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A halastavak műtrágyázásának kérdéséhez.
Irta: Dr. Maucha Rezső.

Hogy a talajok trágyázásra szorulnak, az már ősidők 
í5ta ismeretes, hiszen már az Odysseiában is nyomát 
találjuk annak, hogy az istállótrágyát talajok javítására 
használták. Az évszázadok hosszú sora alatt pedig a 
különböző népeknél, gyakorlati tapasztalatok alapján, 
különféle trágyázó módszerek alakultak ki, amelyek ter
mészetesen mind az. istállótrágyának ilyen irányú fel- 
használásán alapulnak.

A népesség folytonos növekedésével járó fokozott 
fogyasztás azonban a termelés fokozásának szükséges
ségét tolta előtérbe, úgyhogy csakhamar kitűnt, hogy 
az állati trágyaanyagok egyedül nem elegendők ahhoz, 
hogy a termesztett növényektől kiuzsorázott talajban 
a hiányzó növényi tápanyagokat pótolják. A termelés, 
hozamának biztosítása végett tehát a szükség az em
bert a mesterséges trágyázószerek alkalmazására szorí
totta.

Liebig J. hírneves német kémikus nevéhez fűződik 
a mesterséges trágyázószerekkel való okszerű talajjaví
tás alapelveinek tisztázása, aki 1840-ben megjelent 
munkájában már eljárásokat is közölt a műtrágyák 
ipari előállítására nézve s a szuperfoszfát gyártása lénye
gileg még napjainkban is a Liebig-iö\ ajánlott mód
szerek szerint történik. Liebig ismerte fel a mezőgazda- 
sági termelés terén oly fontos szerepet játszó minimum- 
törvényt is, amely szerint, mint azt ma már mindenki 
tudja, a hozam mennyiségét a talajban levő növényi 
tápanyagok közül az szabja meg, amelynek mennyisége 
a legkisebb. Ez útmutatás alapján tehát ki lehet puha
tolni, hogy melyik növényi tápanyag az, amelynek a 
talajba való juttatása útján a hozam növelhető.

Az alábbi táblázat bizonyságot tesz arról, hogy a mű
trágyázás alkalmazása óta a mezőgazdasági termelés 
hozama megkétszereződött. E táblázat adatai Német

országra1) vonatkoznak s a XIX. század elejétől egész 
napjainkig az évi átlagtermést hektáronkint, tonnákban 
fejezik k i:
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Sajnos, a halastavak trágyázása terén még nem min
den esetben számolhatunk be ilyen kézzel fogható ered
ményekről, minek oka minden valószerűség szerint 
az, hogy a halhústermeiésre befolyást gyakorló ténye
zők ma még csak részben ismeretesek, illetőleg azok 
szerepe még csak kevésbbé tanulmányozott. Úgy, 
hogy mi hajlandók vagyunk és azon
állítását, hogy a mezőgazdasági termelésre megállapo
dott alapelvek változtatás nélkül átvihetők a 
ság problémáira is, bizonyos óvatossággal fogadni. 
Minthogy azonban esetről-esetre a halastavak trágyá
zásával igen jó és kétségtelenül a trágyázás hatására 
visszavezethető eredményeket értek már el, meg van a 
remény arra, hogy előbb-utóbb ez a kérdés is a gya
korlati igényeket teljesen kielégítő módon oldódik meg.

A gyakorlat a halastavak trágyázása körül ma külö
nösen a foszfortrágyázás jelentőségét tolta előtérbe s 
ezért nem tartjuk fölöslegesnek a különböző foszfor
tartalmú trágyázószerekről egyet-mást e helyütt is el-
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mondani. Úgy a mezőgazdaságban, mint a tógazda
ságban, főleg az ú. n. szuperfoszfátot használják a 
trágyázáshoz. Lássuk tehát, hogy minő készítményt 
jelölnek e névvel?

A szuperfoszfátot eleinte csontokból állították elő. 
A csontok szervetlen anyaga szénsavas és foszfor
savas mészből áll, és pedig az utóbbi trikalciumfoszfát 
(Ca3 [P04]2) alakjában van jelen, amely vízben old
hatatlan. Minthogy a növények csak a vízben oldott 
foszforsavas sókat tudják fölvenni, illetőleg értékesíteni, 
a csontok oldhatatlan foszforsavas mésztartalmát valami 
úton-módon oldható foszforsavas mésszé kell átalakí
tani. Ezért a porrá őrölt csontokat Líebig előírása sze
rint kénsavval kezelték és az oldhatatlan foszforsavas 
mészsókat az alábbi kémiai egyenlőségben feltüntetett 
folyamát szerint alakították át vízben oldható foszfor
savas mészsókká:

Ca, (P04)2 +  2H, S04 +  5H9 O =
=  Ca / / 4(P04)g . H, O +  2 (Ca S 04. 2H2 O).

Ez egyenlőség baloldalán dűlt betűkkel szedett vegy- 
képlet a vízben oldhatatlan trikalciumfoszfátot jelképezi, 
míg a jobboldalon dűlt betűkkel szedett vegyképlet a 
vízben oldható monokalciumfoszfát kémiai összetételét 
mutatja.

Az állati csontokkal azonban csakhamar nem lehetett 
a mezőgazdaság foszforszükségletét fedezni, ezért újabb 
nyersanyagok utáfi kellett kutatni. Ma a szuperfoszfát fő 
nyersanyaga az apatit, amely ásvány minden kőzetben 
állandóan megtalálható s apró hatszöges kristályok 
alakjában a kőzetek elmálása útján keletkezett talajok
ban is bőségesen fellelhető. Az apatit 96%-ban trikal- 
ciumfoszfátból áll s állandóan tartalmaz még kalcium- 
fluorkloridot [Ca{FCl)], továbbá sziliciumdioxidot, kevés 
vasat és magnéziumot is. Az apatit és az apatitnak 
megfelelő összetételű foszfátok helyenkint a természet
ben nagy ki terjedésű talajokban fordulnak elő, úgyhogy 
ma már kizárólag e nagy foszfáttelepek szolgáltatják a 
szuperfoszfát nyersanyagát. A legnevezetesebb foszfát
telepek egyike Floridában van; a közetek elmálása 
útján keletkezett. Az Indiai Óceánban fekvő Oeean, 
Naura és Áruba szigetbeli foszfáttelepek a korállpadok 
mészanyagából keletkeztek olyan módon, hogy az 
elhullott tengeri állatok testének rothadásakor keletke
zett foszforsav a korállpadok szénsavas mésztartalmát 
lassankint trikalciumfoszfáttá alakította át. Máshol a 
talajban keringő szénsavtartalmú vizek oldották föl a 
mindenütt jelenlevő apró apatit-kristálykákat, hogy 
azután évezredek hosszú sora alatt egy bizonyos helyen 
nagy telepek alakjában felhalmozzák. Végül az algíri 
és tuniszi telepek, állati hullák és excrementumok fel- 
halmozódása útján jöttek létre; az innen eredő nyers 
foszfátban még ma is találhatók állati csontok és fogak. 
Peruban a foszfáttelepek képződése még napjainkban 
is folyamatban van, ahol az óriási mennyiségben 
tanyázó pinguinek ürüléke és hullái alkotják az ú. n. 
guanó-telepeket. A guanó anyaga a foszforsavon kívül 
néha még 15% nitrogént is tartalmazhat, úgyhogy az 
mint nitrogéntrágya is rendkívül értékes.

A természetes foszfátok föltárása, vagyis az a vegy- 
folyamat, melyet föntebb már a csontokkal kapcsolatban 
ismertettünk és ami abban áll, hogy az oldhatatlan 
trikalciumfoszfátot kénsavval való kezelés útján víz
ben oldható monokalciumfoszfáttá alakítják át, ugyan
olyan módon végzendő a természetes foszfátokkal 
is, mint a csontokkal, hogy szuperfoszfátot nyer
jünk. A nagyiparban a szuperfoszfát gyártása nagy

vonásokban vázolva, a következőképpen történik: A nyers 
foszfátokat finom lisztté őrlik, majd a foszfátlisztet, a 
nyers anyag minősége szerint, előre számított mennyi
ségű 54—57%-os kénsavvat (SOg tartalomra vonatkoz
tatva) keverik, az így készült pépszerű anyagot saválló 
burkolatú pincékben 12 óra hosszat állani hagyják. 
Maga a feltárási folyamat már három óra alatt végbe 
megy, vagyis ez idő alatt a nyers anyag trikalcium- 
foszfáttartalmának zöme, csekély maradéktól (1%) el
tekintve, monokalciumfoszfáttá alakul át, miközben az 
egész keverék könnyen porlódó tömeggé mered, azon
ban a magas hőmérséklet (130°) és a fluortartalom 
folytán keletkezett mérgező gázok ártalmas volta miatt 
a kénanyag csak 12 óra múlva emelhető ki a pincékből.

Ha a feltáráshoz használt kénsav kevés volt, akkor 
már a föltárás alkalmával, egyébként pedig a raktáro
zás alkalmával utólag, a monokalciumfoszfát és a még 
kis mennyiségben jelenlevő trikalciumfoszfát egymásra 
való hatása folytán gyakran dikalciumfoszfát [Ca2 H2 
(P04)2 =  2 CaH (PÓ4)] is keletkezik. A dikalcium
foszfát vízben már szintén nem oldódik, citromsav- 
oldatban azonban oldható, miért is a foszforsavas mész 
e módosulatát citrátban oldódó foszforsav névvel szok
ták megjelölni. Ha a nyersanyag nagyobb mennyiségű 
vas- és aluminiumvegyüíeteket is tartalmaz, a raktáro
zás ideje alatt vízben oldhatatlan vas- és alumínium- 
foszfátok is képződhetnek, úgyhogy a szuperfoszfát a 
raktározás ideje alatt több oknál fogva is veszíthet jó
ságából. Szükségesnek tartottuk e részletdolgokra is 
felhívni a tógazdaközönség figyelmét, mert ez ismere
teket esetleg a szuperfoszfát beszerzése körül gyakor
latilag is értékesítheti.

A fent elmondottak alapján tehát megállapítható, 
hogy a szuperfoszfát legnagyobb mennyiségben vízbén 
oldható monokalciumfoszfátot, kevés citrátban oldódó 
dikalciumfoszfátot és oldhatatlan trikalciumfoszfátot tar
talmaz. Ezenkívül a kénsavval való kezelés folytán a 
szuperfoszfát még tekintélyes mennyiségű kalciumszul
fátot (Ca S04), vagyis gipszet is tartalmaz, mely kal
cium- és kéntartalmánál fogva ugyancsak trágyázólag 
hat. A jóminőségű szuperfoszfátok 20% vízben old
ható foszforsavat tartalmaznak foszforsav-anhydridra 
számítva (P2 0 5).

A forgalomban levő szuperfoszfátokban átlag 16—18 
százalék vízben oldható foszforsav van. Az ilyen minő
ségű szuperfoszfát mai ára zsák nélkül 255 K kilo- 
grammszázalékonkint, tehát 1 q 16%-os szuperfoszfát 
mai ára 4080 K. A zsák ára iházsánkint 350 K, mihez 
hozzáadandó még a forgalmi adó is. A tógazdasági 
trágyázási kísérletek szerint átlag hektáronkint 3 q 
szuperfoszfát alkalmazandó, vagyis mai árak szerint 
16%-os foszfortartalom mellett hektáronkint 13.688-7 K 
költséget lehet számítani s ezzel szemben esetleg két
szeres termésre is lehet kedvező esetben számítani.

Megemlítendőnek tartjuk még az ú. w. kettős szuper
foszfátot is, amelyet főleg régebben gyártottak, majd, 
úgyszólván, teljesen abbahagyták. Újabban azonban ismét 
kezdik keresni. Ez kis foszforsavtartalmú nyersanyagból 
készül, úgyhogy azt kénsavval előállított foszforsavval való 
föltárás útján magas foszforsavtartalmúvá változtatják, 
melyben tehát a gipszet monokalciumfoszfát helyet
tesíti. Ilyen módon 35—50% vízben oldódó íoszforsavat 
tartalmazó szuperfoszfátokat lehet előállítani.

A szuperfoszfáton kívül azonban vannak még más 
foszforsavtartalmú trágyázószerek is forgalomban. Ezek 
körül elsősorban említendő a Thomas-salak, amely az 
acélgyártás mellékterméke gyanánt keletkezik. A Thomas-
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salakban a foszforsav tetrakalciumfoszfát alakjában van 
jelen (Ca4P20 9), amely vegyület vízben nem, csupán 
citrátoldatban oldódik. Egy másik ilyen trágyázószer 
dikalciumfoszfát vagy praecipitat néven van forgalom
ban ; ezt eleinte az enyvgyártás melléktermékekint 
nyerték, ma csontokból, sósavval való kioldás és 
mésztej adagolásával való kiválasztás útján önmagáért 
is gyártják. Ez a dikalciumfoszfátból álló trágyázószer 
szintén csak citrátoldatban oldódik. Míg a 
12—20°/o foszforsavat tartalmaz, addig a praecipitátban 
30—40% eitrátban oldható foszforsav szokott lenni.

Használják továbbá a csontlisztet közvetlenül is 
foszfortrágyaként. És pedig ez kétféle módosulatban 
kerül forgalomba, nevezetesen zsírtalanított és enyv- 
tartalmától megfosztott állapotban, vagy pedig szerves- 
anyag-tartalmával együtt. A csontliszt zöme vízben old
hatatlan trikalciumfoszfátból áll, de néha 10% eitrátban 
oldódó foszforsavat is tartalmaz. A foszforsavon kívül,szer
vesanyagtartalma folytán, több százalék nitrogén is lehet 
benne, miért is mint nitrogéntrágya is számbavehető.

Nem szabad megfeledkeznünk a hús- és halliszt
készítményekről sem, melyek 12% oldhatatlan foszfor
savat és 8—10% nitrogént tartalmaznak, valamint a 
guanókról sem, melyekben foszforsav eitrátban oldható 
módosulatban van jelen és nitrogént is tartalmaznak. 
A guanók feltárása révén azok foszforsavtartalma is 
vízben oldható alakba vihető át.

A fentiek szerint tehát megítélhetjük, hogy a foszfor- 
savas trágyák közül a szuperfoszfát az, amely legelő
nyösebben használható fel a halastavak trágyázására. 
Ez a termék ugyanis a foszfprsavat vízben oldható ve
gyület alakjában tartalmazza, tehát annak ható anyagát 
a vízben lebegő s a tóban élő szervezetek között, 
a produkcióra legfontosabb vagy -
lények közvetlenül vehetik fel. Ezért a szuperfoszfát- 
trágyázással gyors eredményt lehet elérni. A többi 
itt felsorolt foszforsavas trágyák is használhatók a halas
tavak javítására, azonban azoktól gyors hatást nem vár
hatunk, mert úgy a eitrátban oldódó, mint az oldha
tatlan trikalciumfoszfát a víz szénsavtartalma, valamint 
a tófenéken végbemenő rothadási folyamatok útján 
keletkező organikus savak hatására lassankint feloldó
dik, úgyhogy azokat a törpe plankton előbb-utóbb föl 
is használja.

Különösen ajánlatos volna a hús- és halliszt alkal
mazása, ha az a mai gazdasági viszonyok között drá
gaságánál fogva nem ütközne nagyobb nehézségekbe, 
mert e termékek egyúttal közvetlen haltáplálékul is 
szolgálnak. Végül ajánlatos a hulladékcsontokat fino
man megőrölt állapotban, amennyiben a tógazdák 
ahhoz nagyobb mennyiségben hozzájuthatnak, trágya 
gyanánt a halastavakba szórni.

Végezetül még néhány szóval a többi műtrágyák
ról is meg akarunk emlékezni. Ezek közül elsősorban 
említjük a chilisalétromot (Na NOs), habár annak hasz
nálatát ma már az ammóniumszulfát és a légköri nitro
géngázból gyártott nitrogéntrágyák meglehetősen hát
térbe szorították. A chilisalétrom a mai gazdasági 
viszonyok között különben nem igen jöhet számításba, 
mert a mi piacainkon nem is kapható.

Egy további nitrogéntrágya volna a mészsalétrom 
vagy norgesalétrom, amit a levegő nitrogénjéből gyár
tott salétromsavból készítenek. A mészsalétrom 13% 
nitrogént tartalmaz és közvetlenül vagy mésztejjel való 
előzetes kezelés útján használható.

Különös jelentősége van ma a mésznitrogénnek, 
amely 19—22% nitrogént tartalmaz. Közvetlenül is

alkalmazzák mint műtrágyát, azonban jelentősége nem 
annyira ebben rejlik, hanem abban a körülményben, 
hogy belőle ammoniumvegyületeket és salétromsavat 
lehet gyárilag igen előnyösen előállítani. Az ammo- 
niumvegyületek közül ugyanis ma az'ammóniumszulfát 
í(H4 N)2 S04] tekinthető a legfontosabb nitrogéntrágyá
nak, amely egyúttal ként is tartalmaz. Ma már csak
nem 21% nitrogéntartalmú kénsavas ammoniumot hoz
nak a műtrágyázás céljára forgalomba. A kénsavas 
ammonium mai ára métermázsánkint 18.000 korona 
(zsák nélkül).

Fontos trágyaszerek továbbá a kálisók is, melyeket, 
úgyszólván, kizárólag Németország hoz piacra. Ezek a 
stassfurti érctelepekből erednek, amelyek ősi tengerek 
beszáradása útján jöttek létre. A kálisók (KaO) tartalma 
12—60% között ingadozik. Németország főleg kénsa
vas káliumot (K2 S04) exportál, melynek kálitartalma 
52% is lehet. A 40%-os kálisó mai ara 4500 K méter
mázsánkint (zsák nélkül).

Végezetül fölemlítjük még a gipszet (Ca S04), mely
nek úgy a kalcium-, mint kéntartalma jöhet a trágyá
zás szempontjából tekintetbe, továbbá a mésztejet, amit 
a tógazdák már régen alkalmaznak a tavak mesze- 
zésére.

Ezzel a legfontosabb műtrágyákat mind felsoroltuk 
és azok főbb tulajdonságait is ismertettük. A közeli 
jövőben részint a külföldi, részint pedig a m. kir. hal
élettani állomáson végzett vizsgálatok alapján óhajtjuk 
a tavak javítása körül és általában az okszerű hal
tenyésztés terén felmerült aktuális kérdéseket a legújabb 
nézetek és irányok megvilágításában, esetleg az Orsz. 
Halászati Egyesületben tartandó előadások keretében, 
avagy e folyóirat hasábjain részletesen tárgyalni.

A béka és a tógazdaság.
(Folytatás és vége.)

A kérdéseket, melyek itt szóba jöhetnek, dr. Walter 
a következőképpen csoportosítja:

I. A kifejlődött béka károkozása1. Nagyobb halak 
megsértése a békák perverz nemi ösztöne következté
ben. 2. Halikra pusztítása. 3. Szíkzacskós halivadék 
pusztítása. 4. Fiatal halak pusztítása. 5. A természetes 
haltáplálék fogyasztása.

II. A kifejlődött béka hasznossága: 6. Emberi táp
lálékul szolgál. 7. Nagyobb ragadozó halak zsákmánya. 
8. A halivadékra káros állatok elpusztítója. 9. A halas
vizek „egészségügyi rendőrsége". 10. Haltáplálék.

III. A békaporonty károkozása: 11. Haltáplálék 
fogyasztása. 12. Ikra pusztítása. 13. Szíkzacskós ivadék 
pusztításai 14. Fiatal halak pusztítása.

IV. A békaporonty haszna: 15. A halasvizeket tisztán 
tártja. 16. A közömbös, értéktelen ós káros anyagokkat 
trágyaanyagokká dolgozza fel. 17. Haltáplálékul és hal
takarmányul szolgál.

Az I. 1. pontban felhozott kártétellel már foglalkoz
tunk. Az I. 2. alatti pedig, mely szerint a béka halikrát 
pusztítana, mint azt többen állítják, nem bizonyult be 
még eddig. De nem is valószínű, mert a béka csak 
mozgó, eleven táplálékra leselkedik. A békának a hal
ívóhelyen való tartózkodása természetesen azért akkor 
is káros, ha nem falja fel a halikrát, mert zavarja a 
vizet és eliszaposítja az ikrát. A sekély, növényben dús 
ívóhelyeken pedig tavasszal különösen nagy számmal 
tartózkodik a béka. Részben ott leselkedik a rovarlár
vákra, részben pedig szerelmi orgiáinak színtere az ilyen
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napos, sekély, meleg víz. Nagyon helyesen cselekszik 
tehát a tógazda, ha távoltartja a békát az ívótavaktól, 
mert ezáltal az ikrák jó kikelését mozdítja elő. Szik- 
zacskós ivadékot szintén aligha pusztít a béka, ez túl 
kis falat neki s nem is oly feltűnően mozgékony, hogy 
érdeklődését fölkeltené. Másként áll a dolog a már 
nagyobbacska ivadékkal. Kétségtelen adatok vannak 
arra, hogy IV2—8 cm. hosszú halivadékot a béka való
ban megeszik, sőt 10 cm. hosszú pisztráng, 8 cm. hosszú 
egér és cickány is kerül olykor a bendőjébe. Megbíz
ható adat van arra is, hogy a tojásból kikelt vadkacsát 
is el tudja nyelni a nagy kecskebéka.

Nem kíméli a béka saját fajtáját sem. Fölfalja az ebi
halat és a kisebb kifejlett békát is.

Ezekből a „szörnyű" adatokból azonban mégsem 
szabad a békát megítélnünk, mert azok kivételek. Ren
des táplálékának Haempel és Eckstein gyomortartalom
vizsgálatai szerint mégis csak a rovarok és lárváik tekin
tendők, még pedig nagyszámmal olyanok is, melyek a 
halastavakban határozottan károsak. (Sárgaszélű csík
bogár, vízi poloska, szitakötő-lárva; ezek mellett száraz
földi rovarok is.) Nem lehet még eldönteni az eddigi 
vizsgálatok alapján azt a kérdést, hogy a béka rendes 
táplálékából hány százalék jut a haltenyésztésre káros 
rovarokra és mennyi a természetes haltáplálékul szolgáló 
kérész-, szúnyog- stb. lárvákra, pedig épp ettől függ, hogy 
a tóban való jelenléte hasznos vagy káros-e inkább.*) 
Annyi azonban már bizonyosnak látszik, hogy a haliva
dékban rendszerint jelentékenyebb kárt nem tesz, erre csak 
ritkán, különleges viszonyok között nyílik alkalma.

A békacomb, mint ismeretes, sokhelyütt kedvelt böjti 
eledel, hazánkban is, de külföldön tán még nagyobb 
mértékben. Főképpen Franciaország, Belgium, Svájc s 
még inkább Észak-Amerika fogyaszt sokat. Amerikában 
állítólag békatenyésztő farmok is léteznek. Tenyésztése 
azonban csak extenzive lehetséges, mert a béka élő, mozgó 
táplálékot vesz csak magához, takarmányozni nem lehet.

Az emberi táplálékon kívül a ragadozó halak zsák
mányául is szolgál a béka. Pisztrángetetésre is igen 
előnyösen felhasználható kellő előkészítés után (hús
darálóval), sőt megfelelne pontyetetésre is.

Ami az ebihalak kártékonyságát és hasznát illeti, 
az újabb vizsgálatok során sem tisztázódott még, vájjon 
csakugyan kosztos versenytársai-e a halnak. A már 
említett régebbi Young-féle adatok helyességét újabban 
többen kétségbe vonják. Haempel adatai állnak még 
legközelebb a Youngéihoz. Szerinte az általa vizsgált 
ebihalak béltartalmában mindig túlnyomók az' algák, 
de mellesleg talált állati táplálékot is, még pedig 
kagylós és ágascsápú rákokat. Zoológiái tankönyvek
ben is ugyanezt olvashatjuk, Dürigen azonban épp az 
ellenkezőjét állítja: szerinte a békaporontyok túlnyomóan 
állati táplálékot fogyasztanak, különösen idősebb koruk
ban. Kämmerer viszont megerősíti a régebbi felfogás 
helyességét: az ebihalak tápláléka 80—95-%-ban az 
algákból tevődik össze.

Bármiként álljon is a dolog, az ebihalak, tekintve 
olykor óriási mennyiségüket,**) feltétlenül versenytársai 
a halaknak, közvetve még akkor is, ha tisztán algákból 
élnének, mert az algák az állati haltáplálék kifejlődésére 
szükségesek a tóban s úgyszólván alapját alkotják a tó 
egész életének.

’) Az eddigi adatok szerint úgy látszik, hogy több hasznot tesz 
táplálkozásával a halastóban, mint kárt, de ezek az adatok, mint 
mondottuk, még elégtelenek.

**) Deines egy 3Va holdas halastóból 21 métermázsa ebihalat halá
szott le ! (Fischerei-Zeitung. 1899. évf. 283. lap.)

Nagy algafogyasztásával azonban hasznot is hajthat 
a béka: a tóvirágzást okozó kékmoszatok megritkítása 
útján. Ezzel- és a rothadásra képes detritus (szerves 
törmelék) fölfalásával valóban „egészségügyi rendőri" 
szolgálatot végez a béka a halastóban, emellett trá
gyázza is a vizet. A poronty nem bántja sem a hal
ikrát, sem a halivadékot. Az ikrát megenné ugyan, de 
nem juthat hozzá, mert a ponty előbb ívik, mint a béka.

Az ebihal, mint haltáplálék is igen megfelelő, külö
nösen a pisztrángnak. Amely halastóban túlságos sok 
van belőle, ott célszerű házikacsát tenyészteni, mert 
ennek nagyon kedvelt tápláléka az ebihal s ily módon 
azután kitűnően értékesíthető.

Összevetve az eddigieket, az tűnik ki, hogy a béka
kérdés halászati biológiai szempontból máig még való
ban nincsen megoldva. A kifejlődött béka inkább káros
nak, a porontya pedig inkább hasznosnak látszik. 
Mindenesetre elég gyakran megtörténik, hogy a béka 
a halastóban rendkívüli módon elszaporodik s ekkor 
feltétlenül káros, úgy hogy irtására gondol a tógazda. 
Sajnos azonban, hogy az ilyen gondolat tettre váltása, 
különösen nagyobb tógazdaságokban, mindig igen 
nehéz és költséges feladat, eredménye pedig kétes.

Kieszeltek már sokféle békacsapdát, azonban egyik
nek a működése sem elég eredményes. A német 
tógazdák egyesülete 1902-ben díjat is tűzött ki praktikus 
békacsapda feltalálására. Jellemző, hogy a díjat Kamprath 
nyerte meg és pedig — csapda feltalálása nélkül, a 
következő tanácsaival:

„1. Kisebb tavakat vegyünk körül dróthálókerítéssel. 
Az ezen is keresztül bújt békákat lövöldözzük le.

2. A békák ívása idején azokat a tavakat, melyekben 
különös előszeretettel szoktak tanyázni, erősen duzzasz- 
szuk föl, az ívásuk befejeztével pedig csökkentsük a 
vízállást annyira, hogy lerakott ikráik szárazra kerüljenek.

3. A sekély tószéleken párzásra gyülekezett békákat 
hálóval zárjuk el a mélyebb vízterülettől és fogjuk ki őket.

4. A nyújtó- és hízlalótavakba tegyünk szivárványos- 
p iszírángivadékot.

5. Késő ősszel és télen takarítsuk ki az áztatókádakat, 
melyekben gyakran nagy tömeg béka gyűlik össze,

6. Gyermekeknek tűzzünk ki csekély jutalmat a béka
fogásért. Rendkívül fontos a béka könyörtelen üldözése 
az egész éven át, különösen azonban lehalászás idején. 
Minden egyes ősszel vagy tavasszal fogott béka azt 
jelenti, hogy a következő nyáron nagyszámú ebihallal 
és békával lesz kevesebb."

Ezek a tanácsok mindenesetre sikeres védekezést tesz
nek lehetővé ott, ahol valóban szükséges a béka irtása. 
Hogy mennyit lehet ebből megvalósítani és hol kel 1 
alkalmázni, az mindig a helyi viszonyoktól függ; álta
lános szabályt felállítani nem lehet. A béka teljes 
kiirtása sehogysem sikerülhet egy tógazdaságban sem, 
de nem is szükséges, sőt talán nem is kívánatos.

Dr. Unger Emil.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi márc. 

hó 21-én báró Inkey Pál elnöklete alatt ülést tartott.
Jelen voltak: Dr. Dobránszky Béla alelnök, Kócsy Imre, Dr. Korbuly 

Mihály, Kuttner Kálmán, Purgly F̂ ál, Scheiber József, Schwarcz 
Izidor, Simonffy Gyula, Stőgermeyer Alajos, báró Szurmay Sándor 
és Zimmer Ferenc.

Távolmaradásukat kimentették: Corchus Béla alelnök, Dietzl 
Lajos, Dr. Hirsch Alfréd, Répássy Miklós és Végh János.

1. Titkár bejelenti, hogy a pécsi kin tábla elnökének megkere
sésére az Egyesület részéről a vegyes bíróság szakértő bírójakén ■



Metzli Camill, póttagként Ribiánszky József és Beksits Tibor, a győri 
kir. tábla elnökének megkeresésére pedig szakértő bíróként Bacsák 
Béla, póttagként pedig Metzli Camill és Schwarcz Izidor egyesületi 
tagok jelöltettek ki.

2. Dobránszky Béla alelnök körülményesen tájékoztatta ezután 
a választmányt a vasúti tarifaügyekről, amit a választmány köszö
nettel tudomásul vett.

3. Kuttner Kálmán egyesületi pénztáros az egyesület számadásait, 
majd a jövő évi költségelőirányzatot mutatta be a választmánynak, 
melyet az jóváhagyólag tudomásul vett. Ezzel kapcsolatban elhatá
rozta a választmány, hogy a pénztáros tiszteletdíját 15.000 K-ban, 
a titkárét 20.000 K-ban, a „Halászat« szerkesztőét pedig 30.000 K-ban 
állapítja meg; továbbá a „Halászatiban megjelenő közleményekért 
járó írói díjakat soronként 10 K-ra( végül a „Halászat« szaklap elő
fizetési díját nem tagok részére 800 K-ra emeli.

4. Báró Inkey Pál elnök javaslatára a választmány elhatározza, hogy 
a forgalmi adó vitás kivetési ügyéből kifolyólag a dr. Goszthony 
Mihály felebbezésére hozott közigazgatási bírósági döntés alapján 
az egyesület a m. kir. pénzügyminiszter úrhoz fordul a tógazdaságok
nak forgalmi adó alól való mentesítése tárgyában.

5. Titkár bejelenti, hogy a m. kir. földmívelésügyi miniszter a 
törvény revíziója tárgyában benyújtott egyesületi kérvényre kedvező 
választ adott, mihez képest a választmány a törvényreviziós bizott
ságba a maga kebeléből Corchus Béla, Dr. Dobránszky Béla al- 
elnököket, Kócsy Imre, Dr. Mócsy István, Purgly Pál, báró Szurmay 
Sándor és Zimmer Ferenc tagokat küldi ki.

6. Titkár végül bejelenti, hogy legújabban következők kérték az 
egyesület kötelékébe való felvételüket: alapító tagként: gróf Eszter- 
házy László erdőhivatala Magyarszombatheíy; rendes tagként: Bicskei 
tógazdaság, Nagyiángi tógazdaság, Szabadbattyáni tógazdaság, Dr. 
Kiss Vilmos orvos Endrőd, Marschall Henrik halászati intéző Nagy
láng, Dr. Mikecz Károly részv.-társ. igazgató Budapest, Rasskó Pál 
részv.-társ. tisztviselő Budapest, Rosenberg Izidor részv.-társ. tiszt
viselő Budapest Schreiber Lajos székesfővárosi tisztviselő Budapest, 
Dr. Szalkay Pál banktisztviselő Budapest, ifj. Szemző István ny. fő
ispán.

Nevezettek a közgyűlés megerősítésének fenntartása mellett rendes 
tagokul felvétetnek.

Az ülést az Országos Kaszinó éttermében társasvacsora követte.
Az Újpesti Halász- és Horgász-Egyesület farsangi tánc- 

mulatságára még a következő felülfizetések folytak b e : Gere Lajos 
250 K, Dörschner Menyhért 200 K, Brémer Albert és Skálát 
Vendel 300 K, Kiss Kálmán 300 K, Gál Kálmán 200 K, Máté 
András 100 K, Merván János 200 K, Czetti István 200 K, 
Gyagyovszky Emil 200 K, Sós Béla 200 K, Kozma Sándor 200 K, 
Bauer Lőrinc 200 K, Kiéz János 500 K, Fanda A. és Zimmer P. 
(Budapestről postán) 500 K, összesen 3550 K.

VEGYESEK.
Halálozás. Csongrádról kaptuk a szomorú hírt, hogy az ottani 

legöregebb halász, Samu István, 72 éves korában elhunyt. Teljes 
51 évig folytatta a halászatot, gazdag tapasztalatokat gyűjtve e 
szakmában; két fia : András és Imre lépett örökébe; özvegye 
gyászolja.

Halászó pókok. Köztudomású dolog, hogy számos vízirovar 
és lárvája is megtámad apróbb halakat. A szitakötők lárvái nagy 
ragadozók és nem vetik meg a halivadékot sem. A Hydrophilus 
nevű nagy fekete vízibogár (csibor) szintén veszedelmes ellensége 
a halivadéknak. Az azonban, hogy pókok halakat fogjanak, való
színűleg kevéssé ismert dolog. Szerencse, hogy a mi vízi búvár
pókunk, az Argyroneta aquatica inkább maga szolgál a halaknak 
táplálékul, mintsemhogy ő egye meglahalaí; Amerikában azonban 
élnék nagy partmenti pókok a Dolomedes nemből, amelyekről már 
számos megfigyelő bizonyítja, hogy halakat fognak és megölnek. 
A megfigyelések úgyszólván teljesen megegyeznek egymással, azért 
elég lesz, ha csak egyet idézek.

T. M. Peters írja, hogy Lawrence-Contyban (Alabama) egy 
minnow tenyésztő tóban látta a következő esetet. (Minnow név 
alatt az amerikaiak több apró halfajt értenek, amelyeket  ̂ szúnyog- 
pusztítási .célokra tenyésztenek.) Az apró halak a tó szélén a napon 
játszadoztak, amidőn egyszerre csak egy gyűszűnyi nagy pók a víz 
fölé nyúló fa egyik ágáról az egyik kis hal hátára ugrott s áll
kapcsait belevágta a fej mögött a halacska testébe. A halacska,;mely 
körülbelül 6 cm. hosszú volt, a támadás után sebesen elkezdett 
úszkálni, gyakran lebukott a fenékig, de a pókot magáról lerázni 
sehogy sem bírta. Végre hosszas harc után feljött a víz felszínére 
s itt csakhamar oldalra, majd a hátára fordult és kimúlt. Amint a 
hal nem ellenkezett többé, a pók a víz színén járva, lábaival 
evezve, ki vonszolta a partra. A megfigyelő megjegyzi, hogy a fa 
ága, melyről a pók leugrott, 10—15 lábnyira volt a víz tükrétől

s hogy a pók a halacskát ugrás közben el nem tévesztette, mutatja, 
hogy mily nagy gyakorlata lehetett a halfogásban.

Azt, hogy a pók mérge mily gyorsan elgyöngíti és megöli a 
halacskát Mc. Cook megfigyelése bizonyítja, aki szobai aquáriumá- 
ban tanúja volt annak, hogy egy hasonló pók egymásután két naphalat 
támadott és mart meg. S bár a megfigyelő a pókot rögtön ki
dobta az aquáriumból, a megtámadott halak pár óra alatt elpusz
tultak.

Más hasonló megfigyelések is bizonyítják, hogy a Dolomedes- 
pókok Amerikában csakugyan pusztítják az apró halacskákat. 
Szerencse, hogy a mi pókjainkra ilyen galádságot rábizonyítani 
eddig még nem lehetett. Dr. Hankó Béla.

Hivatalos árjegyzés. A budapesti vásárcsarnokok igazgató
ságának jelentése szerint április hóban halban a felhozatal lanyha 
volt, az árak eleinte ingadoztak, a hó vége felé pedig emelkedtek.

Nagy eladásoknál az élő halnál a ponty 65.000 — 180.000 K, 
a kárász 45.000—70.000 K, a compó 65.000 K ; a jegelt halnál a 
ponty 40.000—140.000 K, a harcsa 70.0p0—200.0p0 K, a csuka 
50.000—120.000 K, a fogassüllő 120.Q00—240.ÍJ00 K, a balatoni 
keszeg 10.000 — 20.000 K, a balatoni őnhal 45.000—60.000 K volt 
métermázsánkint.

A kicsinyben való árúsításnál az alábbi összeállításból vehetők 
ki az áringadozások kilogrammonkint fillérekben:

a) Édesvízi (élő) hal:
1923. április 3. 1923. április 6.

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Ponty, nagy— ........ 1200—1500 ]1 700—1400 1200-1500 1{ 700—1400
» kicsiny ........ 700—1200 jí - 700—1200 fHarcsa, nagy ____ 1900—2500 )■ 2000—2500 1900—7500 ;! 2000—2500

kicsiny — —' 1600—1600 J 1600—1600 ]í
Csuka, nagy_______ 1100-1600 |1 700—1000 1100-1600 1i 700-1000

„ kicsiny ____ 900-1100 jí - 900—1100 jí -
Fogassüllő, dunai — — — . — _
Kárász ................... 300—550 550—fOO 300—550 550—600
Compó _________ 800—1000 600—700 800—1000 600—700
Márna,-___ ________ 800—1100 —... — _
Keszeg ______ __ ■— — — _
Kecsege, kicsiny — — — — . — / / r  o

t O f  a

Apró, kevert hal — 
h) Édesvízi jegelt (nem élő) hal:
Ponty, nagy_______ 900—1150 1! 550—1000 900—1150 11 600-1000

„ kicsiny ......... 600—900 jf - 600—900 jí
Harcsa, nagy ------

„ kicsiny____
2500—3500 ]l 2000—2700 2500—3500 |1 2000—2700
1600—1900 jí - 1600-1900 jf

Csuka, nagy— ------ 1000—1200 1i 550—700 1000—1200 1I 550-700
„ kicsiny — — 700—80öt J 700—800 jí ' -

Fogassüllő, dunai _
I. Fogassüllő,

2800—3000 — 2800—3000 —

balatoni nagy 3
kg.-on felül 

II. Fogassüllő,
4000-4000 — 4000-4000 —

balatoni nagy 2-3
kg.-os — ------

III. Fogassüllő,-
4000-4000

í“
4000-4000

f
balatoni kicsi 45
cm. h. feljebb... 2500—3000 — - 2500—3000 —

IV. Fogassüllő,
balatoni kicsi 35
cm. h. feljebb... 1800—2000 — 1800—2000 )

Keszeg, balatoni ... 250—300 — 250—300 —
Garda, balatoni—. — 300—300 — 300-300 —

Kárász __________ — 300—500 — 300—500
Compó ................... — 600—700 — 60Q—700
Márna...---------- ... 700—900 700—800 700—900 700—800
Keszeg __________ 300—300 300—360 300—300 300—360
Pisztráng-------------- —' — — —

Kecsege, nagy ------ 3500—3500 ' — 3500—3500 —

„ kicsiny — 3000-3000 — 3000—3000 —r

Apró, kevert hal — 300—360 300—360

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Csopak, H. Gy. A pisztrángra vonatkozólag, sajnos, nem közöl

hetünk árakat, mert ez a halfaj már évek óta teljesen hiányzik a 
piacunkról. A kérdezősködő soraiban felhozottak teljesen helytálló 
dolgok az ikra árszámításánál és az ivadéknál is. Csak azt akarjuk 
még megemlíteni, hogy a drágulási folyamat megindulása idején, 
amikor még akadt pisztrángunk, tényleg nem emelkedett az> ára 
más közszükségletet alkotó élelmiszer árával arányosan, mert a 
kereslet csökkent; hiszen pisztráng nélkül meglehetünk. Legjobb, 
ha valamely más luxushal, pl. a kecsege árát veszik irányiadéul.

D. I. Köröstarcsa. Bérelt területen űzött halászat után forgalmi 
adót kell fizetni.

A lap kiadásáért felelős: Répássy Miklós
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IFJ. SINGHOFFER ÁGOSTON és TÁRSAI
HALNAGYKERESKEDÉS seee

C Z É G T U L A J D O N O S  :

Lâ i éfrokdeí f  B U D A P E S T , IX., E R K E L -U T C Z A  3 . sz .
T E L E FO N  ; n a p p a l ; J ó z s e f  4 8 - 4 8 , é j j e l : 5 4 - 0 4 .

Központi iroda: BUDAPEST, V., BÉLA-UTCZA 8. TELEFON: 7 9 -4 6 .

Halászhálók
legjobb minőségű, 3 — 2-sedratú, hosszú- 
szálú kenderfonalbóí készült, úgyszintén 
taalászkötelek, inslég, horog» 
halászczérnák készen és megren

delésre kaphatók

Hirschfeld Ármin
Debreczen, József kir. herczeg-u. 38.
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Hollandiai háló,
i n s  l ég ,  p a t e n t  ez ér  na,

l i a l á € 7 k n t Ó l  fonál, varsa,
i l C l K l S / a í v l U I )  varsapamut, horog

Készen és megrendelésre

ismét, á llan d ó an  Kapható: 
ÁDÁM MIKSA, BUDAPEST,
IV., FEREMCZ-JÓZSEF.RAKPART 6 . 

TELEFON s József 61-48.
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H h a lá szc só n ak o k p  h a it a r fó k ,  c s ó n a k b á rk á k ,
apacsutok, uádvágókések, esáklyák, húzó- és kormányeve« 

■ zők (kőrisfából), sport- és luxuscsónakok, evezők.
K ő i é i á i * ú k s  ruhaszárítökötély rudalókötél, nyaklói m arha- és 
borjúkótély istráng, szántógyeplö, nyereg sfb. gyártása és e ladásai

Kósdi-út 52. (vasút mellett). Telefon : 72. Központi iroda: Budapest, V.« Alkotmány-utca 20. Telefon : 179—51
(Munkavezető: SINGHOFFER M. JÓZSEF halászmester).

Kérjen árajánlatot! Az árúk kiválóságáról személyesen meggyőződhet!

Tógazdaságok figyelmébe! ""WS
Veszek több ezer métermáZScl é lő  pontyot» ezompót» kárászt stb.

mm f E i m z  mm, buoapest, nizmiii m m é . léiéül: M  a — n  

HalértéKesítő Részvénytársaság
KalnagyKereskedés

árusító helyi Budapest, IX., Központi vásárcsarnok
Telep és iroda: Budapest, IX., Csarnok-tér 5 .

T e le fo n  n a p p a l :  Józse f 113 -54* T e le fo n  é l jé l :  J ó z se f 4 ^  0 6 .

Központi iroda: Budapest, V., Széchenyi-utca 1.
T e le fo n :  154—44 . 1 5 4 -4 5 .

M E G V E S S Z O K  tógazdaságok egész haltermését, S Z Á L L Í T U N K  a Magyar Tógazdaságok részvénytársaság 
kezelésében levő tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésü cseh és bajor egy és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden 
más tenyészhalat és megtermékenyített fogassiillőikrát, valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére

különféle haltakarmányf.

•'Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai r.-1.. Budapest, Üllői-út 25. — (Felelős üzemvezető: Mészáros Vilmos)


