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Hova telepítsünk Méhlegelőt?

A méhlegelő elhelyezése változatos lehet, könnyen beilleszt-
hető a növénytermesztés rendszerébe. Helyét és méretét 
mindenkor a rendelkezésre álló terület adja meg. A gondos 
gazda úgy jár el, hogy az idegen megporzást igénylő ola-
jos- és takarmánynövények, ipari növények, gyümölcs kul-
túrák a közelben legyenek, ezzel segítve a beporzók mind 
nagyobb számú megjelenését a termesztett kultúrákban, a 
hatékonyabb beporzást és ezzel a terméshozam növelését. 
Ezen szempontokat szem előtt tartva a méhlegelő a követ-
kező helyekre ajánlott:
	 Két mezőgazdasági tábla közé
	 Tábla nehezen művelhető sarkába, részeire
	 Természetes növénytársulások mellé
	 Lejtő aljába, oldalába, a talajerózió csökkentésére

Méhlegelők kialakítása és termesztéstechnológiája
Technológiai ajánlás 	 Gazdasági utak mellé

	 Gyümölcsösök sorába, az ültetvény szélére
	 Olyan területekre melyek termőképessége csekély, 

 nehezen művelhető, rosszabb adottságú, vagy vadkár-
 nak kitett. 
A méhlegelőknek talaj- és vízvédelmi szerepe is van, mert 
csökkentik a talajeróziót a lejtős területeken. Természetes 
társulások (bokros, erdős területek) mellé telepítve a méh-
legelők táplálkozó- és fészkelőhelyet adnak a madaraknak, 
ugyanakkor védő zónaként működnek a természetes terü-
letek és a mezőgazdasági táblák között. A kialakított sávok 
megakadályozzák a művelt területekről a mezőgazdasági 
kemikáliák elsodródását, ezzel is védve a természetes élő-
helyeket, élővizeket.

A Syngenta 2009-ben több európai országban indította el a 
Beporzó programot. A program célja olyan „méhlegelők” 
kialakítása, amelyek a növények megporzását végző rova-
roknak nyújtanak nektárban és pollenben gazdag táplálko-
zó- és élőhelyet. Az utóbbi években több fontos beporzó faj 
egyedszáma csökkent.  Ennek oka a táplálkozási lehetősé-
gek beszűkülésében, élőhelyeik eltűnésében is keresendő. 
A beporzó rovarok számának fenntartása ugyanakkor je-
lentős gazdasági érdek, mert a termesztett növények 80%-
ának termékenysége függ a beporzó rovaroktól. A beporzók 
munkája, 5 milliárd Euro értéket képvisel évente, Európában. 

A Beporzó program javítja a növénytermesztés jövedelme-
zőségét és segíti a mezőgazdasági termelőket abban, hogy 
fenntartsák környezetünk sokszínűségét, fajgazdagságát. 

A Syngenta programja 5 év alatt 10 ezer hektárnyi  méh-
legelő kialakítását tűzte ki célul Európa-szerte. Angliában, 
a már korábban elindított program eredménye volt, hogy 
a poszméhek száma meghatszorozódott, a lepkék szá-
ma 12-szeresére, más beporzó rovarok száma tízszeresére 
emelkedett. A mezőgazdasági táblák szegélyeiben kialakí-
tott méhlegelők segítenek fenntartani az egészséges öko-
szisztémát, így a biológiai sokféleségre is kedvezően hatnak. 
E területeken a beporzó rovarok mellett sok más rovar is fel-
szaporodik, beköltöznek a madarak, rágcsálók és látogatják 
a vadak. Ugyanakkor tájkép kialakításában játszott szerepük 
sem elhanyagolható, mivel a vetett és hosszan virágzó sávok 
vonzóbbá teszik a határt.
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Talajigény

Talajjal szembeni igény a keverékben szereplő egyes növé-
nyek esetén eltérő, de általánosságban elmondható, hogy a 
legtöbb mezőgazdasági művelésre alkalmas talajon vethe-
tő, a nagy faji összetétel garantálja, hogy a növénykeverék-
ből mindig lesznek növények melyek szépen díszlenek és a 
méhlegelő funkcióját betöltik.

Elővetemény igény

A keverék összetétele folytán az előveteményre nem kényes 
de feltört pillangósok után a hereuntság miatt ne vessük. 
Őszi vetés esetén a korán lekerülő gabonafélék jöhetnek 
elsősorban számításba.

Vetésidő

Kétféle vetésidő lehetséges: a kora tavaszi vagy a nyár végi 
időszakban. A kora tavaszi vetés esetén a vetőmag  márci-
us hónapban kerüljön a talajba. Nyár végi vetés esetén leg-
alkalmasabb szeptember 10-ig elvetni. A növényállomány 
megerősödéséig minimum 6-7 hét szükséges az első fagyok 
beköszöntéig.

A méhlegelők művelése

Talaj-előkészítés  

A keveréket legnagyobb számban apró magvú pillangós nö-
vények alkotják, így a talajelőkészítést is ehhez kell igazítani 
a gyors csírázás érdekében. 
Nyár végi vetés esetén különös gonddal kell eljárni a talaj 
nedvességtartalmának megőrzése érdekében. Az elővete-
mény lekerülése után minél előbb tarlóhántás és annak le-
zárása (gyűrűshenger) szükséges. A lezárt, visszatömörített 
talajfelszín a nedvességmegőrzés mellett mielőbbi csírázás-
ra készteti a kultúrnövény és a gyomnövények magjait is. Ezt 
követi a vetőágykészítés talajmaróval, vagy ásóboronával, 
majd ismét hengerezés. A nyári szántás után a lezárást sem-
miképpen ne mulasszuk el, mert a talaj gyors kiszáradása 
rontja a vetés kelését.
Tavaszi vetés esetén, őszi mélyszántás majd annak tava-
szi simítózása (az egyenletes felszín a kelés és a későbbi 
munkák miatt fontos) majd magágy előkészítés következik. 
A talaj aprómorzsás szerkezete a vetés mélységéig kívána-
tos. Őszi mélyszántás nélkül is vethetünk, ennek különösen 
lejtős területen van jelentősége a talajerózió megelőzése 
céljából. Kultivátorral 10-15 cm mélyen munkáljuk meg a 
talajt tavasszal, majd tömörítsük vissza. Vetés előtt mag-
ágy előkészítés ásóboronával is történhet. Laza szerkezetű 
talajon vetés előtt ismét hengerezzünk, kötött talajokon a 
hengerezés ilyenkor már nem szükséges.

A méhlegelők mérete

Adott mezőgazdasági táblához, tájhoz és a rendelkezésre 
álló gépparkhoz (kaszálás, szárzúzás) méretezzük a szegé-
lyeket. A gépi kaszállás munkaszélessége határozza meg a 
szegély szélességét, amelynek legalább 6 m szélesnek kell 
lenni. Cél, hogy a méhlegelő könnyen kaszálható legyen és 
biztosítani tudjuk azt, hogy mindig maradjon kaszálatlan, 
virágzó sáv. A szegélyek hossza 50-100 méter vagy ennél 
hosszabb is lehet. A szegélyek méretét és alakját azonban 
mindig a területi adottságok fi gyelembe vételével célszerű 
kialakítani. 

A méhlegelő keverék növényi összetétele

A telepítés több évre szól, így növényi összetétele is ennek 
megfelelő. A program során hazai keveréket dolgozott ki a 
Syngenta Kft. a Lajtamag Kft. vetőmag forgalmazó céggel 
együttműködve. A méhlegelő szánt vetést döntően pillangós 
virágú növények alkotják (vöröshere, lucerna, alexandriai 
here, bíborhere, fehérhere), tartalmaz még mézontófüvet 
(facélia), pohánkát (hajdina), takarmányrepcét.

A keverékben többségében egyéves, de önmagát újravet-
ni képes, vagy áttelelve megújuló növény van. A keverékbe 
továbbá más fajok is vethetők, a nagyobb változatosság 
a keverék előnyére válik (somkóró, baltacím, napraforgó, 
komlós lucerna, mustár, gabonafélék stb.). A hozzákevert 
kalászos növény támasztónövényül szolgál a pillangós vi-
rágú növények számára, a baltacím és somkóró meszes, 
a csillagfürt savanyú talajra ajánlható. A nagyobb magvú 
növényeket – mint amilyen a csillagfürt, napraforgó, pohán-
ka, baltacím, olajretek, borsó- és babfélék – az apró magvú 
növényektől mélyebbre és ezért külön menetben kell vetni, 
ha megfelelő vetésmélységet kívánunk biztosítani számuk-
ra. Egy mélységbe történő vetés esetén rosszabb csírázásra 
kell számítanunk azoktól a fajoktól, amelyeknek a választott 
vetésmélység nem optimális.
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Tápanyagellátás

A méhlegelőnek vetett sáv nem igényel kiegészítő tápanyag-
ellátást.  Állományban műtrágyázni sem javasolt. A keverék 
pillangós növényei a gyökerükön élő baktériumfajokkal ké-
pesek a légköri nitrogén megkötésére, így elmondható, hogy 
tápanyagban inkább gazdagítják a talajt. 

Vetés

Vetőmagszükséglet a Lajtamag Kft. Méhlegelő keverékkel 
25 kg/ha. A vetés történhet precíziós vetőgéppel 12 cm-es 
gabona sortávra 1-2 cm mélységben, de kézzel vagy  műtrá-
gyaszóróval is egyenletes állományt lehet kialakítani. Vetést 
követően mindig hengerezzünk sima, vagy gyűrűs hengerrel. 
Hengerezéssel a magokhoz tömörítjük a talajt, megköny-
nyítjük a vízfelvételt, ezáltal csírázását. Hengerezés nélkül 
az állomány vontatottan kel és könnyebben felgyomosodik. 

Növényápolás, gyomszabályozás

A műveletek célja az állomány gyommentesen tartása és a 
lehető leghosszabb ideig való virágzásban tartása.
A vetett méhlegelőkön vegyszeres gyomirtást nem, csak 
mechanikai gyomszabályozást alkalmazzunk (kaszálással, 
szárzúzással). A tavaszi vetés a gyenge kezdeti fejlődés mi-
att rendszerint erősen elgyomosodik. A gyomosodást orvo-
solandó az állományt, 30-40 cm-es korában, visszavágjuk 
8-10 cm-es tarlómagasságra. Korábbi és erős felgyomoso-
dás esetén nem kell megvárni a 30-40 cm-es kort, korábban 
is vissza lehet vágni, a 10 cm-es tarlómagasságot megtart-
va. A visszavágást indokolhatja az állomány megnyúlása is. 
A visszavágással az oldalhajtások növekedését serkentjük.  

A visszavágás időpontja a márciusi telepítésnél június első 
fele, de parlagfű fertőzött területeket és a késői vetéseket is 
vágjuk vissza június 3. harmadában.
Első évben az első tömeges virágzást, - jól fejlett állomány 
esetén- , az első kaszálást követő 6.-7. héten várhatjuk (au-
gusztus). A vetés évében mindig a gyomfertőzéshez igazítjuk 
a kaszálást. Az utolsó kaszálást szeptember második felénél 
későbbre ne hagyjunk az állomány ismételt megerősödése 
miatt (első fagyokig). Későn kaszált gyenge állomány télen 
megritkulhat. 
Második évtől a kaszálásokat az állomány fejlettségéhez 
igazítsuk. Az első kaszálást akkor kell megkezdeni mikor 
az elszáradó virágok aránya 25-50% közötti. A méhlegelő 
telepítésével célunk, hogy a beporzók számára folyamatos 
táplálkozási lehetőséget teremtsünk a mezőgazdasági te-
rületeken, ezért fontos a vetett sávok folyamatos virágzás-
ban tartása. 
A hosszantartó virágzást elősegíthetjük azzal is, ha nem 
egyszerre kaszáljuk le a növényállományt, hanem mindig 
csak az egyik részét. A korábban le nem kaszált rész majd 
akkor kaszálható, ha a korábbi kaszálás ismét virágzásba 
kezd. Második évtől a vetett (és megmaradt) növények gyors 
kezdeti fejlődésűek, így jó gyomelnyomó képességgel is bír-
nak. Optimális időben elvetett őszi vetés csak a következő 
évtől kezelendő a fent leírt módon. Erős, nagy zöldtömegű  
nyár végi vetést ajánlatos lekaszálni 10 cm-es tarlóra, szept-
emberben, hogy a hó alatti kipállást elkerüljük. 
Aranka fertőzés esetén védekezni kötelező. A védekezés-
re engedélyezett a diquat-dibromid hatóanyagú Reglone 
készítmény. A készítménnyel, 0,5%-os koncentrációban, a 
fertőzött foltokat permetezzük le. Rovarölő szerrel a Méhle-
gelő területet soha se kezeljük. Kívánatos a kultúrnövényben 
végzett munkák alkalmával a legnagyobb körültekintéssel 
eljárni az permetátsodródás elkerülésére.

Kaszálás, vagy szárzúzás/mulcsozás

A vetett területeken a beporzó rovarok folyamatos táplálko-
zási lehetőségének biztosítása mellett a másik cél az élőhely 
biztosítása. Poszméhfajok közül számos fészke/családja a 
föld alatti üregekben található, némelyek pedig az otthagyott 
szalma, mulcs között alakítják ki fészkeiket, illetve telelnek. 
Így mindenképpen indokolt a szárzúzás vagy a mulcsozás. 
Kaszálás után, célszerű a nagy szártömeg miatt a kaszált 
rendet szétdobni, elkerülendő a vetés idő előtti kiritkulását.  

A keverék felhasználható más célra is. Összetételénél fogva kiválóan 
alkalmas zöldtrágyázásra, a különböző madárvédelmi, élőhely fejlesztési 
célprogramokban történő felhasználásra, erózió és defl áció által károsított 
területeken a talaj védelmére, vagy vadföld kialakítására. Célszerű lehet 
továbbá a keveréket kiegészíteni más növények magjaival a helyi 
viszonyoknak megfelelően a hasznosítási irányt, a talaj kémhatását, 
kötöttségét, lejtésszögét stb. fi gyelembe véve.

Feltörés

A harmadik év végére vetésünk általában jelentősen gyomo-
sodik. Így újravetése célszerű rendszerint egy másik terüle-
ten. A feltört keverék jó előveteménye kultúrnövényeinknek. 
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