vitaeapis® preparátum beindíthat olyan 

mechanizmusokat, melyek a királynő – mint betegségek tartálya (átviteli vektor) – 

diagnosztizálására vezetnek, ezzel egyidejűleg szignált adnak a királynő csendes kicserélésére. 

Hasonló megfigyeléseket jegyeztek fel a Varroa destructor inváziójának esetében is. A 

Vitaeapis® preparátum alkalmazása után jelentős mennyiségű V. destructor hullott le a kaptár 

fenekére. A beható megfigyelés kimutatta, hogy a Varroák élnek, de le lettek dobva a méhekről 

az úgy nevezett bolhászási effektus eredményeként, amely pl. a kaukázusi méheknél lép fel. 



Ez azt jelenti, hogy a preparátum nem öli meg a V. destructort, de a méhek a fokozott higiéniai 

ösztönüknek eredményeként maguk dobják le őt, az öntisztítás eredményeként. 

Összefoglalás 

A preparátum védi a méheket az alkalmazott növényvédőszerek negatív következményei ellen. 

A Vitaeapis® preparátum hatásának következménye a higiéniai ösztön aktiválása azokban a 

családokban, melyekben a beteg vagy halott lárvák kihordási ideje meghosszabbodott.  

A higiéniai ösztön aktiválása azt okozza, hogy a méhek ledobják a Varroa szaprofitákat, a 

gombákat kidobják a  kaptáron kívülre a Nosemákkal együtt. A tiszta kaptár azt jelenti, hogy a 

királynő pirosodása fokozódik, s ennek következtében – a család erős. Azok a méhészek, akik 

alkalmazták a Vitaeapis® szert a méhcsaládokra, észrevették, hogy a preparátum beadása után 

a méheknek nincs kirajzási kedve.  

Másfelől, bizonyos családokban bekövetkezett a királynő csendes kicserélése. 

A vizsgálatoknak megfelelően, a Vitaeapis® preparátum alkalmazásának eredményeként a 

méhész akár 30 kg-mal több mézet nyerhet a kaptárból (Grzegorz Jasina vizsgálatai – Lublin). 

A lehullás a fenékre a téli időszak után nem számottevő. A méhek tovább élnek (Wojciech 

Pelczar vizsgálatai, Krosno).  

További információk a https://vitaeapis-new.com honlapon. 
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