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1. A halgazdálkodás és haltenyésztés fogalma és azok főbb formái 
 

Az emberi civilizáció hajnalán a vadászat mellett az egyik legősibb foglalkozás a 
halászat volt, a tengerek és édesvizek természetes halállományából fogták ki a szükséges 
mennyiséget. 

A haltenyésztés, mint tudatos és tervszerűen végzett állattenyésztési tevékenység (a 
mezőgazdaság egyik ága), abban különbözik a halászattól, hogy a különböző társadalmak 
egyes embercsoportjai táplálékszükségleteik kielégítésére olyan környezeti viszonyokat 
teremtenek, amelyben bizonyos halfajok jól érzik magukat, ott növekednek, szaporodnak, 
végső soron emberi fogyasztásra alkalmas termékeket (halhús, halikra) termelnek. A 
haltenyésztés szorosan összefügg a hidrobiológiával, hiszen nyomon kell követni a víz 
állapotát. Főleg tógazdaságokban folyik (ld. 4. tétel). 

A halgazdálkodás tágabb fogalom, magában foglalja a természetes vizekben történő 
haltenyésztést is. 
 

A halgazdálkodások csoportosítása 
- Hőmérséklet szerint 

o hidegvizű (tenyészidőben <18°C; pisztrángfélék) 
o melegvizű (elviselik a mérsékelt övi 0-4°C-ra lehűlő vízhőmérsékletet, de 

számottevően növekedni csak 18°C< -os tenyész periódusokban képesek; 
elsősorban ponty- és harcsafélék) 

o trópusi környezetet igénylő / temperált vizű (azonos hőmérsékleten tartott 
vizek, szuperintenzív rendszerek; tokfélék, értékes halak: pl. angolna, békés, 
tömeg halfajok: pl. afrikai harcsa) 

A magyarországi tógazdaságok többsége melegvizű. 
A trópusi halak tartósan15°C alatti vízhőmérsékletnél elpusztulnak. 
A halak étvágya kb. 28°C-ig emelkedik, felette étvágytalanok, ez a trópusiakra is 
vonatkozik. 
A trópusokon az ottani halak nem a tavaszi felmelegedésre (hiszen állandóan meleg 
van), hanem az esős évszak megjöttével a vizek só- és iontartalmának hígulására 
reagálnak ívás előtt. Az itteni halfajták (ponty, busafélék) a trópusokon „elvesztették a 
fejüket”, bármelyik időszakban rá lehetett venni őket a szaporodásra, programozott 
etetéssel. (ld. még 5. tétel) 
 

- Vízellátás szerint 
o gravitációval 
o szivattyúval 

Versenyhátrány a szomszédokkal szemben: fizetni kell a vízért! 
 

- Népesítés szerint 
o monokultúrás (csak egy halfaj, előnye, hogy egy faj igényeit kell kielégíteni, a 

lehalászás is egyszerűbb) 
o polikultúrás / kombinált (több halfaj, pl. ponty-ragadozók-növényevők, előnye, 

hogy a keletkező szerves táplálékra van fogyasztó) 
Az előnevelést általában monokultúrában, a későbbi tenyésztési szakaszokat 
polikultúrában szokták végezni. 
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- Kihelyezett halkorosztály szerint 
o egyszerű népesítés (egykorúak) 
o vegyes népesítés (különböző korosztály) 

Régen karácsonykor adták el a halak 90%-át, ezért ősszel egyszerre halászták le az 
egykorú halakat. Mára a szupermarketek átalakították a piacot, ezért a halgazdaságok 
sokszor külön tavakba különböző korosztályú halat raknak, de egy-egy tóban 
egyidősek. 
Természetes vizekben inkább a vegyes népesítés kívánatos. 

 
- Termelési mód szerint 

o részüzemű halgazdaságok (vagy csak ivadéknevelés, vagy csak piacihal-
nevelés) 

o teljes üzemű (az összes termelési fázist egy gazdaságon belül művelik, 
anyahalak ivadéknevelés piacihal-nevelés) 

Sok helyen a feldolgozóipar rátelepült a halgazdálkodásra. 
 
- Termelés időtartama szerint 

o mérsékelt övi 
 2 éves üzemszerkezet 
 3 éves üzemszerkezet (népesítés és etetés határozza meg) 

o trópusi (1 év alatt elérik a piaci méretet) 
Ha kicsi a denzitás, az egyedek gyorsabban nőnek. 
A halak korlátlan növekedésű állatok, tehát halálukig folyamatosan növekszenek és 
kedvező körülmények között gyorsabban. 
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2. A természetesvízi halászat formái és fontosabb ismérvei 
 
Halászati módszerek: 
- régen szigonyok, villák 
- természeti népek nyíllal 
- indiánok: van egy növény, ami O2-t von el a vízből, feljönnek a halak a víz színére, el 

is bódulnak, így csak össze kell szedni őket (tiltott módszer, mert túl hatásos, csak 
nekik szabad, mert hagyományos módszer) 

- vész: valamilyen módon elrekeszti a vizet, vezető szárny+bekunkorodó rész, a hal 
nem visszafordul, hanem megpróbálja kikerülni) 

- varsa: hasonló ötleten alapul, mint a vész, kiseszközös halászati módszer 

 
- teszi-veszi háló: halastavakban mintavételre 
- keceháló: 2-féle (hosszú, kusza), fenék közeli halakat, pl. kecsegét lehet jól fogni vele, 

vízáramlás irányával ellentétesen 
- dobóháló: ha sok a hal, mintavételre alkalmas 

 
- húzóháló: több száz méteres is lehet, felül vízen úszó parafa súlyok (felin), alul ólom 

súlyok leérnek a fenékre (alin), két oldalt feszítő (apacs v. vezérfal) 

 
- elektromos angolnafogó: magas feszültségű, alacsony áramerősségű egyenáram, nem 

üti agyon, nem süti meg, csak megbénítja a halakat, most már többféle hal fogására 
használják, emberséges módszer, nagyon hatékony, ezért használata tiltott, kutató 
használatra kiváló, anód a csónaknál, katód a szákon, aggregátor fejleszti az áramot, 
gombbal működik 
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3. Az ökológiai és halgazdasági szempontból fontos halfajok 
csoportosítása és jellemzése 

 
A Magyarországon előforduló halfajok száma kb. 80. 
Csoportosításuk: 
- állandó 
- változó 
- bevándorló 
- kihaló (ha már 20 éve nem fogták) 
- invázív (pl. amuri géb) 
- őshonos (amely legalább 1000 éve itt él) 
- betelepített, betelepült (pl. törpeharcsa, naphal, busafélék) 
- ebből halászati szempontból behozott halfajok, a „kínai halak”: amur, pettyes busa, 

fehér busa; oka: nincs olyan őshonos fajunk, amely kizárólag vízinövényt vagy 
fitoplanktont fogyaszt 

 

A hazánkban tenyésztett halfajok: 
 
- ponty (Cyprinus carpio) 

 
o Eurázsiában őshonos, jó alkalmazkodóképességű faj 
o melegvíz-kedvelő, de 

hőmérsékleti toleranciája tág 
o optimális növekedés: 20-25°C 

körüli vízhőmérséklet 
o 8°C alatt hibernált állapotba 

kerül 
o a víz ion- és oldott O2-

tartalmára sem érzékeny, 3-4 
mg/l oxigén mellett még 
táplálkozik 

o mindenevő (előnyben részesíti a zooplanktont alkotó apró rákokat, az iszapban 
élő férgeket (zoobentosz), rovarlárvákat, de elfogyasztja a vízinövények 
magvait, hajtásait is, kiegészítő takarmányként gabonával is etetik) 

o optimális esetben a pontyok táplálékának felét (de legalább 30%-át) 
természetes táplálékból, a másik felét abraktakarmányból állítjuk össze 

o háziasítottnak tekinthető (nemes ponty, tükrös tenyészváltozatok) 
o környezetformáló szerepe: a tótalaj állandó túrásával, mozgatásával egyrészt az 

anaerob iszap kialakulását korlátozza, másrészt a biogén tápelemek állandó 
visszaforgatásával és a víz zavarossá tételével a tavi biológiai produkció 
meghatározó tényezője; nélküle a magasabbrendű vízinövények 
elszaporodnának, kivonva a tápanyagot a vízből 

o a pontynak tehát a halastavakban nemcsak hústermelő szerepe van, hanem 
elősegíti más halfajok növekedéséhez a kedvező körülményeket 

o összes haltermelésünk mintegy 70-80%-át a ponty teszi ki 
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- békés mellékhalak a pontyos tógazdaságokban 
o fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) 

- kínai 
- a leghasznosabb növényevő halfajunk 
- finom kopoltyúszűrő (6-10 µm méretű részecskéket – algákat, 

bakterioplanktont – tud kiszűrni a vízből) 
- növekedésének biztosítása olcsó, mivel nitrogén- és 

foszforműtrágyákkal az algaállományt egyszerűen lehet fokozni 

o pettyes busa (Aristychthys nobilis) 

- növekedési erélye talán a legjobb a három kínai hal közül 
- a nagyobb példányok húsa igen ízletes 
- szűrőszerve csak a nagyobb (40-60 µm méretű) sejtkolóniákból álló 

algákat, cianobaktériumokat és a zooplankton-szervezeteket képes 
kiszűrni, ezért kevésbé hasznos a tógazdaságokban, mint a fehér busa 

- túlnépesítéskor akár a ponty táplálékkonkurensévé is válhat 

o amur (Ctenopharyngodon idella) 

- elsődleges tápláléka a magasabbrendű vízinövényzet (makrofita) 
- takarmánnyal nem nagyon lehet etetni, mert betegségeket, pl. 

bélgyulladást, májzsírosodást kap 
- olyan tógazdazdaságokban, ahol pl. szennyvízterhelés vagy elöregedés 

miatt eutrófabb a víz, nagyon hasznos 
- benádasodott, mocsarasodó tavak rekultiválásában is kiemelkedő 

szerepe van 
A halastavakban nem előnyös a hínárnövényzet elszaporodása, mert a háló beleakad és mert a 
bevitt táplálékmennyiség „elveszik”. 
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- compó (Tinca tinca) 

o kiszorult a termelésből, mert a ponty erős táplálékkonkurenciát jelent számára 

- angolna (Anguilla anguilla) 

o szaporítani nem lehet 
o a Golf-áramlat hozza a lárvákat, azokat nevelik 
o nagyon igényes és drága 

- ragadozó halak a pontyos tógazdaságokban 
o csuka (Esox lucius) 

- Európa legelterjedtebb ragadozó hala 

- tipikus állóvízi faj 
- általában növényzettel benőtt helyeken mozdulatlanul lesi áldozatát 
- tógazdasági népesítése a táplálékkonkurens, értéktelen halak gyérítése 

érdekében szükséges 
- sporthal, horgásztavakban gyakran népesítik 

o süllő (Stizostedion lucioperca) 

- a legértékesebb ragadozónk 
- húsa a legízletesebb, zsírszegény, csaknem szálkátlan, a piacokon igen 

keresett és drága 
- inkább az extenzív gazdálkodású, kevesebb halat termelő tavakban érzi 

jól magát 
- kényes a víz hőmérsékletének változásaira 
- nagy, idős példányait fogasnak hívjuk 
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o harcsa (Silurus glanis) 

- nagytestű, gyorsan növő, ízletes ragadozó hal 
- hőmérséklet- és oxigénigénye a pontyéhoz hasonló 
- jól szállítható, nem túl érzékeny 
- táplálékában nem válogatós 

o afrikai harcsa (Clarias gariepinus) 
- Afrikában őshonos ragadozó halfaj 
- kiegészítő légzőrendszere: kopoltyúüregében erekben gazdag, nagy 

felületű kiegészítő légzőszerv található, amely képes a légköri O2 
felvételére is 

- így O2-mentes környezetben, sűrűn telepítve, meleg vízben (24-25°C) 
is jól tenyészthető 

- csak táplálékot igényel 
- könnyen szaporítható 

 
- folyóvízi halak 
„A XX. században a folyókon gátakat és hidroelektromos műveket építettek. Az egyoldalú 
beavatkozások ökológiai szempontból negatív következményeket vontak maguk után. A 
jellemző folyóvízi élőhelytípusok elvesztették korábbi karakterüket, a folyami halak 
szaporodásához alapvető fontosságú ívóhelyek pedig elszigetelődtek. A mesterséges 
beavatkozások végső soron az áramló vizek halközösségének (rheofil fajok) 
elszegényedését eredményezték. Ehhez az ipari tevékenység hatására jelentkező és a XX: 
század második felére egyre súlyosbodó vízminőségbeli problémák is hozzájárultak. A 
hagyományos halászati tevékenység visszaesett, ugyanakkor a horgászat az egyik 
legnépszerűbb szabadidős tevékenységgé fejlődött. A haltelepítés a természetes vízi 
halgazdálkodás fontos részévé vált, különösen az intenzív horgászvizeken, amelyek 
területet az elmúlt időszakban megnőtt.” 

o balin (Aspius aspius) 

- pontyfélék családja 
- síkvidéki folyókban, de akár állóvízben is 
- ragadozó, táplálékát pl. küsz, garda, keszegek képezik 
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o jászkeszeg (Leuciscus idus) 
- síkvidéki folyók 
- mindenevő 

o paduc (Chondrostoma nasus) 
- tipikus folyóvízi faj 
- dombvidéki, viszonylag gyors folyású , oxigénben gazdag vizekben él 
- főként a meder köveinek algabevonatán él 

o márna (Barbus barbus) 

- tipikus folyóvízi faj 
- dombvidéki, viszonylag gyors folyású , oxigénben gazdag vizekben él 
- mindenevő, változatos táplálék 

o kecsege (Acipenser ruthenus) 

- ősi porcos vérteshalak közé sorolt védett faj 
- folyóvízi, tiszta vizet igényel 
- az iszapban élő férgekkel, rovarlárvákkal, alsóbbrendű rákokkal 

táplálkozik 
- rendkívül érzékeny a vízszennyezésre 
- kiváló húsminőség
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4. A tógazdaságok formái, szerkezete és működése 
 

Tógazdaságnak (halgazdaságnak) nevezzük a tenyésztett halak nevelésére épült, 
haltermelésre szakosodott, többféle halkorosztályt előállító termelő egységet. 
 
Csoportosításuk kialakítás szerint: 
 dombvidéki 

                  - völgyzáró gátas tavak 
- főként Dunántúlon, legolcsóbb 
- a völgyet keresztgátakkal elrekesztik, ezért a tavak egymást követően 
a völgy hosszában helyezkednek el 
- a legtöbb esetben a tavak egymáson keresztül áraszthatók, illetve 
csapolhatók, ezért a betegségek, szennyezések terjedése szempontjából 
előnytelen 
- egymástól függetlenül nem lehet leengedni 
- a gazda a téli-tavaszi csapadékvizek összegyűjtésére és hasznosítására 
kényszerül 

                  - hossztöltéses tavak 
- széles völgyekben megoldották, hogy elkerülő csatorna is épült, így 
mindegyik halastó önálló, egymástól függetlenül kezelhető, de drágább 
- gravitáció segítségével fel lehet tölteni a tavakat 

 síkvidéki, ún. körtöltéses halastavak 
- a tavak köré földtöltés épül 
- az üzemeléshez szükséges vizet árasztó, ill. lecsapoló műtárgyakon 
keresztül juttatják be, ill. ki a tóból 
- az árasztóvíz irányítottan, a technológia igényeinek megfelelő 
időszakokban nyerhető 
- a tenyész szezonon kívüli időben rendszerint szárazon állnak 
- előnye, hogy meg lehet jól tervezni 
- hátránya, hogy drága 

 
 
A haltermelés alapegysége, alaplétesítménye a halastó. 
A halastavak típusai: 
 anyahaltartó (akkor előnyös, ha viszonylag kicsi (200-400 m3), mert így kezelhetőbb, csak 

kevés állat fér el, Mo-n sokkal nagyobbak) 
 ivadéknevelő (előnyös: 2000 m2, 30 nap alatt 250-300 000 db 3 cm-es ivadék, Mo-n ez is 

sokkal nagyobb) 
 pihentető (intenzív szaporító helyeken szokták alkalmazni) 
 piaci hal nevelő (több 100 ha) 
 teleltető (mérsékelt övben halágyat kell csinálni, mert a fagyok beálltával a halak 4°C-os 

vizet keresnek, és az csak mélyebben alakul ki, mert egyébként egy halastó nagyon 
sekély) 

 előtározó (trópusokon, a túl oligotróf vizeket feldúsítják természetes táplálékkal)
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5. A halak természetes körülmények közötti szaporodásának 
sajátosságai 

 
A halakra az ivaros szaporodás és a külső megtermékenyítés a jellemző (de előfordul 
szűznemzés is). 
A szaporodás bőséges ivartermék-termelés mellett valósul meg, mert a korai egyedfejlődés 
alatt különböző fizikai, kémiai és biológiai okokra visszavezethető hatalmas veszteségek 
keletkeznek, és nem jellemző az ivadékgondozás (kivétel pl. bölcsőszájú hal). 
A szaporodási rendszer hatékony működéséhez optimális külső feltételek szükségesek. Ha 
bármely tényező kedvezőtlen, elsőként a szaporodási funkciókat függeszti fel a szervezet. Ez 
az alkalmazkodás az egyed túlélése és esetleg későbbi szaporodása szempontjából igen 
eredményes. 
A szaporodás szűkebb értelmezése: 
- ivarsejtek végső beérése 
- a megtermékenyült utódsejt (ikra) korai fejlődése az önálló életmód kialakulásáig 

(külső táplálkozás megindulása) 
A szaporodás tágabb értelmezése: 
- gamétaképzés 
- ívás 
- megtermékenyítés 
- embriogenezis 
- a lárvakor pedig nem a külső táplálkozás megindulásáig tart, hanem amíg a kifejlett 

egyedekre jellemző szervek teljesen kialakulnak 

Szaporodásra való felkészülés: 
- érzékelik a környezet kedvező változását (Mo-n a legtöbb halfaj a vízhőmérséklet 

emelkedésére reagál tavasszal, kivétel: menyhal, ami a téli hideg vízben ívik, 
trópusokon az esős évszak okozta hígulás (sók, ionok) váltja ki. 

- hormonváltozás 
- ikratömeg illetve haltej kialakul 
- megfelelő ívóhely megtalálása 

idő
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1. hosszú 
időszak alatt 
felépül az ikra

2. végső érésre 
kész ikra van a 
petefészekben

3. néhány napig/hétig 
felkészült az ívásra
az ovuláció feltételei:
- legyen hím
- legyen alkalmas 
ívóhely

4/b. ha túl késő, 
visszaépíti a 
testébe az ikrát

5. nyugalmi 
állapot

4/a. ovuláció
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A ponty szaporodása 
- a ponty ivaréréséhez a mérsékelt övön 4-5 év szükséges, utána évente képesek 

szaporodni 
- íváshoz szükséges környezet: legalább 17-20°C-os vízhőmérséklet, 5-6 mg/l O2-

tartalom, finom szálú vízinövénnyel borított tófenék 
- az ikrák és lárvák pusztulásának ellensúlyozására, egy ponty egy íváskor akár több 

mint egymillió ikrát is lerak 

 
 
 

6. A halszaporítás hormonális alapja 
 
KÖRNYEZET (érzékszervek) 

 HIPOTHALAMUS (gonadotropin releasing hormon (GnRH) + az azt szabályzó 
inhibitor faktor (gátló hatású dopamin) 

 HIPOFÍZIS/AGYALAPI MIRIGY (vitellogenezist és érést elősegítő gonadotropin 
hormon (GtH) 

 vér  máj  szikanyag termelés  vér  ovárium 
 
Ezalatt: 
- érést elősegítő gonadotropin felszaporodik, de nem jut ki a hipofízisből 
- ikra kész a végső érésre 
- visszajelentés a hipothalamusba 
- ekkor jutunk el a 2. ponthoz az ábrán (ld. 5. tétel) 
- szünet fajtól függően 
- kiszabadul egy kisebb adagja a releasing hormonnak a hipothalamusból 
- ennek hatására érési gonadotropin szabadul fel a hipofízisből ugyancsak kis 

mennyiségben 
- petefészekben progeszteron képződés 
- végső ikraérés (innentől kezdve már nem tud visszaalakulni az ikra) 
- visszajelzés a hipothalamusba 
- releasing hormon felszabadul a hipothalamusból 
- az érési hormon nagy adagja (az előző kb. tízszerese) felszabadul a hipofízisből 
- ovuláció 

 
Ezekkel a  hormonokkal lehet befolyásolni a szaporítást.
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7. Halszaporítás a hipofízis felhasználásával 

 
A magyar édesvízi haltenyésztési technológia világhírű. Woynarovich Elek dolgozta ki. 
 
A módszer fázisai: 

1. Agyalapi mirigy (hipofízis) gyűjtése 
- mikor: a hormontartalom miatt érett halaknál 
- ősszel a nyári pihenő után 
- Mo., Lengyelo., Szlovákia, Cseho. exportálják, 400$/g 
- ha más állatok hipofízisét használnák, más mennyiségben és időközönként kellene 

beadagolni 
- eszközök: fúróval, vagy késsel levágják a feje búbját  csak akkor használható, ha 

nem egészben kell eladni az állatokat 
- tömeg: 0,5 mg/db (0,2 – 0,6) 
- a halfejből kiemelt hipofízist 100%-os acetonba kell tenni  kioldja a zsírt és tartósít 
- időnként (kb. 8 óránként) cserélni kell rajta háromszor 
- aztán kiöntik, elpárolog az aceton, kemény golyócskák lesznek, de a hormontartalom 

megmarad 
- méret szerint különválogatják, így lehet jól becsülni a mennyiséget 
- tárolás: fiolákban szilikagéllel vagy exikátorban (réz-szulfát van benne, ami kék, de 

nedvesség hatására rózsaszínű lesz, így az üvegből készült tárolóban nyomon lehet 
követni)  a hipofízist szárazon kell tartani 

 

2. Anyahalak felkészítése 
ld. 9. tétel 
 

3. Hormonindukció 
- a természeteshez hasonlóan két adagban és különböző mennyiségben injekciózzuk be 
- a halfaj határozza meg, hogy mennyi hormon szükséges 

 
 1. adag 2. adag (10×) 
ponty 0,3 – 0,4 mg/kg 3 – 4 mg/kg 
növényevők 0,5 mg/kg 5 mg/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hal- és halászatbiológia 

13 

- hipofízis előkészítése: 
o összetörés dörzsmozsárban (glicerint cseppentenek rá, hogy pépes legyen) 
o fiziológiás sóoldat (kb. 0,5 ml/kg) 
o injekciózás (elosztani tömeg szerint a ml-ek) 

pl. 

 egyedek 
tömege (kg) 

beinjektált 
oldat (ml) 

1. 8 4 
2. 10 5 
3. 12 6 
4. 10 5 
5. 8 4 
Összesen 48 24 

 
I. adag: az összes hal tömege szorozva a kilónkénti előírt hipofízis 
mennyiséggel a megfelelő mennyiségű sóoldatba oldva  
pl. 48 × 0,4 = 19,2 mg 
 
II. adag: az oldat mennyisége ugyanannyi, csak a hipofízis koncentrációja 
tízszeres 
pl. 19,2 × 10 = 192 mg 
 

- nagyon közeli tömegű halaknál jelölés szükséges 
- régen az izomba (hát, farok rész) szúrták  csapkodott  elaltatták (már betiltott 

szerek, mostanában mogyoróolajjal) 
- mai technika: has- vagy mellúszó tövébe szúrják (lágy, könnyen eloszlik, pici 

pikkelyek, vékony bőr, nem kell altatni) 
- pontynál ivarnyílás bevarrása ún. 3 pontos varrással 
- hímeknél egyedenként 0,5 illetve 5 mg hipofízist injektálnak 
- a ponty nagyon sok tejet ad 
- a harcsa és a csuka nagyon nehezen készülnek fel  ivarszerveiket eldörzsölik 

fiziológiás sóoldattal és ezzel történik a megtermékenyítés 
 

4. Órafok számítása 
- a hormonmennyiség beadagolása után csak a víz hőmérséklete határozza meg az 

ovuláció bekövetkezését 
- Mo-n melegítik a vizet, pl. keverik termálvízzel 
 

halfaj órafok 
ponty 220-240 
növényevők 180 
tambaqui 260-280 

 
- például ha a pontyot (220 órafok) 25°C-os állandó hőmérsékletű vízben tartják, az 

injektálás után 220 / 25 = kb. 8,5 óra múlva fog ovulálni 
- ez biztos számítási módszer, gyakran este vagy éjszaka adják be a hipofízist, hogy 

másnap reggel történjen az ovuláció 
- egy hímet is betesznek a nőstényekhez  stimuláló hatás 
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5. Megtermékenyítés 
- jeleket látják  kiveszik őket 
- elvágják a madzagot  száraz tálba engedik az ikratömeget 
- ikratípusok 

o pontyikra: fajsúlya nehezebb a víznél, ragadós (növényekre szokta ragasztani) 
o növényevők ikrái: lebegő ikra, nem ragadós 

- a hímeket kiveszik, megtörlik, egy erős mozdulattal vagy szivornyával megfejve 
közvetlenül a száraz ikrára nyomják a tejet 

- ekkor pontosan megmérik  következtetni lehet a mennyiségre (ponty: kb. 800 000 
ikra/kg, növényevők: kb. 1 millió ikra/kg) 

- kavargatás madártollal nehogy összetörjön 
- közben kis mennyiségekben vizet adnak hozzá, ami szükséges a 

megtermékenyítéshez, de csak kevés kell, a folyamat kb. 5 perc 
- amint víz éri, megduzzad 

 

6. Keltetés 
- keltető edényben 3-4 nap 
- 80-90%-os siker 
- ld. 10. tétel 

 
 
Ha ragadós az ikra (pl. ponty): 
Azért fontos megszűntetni a ragacsosságot, mert ha egy nagy labdává összeragadnak az ikrák, 
a belsők nem kapnak elég oxigént (az ikrák mindig nagyon O2-igényesek), elgombásodnak, 
stb., nagy veszteséget okozhat. 
Ezt is Woynarovich Elek dolgozta ki. 
A ragacsot só és urea-oldat megfelelő koncentrációja jól oldja. 
2-féle oldat: 
- I. „termékenyítő” oldat: 40g NaCl + 40g urea / 10 l víz  addig alkalmazzák, míg 

valóban megtörténik a megtermékenyítés, kis adagokban hozzáadva, folyamatosan 
kevergetve, ez kb. 5 perc 

- a fölösleget leöntik, a megtermékenyített ikrákat összeöntik nagy edénybe 
- II. ragadósságot eltávolító oldat: 40g NaCl + 160g urea / 10 l víz  annyi kell, hogy 

ellepje, vesz fel belőle vizet, 1 – 1,5 óráig, ilyenkor már nem kell folyamatosan 
kevergetni, csak időnként, 4-5× cserélik az oldatot, amíg még habzik a víz 

- III. utolsó stabilizáló mosás: 10 g tannin (csersav) / 10 l víz  rendkívül gyors 
művelet, ez lemarja a maradékot, de egyből ki is öntik 

- ezután felöntik tiszta vízzel, ekkor már nem ragadnak 
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8. Halszaporítás mesterséges hormonokkal 
 
Mesterségesen előállított hormonokkal is próbálkoztak, hiszen a releasing hormont is elő lehet 
állítani (Ovofish nevű gyógyszer), a gonadotropin  inhibitor faktora pedig a nőgyógyászatban 
is használatos dopaminnal azonos. 
be szokták injekciózni az IF antagonistáját, a pimozidot is. 
 
Előnyei: 
- nem vagyunk rászorulva a halgazdaságokra 
- kisebb adagok kellenek (itt µg-ok kellenek olyan arányban, mint a természetesnél a 

mg) 
 
Hátrányai: 
- nagyobb a hibaszázalék 
- fejlődő országokba szállítani kéne 
- a természetes hipofízissel ellentétben nem tudják maguk legyártani 

 

9. Anyahaltartás, szelekció a szaporításhoz 
 
- pontynál nem lehet a hímeket és a nőstényeket együtt tartani (már az etetés során 

külön medencében vannak) 
- pontynál be kell varrni az ivarnyílást, mert darabokban elengedné az ikrát és kárba 

veszne (parciális ovuláció) 
- megtelt has (tele ikrával) + kivörösödött ivarnyílás  felkészült halak 
- szállítás: óvatosan, csak vízben (szárazon csapkod és megsérül, már nem alkalmas 

szaporításra) 
- ideális anyahaltartó medencék: 

o 1 × 1 × 3-4 m 
o nyugodt környezet 
o sűrű szövésű háló 
o letakarva vízinövényekkel  védelem a tűző naptól 
o átfolyó rendszerben folyamatosan áramló víz (8-10 l/sec)  bomlástermékeket 

elviszi 
o már nincs etetés 
o állandóan csobogó víz a csapból  O2-nel dúsítja a vizet, elnyomja a zajokat 
o alul a leeresztés egy forgatható műanyag cső, így lehet szabályozni 

- programozás: 
o első és második oltás között kb. 12 óra 
o 2. oltás után vízhőmérséklettől függően történik meg az ovuláció (napszaktól 

nem függ, ld. 7. tétel) 
- a csukának (ragadozó) be szokták varrni, vagy szigetelő szalaggal leragasztják a 

száját 
- busafélék (növényevők): se külön medence, se ivarnyílás- vagy szájbevarrás nem 

szükséges, de praktikus okokból különrekesztik a hímeket úgy, hogy egy hálón 
keresztül azért lássák egymást –y stimuláló hatás a szaporodásra 
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10. Lárvatartás 
 
Keltető üvegek többfélék: 

- Zuger-üveg 
o pontyikra keltetésére fejlesztették ki 
o nem kell zárószerkezet felülre, mert a pontyikra fajsúlya nagyobb a vízénél 
o 8-10 l térfogat 
o a tartály aljára húzott gumicsőn keresztül áramoltatják benne folyamatosan a 

vizet, felül jön ki 
o a víz szűrt, itthon melegítik is 
o a vízáramlás nem lehet túl gyors, mert az embrionális fejlődés kezdeti 

szakaszában leválhat a kezdemény a szikanyagról 
o 1 edény – kb. 150 g ikra 

- lebegő ikrákhoz (pl. busafélék) 
o nagy, akár 200 l-es edénnyel 
o a tartály alja kúpszerű 
o az alján derékszögű műanyag csövön keresztül áramlik be a víz, amiben 

turbulencia alakul ki, így is megakadályozva a pangást 
o a felső része szélesebb, egy szűrőbetét van benne 
o a szűrő sűrű szövésű háló, így a lebegő ikra nem tud távozni 
o könnyű takarítani a sok ikrahéjtól, ezért nem kell a lárvákat egyből 

átköltöztetni 
 
A folyamat, amíg kikelnek az állatok: inkubációs idő. Ez vízhőmérséklettől és halfajtól függ. 
Pl. 24°C-on a ponty 3 – 3,5 nap alatt, a busa 18 óra alatt kel ki. 
 
Kelés szinkronizálása: 
Érdekünk, hogy egységes legyen a kelés a bomlástermékek miatt. 
Ha már elindult a kelés (legalább 20%)  novoenzim használata  meggyengíti az ikrahéj 
falát. 
Vagy elzárják a csapot  elkezd fogyni az O2  intenzívebben mozognak  szinte 
egyszerre kikel az egész állomány  utána gyorsan visszakapcsolják. 
 
Amikor kiszabadulnak a lárvák, még nem tudnak úszni, csak sodródnak, ez néhány percig 
tart. Felmennek a felszínre, ahol levegőt vesznek, megtelik az úszóhólyagjuk levegővel, ettől 
kezdve tudnak úszni. 
 
A kikelt lárvák még nem alkalmasak a kitelepítésre, még nem tudnak táplálkozni. Ebben az 
időszakban a szikzacskójában felhalmozott tápanyagot használja fel. A szikzacskó eltűnése 
után lehet kitelepíteni vagy megetetni őket, ez az idő fajtól függően eltér (pl. növényevőknél 
30 óra, pontynál kb. 2 nap). Kitelepítés előtt meg szokták őket etetni tojás turmixszal  
aranysárga szín  ezután azonnal ki kell tenni (elkezdik emészteni).
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11. Ivadék- és piacihal-nevelés 
 
- ideális ivadéknevelő medencék: 

o 0,2 hektáros  (2000 m2) tavak 
o mindegyik egyenként feltölthető és leengedhető 
o 1 medencében 300-350 ezer db ivadék 

- de pl. a Hortobágyon több száz hektáros tavakban is nevelnek ivadékot 
- 80%-os siker 
- a medencék előkészítése feltöltés előtt: 

o 150 kg klórmész / ha  elpusztítja az előző élőlényeket, pufferkapacitás (nem 
engedi a pH-t növekedni) 

o 1500 kg trágya / ha (érett szarvasmarha-, sertés-, vagy baromfitrágya, szokták 
úsztatni a kacsákat a tavon) 

o vágott növényi rész vagy szalma 
- feltöltés: 

o figyelni kell, hogy ne kerüljön semmi olyan élőlény a tóba, ami ragadozója 
vagy táplálék-konkurense lehet az ivadékoknak (persze Mo-n erre se 
vigyáznak) 

o egyszerűbb, de nem túl hatékony módszer: nagy köveket tesznek a víz 
beáramlásának helyéhez, így a nagy ütődéstől elpusztulnak a nem oda való 
élőlények 

o másik módszer: két lyukas téglából, 60 cm távolságra készült fal közé 0-ás 
számú zúzott követ teszünk, ezen fog a víz átáramolni  a nagyobb állatok be 
se férnek, az ikrák, kisebb állatok megsérülnek a zúzott kő élein 

o nem egyszerre kell feltölteni, hanem először 1/3-ig  így a táplálék sűrűsége 
magasabb  könnyebben táplálkoznak az ivadékok (8-10 sikertelen 
próbálkozás után legyengülnek) 

- későbbiekben halfajtól függően kell természetes táplálék illetve táp (felnőtt pontynak 
legalább 30% term. tápl. szükséges, de pl. a harcsa teljesen átáll takarmányra) 

- feltöltővíz tavasszal nagyon alacsony  term. tápl. is lassan fejlődik 
- táplálék: 

o kerekesféreg: mérete megfelelő, de sok benne az emészthetetlen kitines rész 
o egysejtűek: sokkal jobb táplálék, de nem tudnak akkora denzitást elérni, hogy 

ivadékgondozást lehessen rá alapozni 
o ilyen sorrendben érnek el tömegességet: kerekesférgek  Cladocera  

Copepoda 
o Mo-n lassan alakul ki, kb. 3 hét alatt és a Cyclops-ok meg tudják sérteni, enni 

az ivadékokat 
o ezért beavatkozás (Horváth László): rovarirtó szerekkel (már betiltott Folidol, 

Dipterex, ma „decis”) elpusztították az összes kisrákot  előnye, hogy 
elpusztítja a veszélyes Cyclops-okat és a kerekesférgekre nem hat, hátránya, 
hogy a Cladocera és Copepoda fajokat is kiirtja 

o trópusokon: gyors fejlődés, a 3 héttel szemben 3 nap után ki lehetett helyezni 
az ivadékot, éjszaka kezdték a feltöltést, a fél napnyi előny hatásos volt a 
szitakötő-lárvák ellen 

- lehalászás tésztaszűrővel 
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- etetés: 
o fokozatosan egyre több és durvább takarmány 
o 1. hét: finomra őrölt, 1,5 – 2 kg táp / nap / 100 000 db 
o 4. hét: roppantott, 4,5 – 5 kg 
o folyamatos etetés futószalaggal 
o vagy etetőkkel, amikből akkor esik ki a táp, amikor megbökik  könnyen 

megtanulják, optimális, mert akkor eszik, amikor éhes 
o ha más lehetőség nincs, naponta kétszer, ugyanabban az időben, ugyanazokon 

a helyeken (etetőkarók: a halászt tájékoztatják☺) 
- szétnövés: különböző méretű az állomány  nem kaptak megfelelő 

mennyiségű/minőségű táplálékot (populációdinamikai oka van: a kevés táplálékot 
kevés állt ette meg, azok megerősödtek, és nagyobb eséllyel szereznek újabb 
táplálékot) 

- szállítás: gumiszalaggal elkötött, 20%-ig vízzel töltött nejlonzsákban több napig is 
lehet az ivadékokat szállítani távolságtól, mérettől függően 

- kihelyezés: bármilyen módon szállítjuk, a zsákkal együtt kell berakni először a vízbe a 
hősokk elkerülése végett 

- kétheti próbahalászat alapján becsülni lehet a várható hozamot 
- nyári vagy ritkító halászat: 

o a visszamaradó állománynak nagyobb életteret biztosít, lehetővé teszi a 
zooplankton-állomány regenerálódását 

o a piac átalakulásával nyáron is szükség van a halra, ráadásul ilyenkor 
drágábban lehet eladni 

o szezonközi bevétel 
- őszi lehalászás: 

o az őszi lehűlés (október) hatására a halak abbahagyják a táplálkozást, mélyebb 
területekre húzódnak 

o a tavakat lecsapolják 
o a halágyakból kifogják a halakat 
o válogatják 

- teleltetés 
o egy-egy telelőben azonos fajú és méretű halak 
o ha különböző tóból származnak, előfordul, hogy megfertőzik egymást 

valamilyen betegséggel (ld. 13. tétel) 
o nem táplálkoznak, sőt, bizonyos tömegveszteség is van 
o megőrzés, védelem: jégmentesítés, állatorvosi vizsgálat 
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12. A vízi anyagforgalom legfontosabb sajátosságai halastavakban 
 
 



Hal- és halászatbiológia 

20 

13. Halbetegségek 
 
Fertőző betegségek: 

- baktériumok (pl. hasvízkór: felborzolódott pikkelyek, szem kidülled, végbél 
kitüremkedik, később fekélyek jelennek meg pl. a hason, kipusztíthatja az állományt, 
karantén szükséges, kezdeti állapotban antibiotikum) 

- cianobaktérium mérgezés (amikor elpusztulnak, kiszabadul a cianotoxin, ez főleg 
vízvirágzáskor veszélyes) 

- vírusok (pl. angolnák karfiolbetegsége: a fejükön kinövések) 
 
Paraziták által okozott betegségek: 
- lehetnek egysejtűek, gombák, rákok, férgek, stb. 
- kopoltyúrothadás (gombák okozzák, nincs rá gyógymód, de nem annyira tömeges, a 

híg trágyázásnál fordul elő gyakran, vízcserével megoldható) 
- halpenész (Saprolegnia spp. gombák okozzák, trópusokon gyakori ivadékokon, híg 

kálium-permanganát oldatos fürdővel lehet megelőzni, régen malachitzöld-oldatot 
használtak, azt már betiltották) 

- darakór (csillósok okozzák, sűrű állományokban fordul elő) 
- kopoltyúférgesség (alsóbbrendű kis rák okozza) 
- pontytetű 
- halpióca (Pisciola glomerata) 
- pontymétely (Dactylogyrus vasator) 
- lerneózis (lernea nevű Copepoda okozza, ami nauplius és copepodit lárvaalakban még 

planktonikus, így táplálék, adult állapotban viszont parazita, veszélyes a sebek helyén 
a másodfertőzés, és nem túl esztétikus) 

 
Környezet okozta betegségek: 
- +4°C-os víz szükséges az átteleléshez, ha ennél hidegebbre hűl a víz  szürkés 

bőrelváltozás fehér foltokkal 
- O2-hiány (ha a víz felszínén tátognak, az nem azt jelenti, hogy éhesek☺) 
- különböző mérgezések 
- tavasszal a melegedés után vagy visszaesés  a táplálék fejlődése megreked  a 

halakban epepangás alakul ki, ami elhulláshoz is vezethet (etetéssel lehet ellen tenni) 
 
Funkcionális betegségek: 
- mechanikai sérülések (pl. halászat során) 
- bélgyulladást okozó takarmány 
- elhízás 
- vitaminhiány 
- nem megfelelő természetes táplálék – takarmány arány (pontynál 30%< term. tápl. 

szükséges) 
Nagyobb gazdaságokban állatorvosi felügyelet is van. 

Felhasznált irodalom: 
- dr. Nagy Sándor Alex halászatbiológia előadásai 2006. 
- dr. Horváth László (szerk.): Halbiológia és haltenyésztés, Mezőgazda Kiadó, 2000. 

 
Készítette: Furka Tünde IV. biológus 2006. 


