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nagy sikert aratott —
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ezentúl nem lesz a lehalászás akadálya
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Mezőgazdaságunk szocialista áta
lakulásának meggyorsulása újólag 
felveti a htsz. tagok tulajdonában 
levő földingatlanok kérdését. A föld
del rendelkező htsz. tagokat „ kétlaki- 
aknakC( szokás nevezni, bár ez a meg
jelölés nem minden földtulajdonos 
halászra alkalmazható, mert egy- 
részük a családtagok által megművelt 
föld mellett a termelési idényben ki
zárólag halászati munkát végez, más
részük földterülete olyan kicsiny, 
hogy alig vonja el őket a halászati 
termeléstől. Az igazi „kétlakiak“ akik 
a mezőgazdasági és halászati idény 
alakulása szerint hol az egyik, hol a 
másik területen tevékenykednek. 
(Egyik lába a földön, másik a ladik
ban). Nyilvánvaló, hogy a kettős fog
lalkozás legtöbbször a halászat rová
sára megy, nem kis mértékben pedig 
a nincstelen halé szókéra, akik kizá
rólag a halászatra támaszkodnak, jó 
és rossz időben termelve gyarapítják 
a szövetkezet közös vagyonát, nem is 
beszélve olyan esetekről, amikor a 
földet kívülálló idegenek művelik 
résziből, vagy haszonbérben.

A termelőszövetkezetté történt át
szervezés évében (1952) felvett — nem 
teljes — adatok szerint országos vi
szonylatban a tagoknak kb. egyhar- 
mada rendelkezett átlagosan 2,5 kát. 
holddal. (Megjegyzendő, hogy a szóró
dás megyék és tájak szerint igen 
nagy, néhány száz négyszögöltől 
5—6, egyes ritkább esetekben ennél 
több kát, hold közt ingadozik.) Ha 
azonban leszámítjuk az 1 kát. hol
das, vagy ennél kisebb területtel 
rendelkező halászokat, úgy az érin
tettek száma az össz-tagság kb. egy
negyedében vehető fel. Számszerűen 
a földtulajdonosok zöme a legfelső és 
legalsó Duna-szákaszon, továbbá a 
felső és középső Tiszán helyezkedik 
el. A földek bizonyos hányada jutta
tott, legtipikusabb a 2—3 hold.

A kettős foglalkozás megszünteté
sének felvetése nem most történik 
először. A kérdés már 1945-ben fel
merül, amikor a természetes vizek
hez fűződő halászati jog állami tulaj
donba került. Az állami tulajdonba- 
vétel azzal, hogy a halászati jogot el
szakította a parti birtok tulajdonától, 
amelynek addig „tartozéka“ volt, — 
egyben a halászatot önálló gazdasági 
ágazattá tette, mintegy saját lábára 
állította. A cél — a halászok szoci
ális felemelése mellett — a partibir
tok béklyóitól megszabadított, önálló
sított gazdasági ágazat fejlődési lehe
tőségeinek, termelése fokozásának 
biztosítása volt a halászati szövet
kezetek konstrukciójának keretében. 
Ma már nem kell bizonygatni, hogy 
az elgondolás bevált és természetes- 
vizi halászatunk a kapitalista „vállal
kozások“ idejéhez képest sokat fejlő
dött. A lehetőségeket azonban mind- 
ezideig nem használtuk ki teljes mér
tékben és ennek egyik, nem egészen 
jelentéktelen akadálya a „féltag-fél- 
halász“ probléma rendezetlensége 
volt. A halászat, mint gazdasági ága
zat egész embereket kíván meg, 
akiket sorsuk, boldogulásuk a vízhez, 
a szövetkezethez köt. Az ilyen halász 
hivatástudata, a szövetkezethez vi
szonyulása egészen más, mint azé, aki 
kettős megélhetési forrásra támasz- 
kodhatik. De bármilyen szép volt a 
gondolat, hogy a halászati szövetke
zeteket öntudatos, hivatásos „egész“ 
halászokból illesszük egybe, megva
lósítani egyoldalú halászati-politikai 
vonalon nem lehetett.

Kormányzatunk a megoldáshoz 
közelebb lépett azzal, hogy a termelő
szövetkezeti átalakulás kapcsán a 
htsz-ek részére mezőgazdasági mel
léküzemág létesítését is engedélyezte 
a tagok földtulajdonának bevitele 
útján. Az intézkedés jelentősége első
sorban ott domborodik ki, ahol a

mezőgazdasági melléküzem szervesen 
beilleszthető a halászati főüzemág 
gazdálkodásába. (Haltakarmány ter
melése, sertéstrágyázás bevezetése, 
egyszóval az intenzív halgazdálkodás 
beveztése tavakon és holtágakban.) 
Hogy mindez megvalósulhasson, ah
hoz két dologra volt — és van — 
szükség:

1. belterjes gazdálkodásra alkal
mas tavakra, holtágakra, tógazdasá
gokra,

2. olyan mezőgazdasági politikára, 
amely a halászat-politika célkitűzé
seivel egyezően előmozdítja a mező- 
gazdasági melléküzemágak bevezeté
sét.

Nos, az az idő, amikor az összete
vők találkoznak — itt van, elérke
zett. Sajátosan — és örvendetesen — 
éppen akkor, amikor a halászatban 
foglalkozók fejlődő gazdaság szemlé
lete az egyoldalú folyami halászat 
mellett a biztos bázisul szolgáló tó
gazdaságok szükségességének felis
merésére vezetett. Htsz-eink egymás 
után építik tógazdaságaikat. A paksi 
htsz, és a körösi Viharsarok példájára 
a hajduszoboszlói Bocskay is erre az 
útra lépett. Nem véletlen, hogy éppen 
ezek a szövetkezetek kezdik meg a 
■mezőgazdasági melléküzemek létesí
tését. A törvény által biztosított lehe
tőség, a tagok földjének a saját htsz. 
közös gazdálkodásába való bevitele 
— mint kézenfekvőbb megoldás — 
készen van. A tógazdaság vonzza a 
mezőgazdasági melléküzemet és — 
megfordítva áll ugyanez.

Sablont alkalmazni természetesen 
nem lehet A legjobb megoldást a 
helyi viszonyok és lehetőségek szab
ják meg. Széthúzott területeken más 
a megoldás, mint pl. az egy darabban 
elterülő Velencei-tónál.

Mindezek kapcsán felmerül a htsz. 
tagok állandó, teljes foglalkoztatott
ságának, megélhetésük biztosításá
nak kérdése. Könnyen megérthető, 
hogy a teljes foglalkoztatottságot, a 
megélhetés biztonságát — ahol és 
amennyire ez még megoldatlan fel
adat — a htsz. elsősorban úgy érheti 
el, ha maguk a tagok teljes munka
idejükkel és erejükkel vesznek részt 
a szövetkezet munkájában. Ezen 
nemcsak a halászatot értjük, hanem 
a melléküzemeket is. Arra kell töre
kedni, hogy a melléküzemekben 
lehetőleg a halászok családtagjai 
helyezkedjenek el. Ily módon a föld
kérdés rendezése közelebb fogja 
vinni htsz-einket a melléküzemágak 
révén kínálkozó lehetőségek jobb ki
használásához is.

Htsz-eink tagságának nagy több
sége földnélküli hivatásos halász. 
Ők voltak, akik \a szövetkezés, ké
sőbb a termelőszövetkezeti átalaku
lás, a szocialista szektorhoz való csat
lakozás gondolatét, jelentőségét leg
hamarabb megértették. A kettősfog
lalkozású halászok — ha élethivatá
suknak a halászatot választják, — 
bizonyára csatlakoznak hozzájuk 
abban a vetélkedésben, hogy a föld
kérdés rendezése nagymértékben elő
mozdítja htsz-eink további fejlődését.

(/. s.)
Óriáscsuka kifejtett petefészke éretlen ikrával

(Tőig felv.)
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Ö tév es  a ~j-4alásza
A „Halászat“ jelenlegi formájában 

1954-ben — ezelőtt 5 évvel jelent 
meg először.

Megjelenése egybeesett a halászat 
és haltenyésztés nagy fejlesztésének 
első évével.

Annak állítása, hogy a hatalmas 
fejlődés lapunk kizárólagos érdeme 
lenne, nem volna helyes — igaz sem 
lenne. Elvitathatatlan azonban, hogy 
az elmúlt öt esztendő nagy halászati 
munkájából — amely igen eredmé
nyes volt — a „Halászat“ is kivette 
részét.

Érdekes, hogy éppen lapunk indu
lásának első évében érte el hazánk 
bruttó haltermelési eredménye az 
ún. „békeévek“ (1934—1938) átlagos 
haltermelését, s ez a mennyiség az 
azóta elteli 5 év alatt megkétszere
ződött.

A fejlődés leginkább tógazdasági 
vonalon mutatkozott meg, de a ha
lászati termelés minden ágában je
lentős előrehaladás tapasztalható.

Utalnunk kell arra, hogy lapunk 
első számában — egyebek között — 
a következőket írtuk: „Hazánk pá
ratlan természeti adottságai lehető
vé teszik, hogy az eddiginél sokkal 
nagyobb területen, holdankint jóval 
több halat és jóval olcsóbban termel
jünk.“

A rendelkezésre álló lehetőségeket 
igyekeztünk is kihasználni és a 
mennyiségi haltermelési adatok e té
ren bennünket igazoltak. Más kér
dés, hogy az önköltség kedvező ala
kulásával még nem büszkélkedhet 
tünk.

Az elmúlt néhány esztendőben a 
lehetőségek ésszerű kihasználására 
hívtuk fel a figyelmet. A megvaló
sításhoz kormányzatunk messzemenő 
segítséget nyújtott. Tudjuk, hogy ál
lami gazdaságaink és termelőszövet
kezeteink egyaránt éltek azzal az ál
lami segítséggel és kedvezményekkel, 
amelyek a tóépítéssel kapcsolatos 
nagymérvű állami beruházások és 
hosszúlejáratú hitelek terén rendel
kezésre állottak.

Lapunk hasznos munkát végzett, 
amikor a termelőket belterjesebb 
gazdálkodásra serkentette és megad
ta a szükséges beruházási és üzeme
lési szaktanácsokat.

Hasábjainkon az 5 év alatt közel 
1700 cikk jelent meg. Ezekben ismer
tettük a legújabb kutatási eredmé
nyeket, legjobb termelési módszere

ket és a tóépítések eddigi tapasztala
tait, hogy a sok témakörből csak né
hány fontosabbat kiemeljünk.

Többek között célunk a halászat 
ügyes-bajos dolgairól — kendőzés 
nélkül — beszámolni és azokból kö
vetkeztetéseket levonni.

Nem állíthatjuk azt, hogy mun
kánk során nem követtünk el hibá
kat, melyeket a jövőben igyekszünk 
kiküszöbölni. És ezt nemcsak azért 
tesszük, mert kötelességünk, hanem 
azért is, mert a halászat fejlesztésé
nek ügye szívügyünk.

Államunk lapunk fenntartására 
évenkint jelentős összeget fordít, ez 
is a halászat megbecsülésének és tá
mogatásának kézzelfogható megnyil
vánulása a földművelésügyi kor
mányzat részéről. A belénk vetett 
hizlalómnak a jövőben is eleget kívá
nunk tenni, hiszen az eddigieknél is 
nagyobb feladatok állanak a halászat 
sajnos kisszámú, de lelkes szakem
berei előtt, melyekhez elvárják se
gítő szándékú útmutatásunkat.

Termelőszövetkezeteink örvendetes 
gyors számbeli növekedése és gazda
sági megerősödése magával hozza, 
hogy kedvező természeti és éghajlati

Csöndes holtágakban kedvelt szerszám 
a milling

(Tóth János felv.)

adottságainkat az ő területükön is 
kihasználják. Elsőrendű feladatunk 
tehát, hogy segítsük őket nemcsak 
jó szervező munkával és patronálás- 
sal, hanem a toll fegyverének erejé
vel is. Ezért folyamatosan tájékoz
tatjuk őket, hogy mit tegyenek ter
vezett halas gazdaságuk megvalósí
tása és a meglévő gazdaságok hoza
mainak maximális kihasználása ér
dekében. Tulajdonképpen az első ka
pavágástól a lehalászások megszer
vezéséig meg fogunk adni minden 
útmutatást.

Továbbra is ismertetni fogjuk a 
hazánkban és a külföldön elért leg
jobb termelési tapasztalatokat és az 
elért példaként szolgáló eredménye
ket.

A kijelölt úton azonban csak ak
kor haladhatunk, ha lapunk minden 
olvasója fent vázolt munkánkhoz 
a legmesszebbmenő segítséget nyújt
ja. Az általunk kért támogatás azt 
jelenti, hogy a lap megjavítását célzó 
törekvéseinket segítik. Megírják vé
leményüket az egyes cikkekről, il
letve megírják azt is, hogy miről kí
vánnak olvasni. Ezzel munkánkat 
jelentősen előre viszik.

Ha az olvasó néhány sorban be
küldi a vele, vagy munkahelyén tör
tént — természetesen a halászat té
makörébe vágó — érdekességeket és 
tapasztalatokat közöl, ez nagy segít
ség és közeli kapcsolatot teremt az 
olvasóval. Az ilyen rövid, de mégis 
a népes olvasótábor érdeklődésére 
számot tartó anyagok növelik a lap 
érdekességét és így olvasmányossá
gát is. Erre pedig nekünk különösen 
kell ügyelnünk, mert tisztában va
gyunk azzal, hogy lapunkat zömmel 
egyszerű dolgozó halászok olvassák, 
akiknek nem fennkölt tudományos 
— sokszor bizony alapos tudományos 
felkészültséget kívánó — cikkek, ha
nem a napi jobb fogásra és a jelen
tős évvégi prémiumra lefordítható 
ismeretek kellenek.

A részünkre valóban ünnepélyes 
alkalommal azt kívánjuk, hogy min
den Olvasónk tartsa lapunkat kedves 
munkatársának és szórakoztató ol
vasmányának. Ha ezt elérjük, mun
kánk bizonyára nem lesz eredmény
telen.

Végül — s ezt talán szerénytelenül 
tesszük — kívánunk a „Halászai
nak is még sok-sok évfordulót és 
szép eredményeket. Pékh Gyula
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V ______________________J
Külföldön elsősorban a halastava 

szennyvíztisztításról beszélhetünk. 
Nyilvánvalóan azért, mert itt az első 
cél a szennyvizek megtisztulása és 
másodrendű a halgazdasági haszno
sítás. Amint később látni fogjuk, ná
lunk merőiben más viszonyok vannak. 
Helyesebb tehát, ha a halastavak 
házi szennyvízzel történő trágyázá
sáról beszélünk. A következőkben a 
halastavi szennyvíztrágyázás néhány, 
a Magyarországon aktuális kérdések 
a következők: 1. a terület, 2. a hígító 
víz, 3. a várható hozam, 4. egyéb 
hasznosítási lehetőség.

Mivel Magyarországon még egyet
len szennyvízzel tervszerűen trágyá
zott tógazdaság sincsen — a balaton- 
f öld vári halastavat nem tekinthetjük 
ilyennek —, elsősorban a tőlünk 
északra fekvő országok, főként Né
metország ilyen irányú tapasztala
taira vagyunk utalva. Azért vetettem 
fel a fenti kérdéseket, mert ezeket 
nálunk egészen másképpen kell meg
ítélni, mint Németországban.

1. A terület. Németországban a te
rülettel nem állnak olyan bőviben, 
mint mi. Náluk igen fontos kérdés 
volt az, hogy milyen az a minimá
lis tófelület, melyen halhústerme- 
léfe mellett maximális mennyiségű 
szennyvizet lehet megtisztítani. A 
szennyvíz-tógazdaságok ott nagyobb 
városok, iparvidékek közelében léte
sültek, ahol minden talpalatnyi föl
det igényel a terjeszkedő város és 
a lakosság legfontosabb szükségle
teit kielégítő zöldségtermelés. Né
metországban kialakult terület 2000 
lakosonként 1 hektár tófelület. Eh
hez hazánkban seholsem kell ra
gaszkodnunk. Olyan terület, mely 
halastónak alkalmas lenne, minden 
nagyobb városunk közelében meg
lelhető. Irányelvként leszögezhetjük 
tehát azt, hogy terület dolgában 
nem kell fukarkodn.

2. Hígítóvíz. Hígítóvízre elsősorban 
a szennyvíz töménységének 'meg
szüntetése miatt van szükség. Hang
súlyoznunk kell minden esetben azt, 
hogy a hígítással a szennyvíz faj sú
lyát is megváltoztatjuk közelebb hoz
zuk a tó víz faj súlyához. A nagy- 
mennyiségű oldott anyagot és kolloi
dokat tartalmazó szennyvíz fajsúlya 
mindig nagyobb, mint az élővízé. Á 
halastóba való bevezetés során elő
fordulhat tehát az, hogy a nagyobb 
fajsúlyú szennyvíz minden kevere
dés, hígulás nélkül egyenesen a fe
nékre süllyed, ott szétterül és a fe
nék egyenetlenségeibe behúzódik. A 
fenéken széterült szennyvíztömeget a 
hőmérsékletváltozások hatására lét
rejövő függőleges irányú áramlások 
nem tudják megbolygatni, a további 
hígulás tehát csak igen lassan követ
kezhet be. A tömény szennyvíz kellő 
hígulás híján oxigén utánpótlás le
hetősége nélkül bűzösen rohad, és

felborítja a tó egyensúlyát. Ha hígí
tásra nincs megfelelő lehetőség, már 
tisztított tóvízzel fej súlykiegyenlítés 
céljából kevernünk kell szennyvizet. 
A bevezető zsilipeket úgy építsük 
meg, hogy a szennyvíz minél apróbb 
részekre felosztva szórólapokra, ille
tőleg szóró gombákra ejtve szétszór
tan jusson a halastóba.

A hígítóvíz a német tapasztalatok 
szerint háromszorosa, illetőleg ötszö
röse a tisztítandó szennyvíznek. 
Schillinger olyan megoldást is java
solt, mely szerint egy rész szenny
vízhez két rész tiszta hígítóvizet és 
egy-két rész tóban már megtisztított 
szennyvizet keverjenek. Nálunk a hí
gítóvíz igen kevés, legtöbb helyen

Limnomysis a parti halak kedvelt 
tápláléka a dunai holtágakban és a 

Balatonban
(Woynárovich felv.)

alig szerezhető be. Viszont a meg
lévő kevés víz melegebb, mint a né
metországi hígítóvizek. Melegebb 
vízben gyorsabbak az eibontási fo
lyamatok.

Véleményem szerint a hígító víz az 
1000 lakos szennyvizére számított te
rület lényeges növelésével, továbbá 
a szennyvíznek és a tóvíznek meg
felelő összekeverésével jelentősen 
csökkenthető, sőt ki is kapcsolható. 
Ezt az álláspontomat a következő 
számítás is támogatja. Sok friss víz 
utánpótlás nélkül a halastóban szén- 
trágy ázása módszerrel hektáronként 
50 q sertéstrágyát szórunk ki kb. 
3—4 hónap alatt. Ez a trágya 800 
kg szerves anyagot tartalmaz, ami 
egyenlő 2000 m3 szennyvíz szerves
anyag tartalmával. A magyarországi 
normák szerint naponta 20 000 lakos 
után van 2000 m3 szennyvíz. A fentiek

Szerint egy 20 000 lakosú város 
szennyvizeinek hígító víz nélküli 
megtisztításához egyenletes évi ter
helést véve alapul, 360 hektár nagy
ságú halastó felület kellene. Itt a 
szervesanyag bevitel csak annyi len
ne, mint egy rendesen trágyázott kö
zönséges halastóban.

Nálunk nem szükséges a német 
normák szerint venni a hígítóvizet, 
hanem mód van rá elsősorban a te
rület nagyobbításávai, másodsorban 
a már megtisztult szennyvíz recirku- 
láltatásával arra, hogy a hígítóvízzel 
jelentősen takarékoskodjunk. A 
végső szót erre a kérdésre azonban 
csak egy üzemi kísérlet adhatja meg.

Felmerülhet a sófelhalmozódás 
kérdése. Nyáron legrosszabb esetben 
100%-os bepároigással számolhatunk. 
Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz só
koncentrációja kétszeresére nő. A 
klorid-ion tartalom, amely a legfon
tosabb, mintegy 800 mg-ra emelked- 
hetik. Néhány természetes vizünk
ben, így a Szelidi tóban és az Alföld 
szikes tavaiban ezt a klorid-ion tar
talmat megtaláljuk és amellett ezek
nek a vizeknek szép halállományuk 
van.

3. A hozam kérdése. A hozam kér
désével kapcsolatban az optimális 
hígítóvíz és minimális terület mellett 
tehát 1—3, illetőleg 1—5 szennyvíz
hígítás és 1 hektár—2000 személy 
esetében 5—6 q halhúshozamra szá
míthatunk. Ez a mennyiség a mi ked
vezőbb termelési feltételeink mellett 
1—2 q-val emelkedhet. Nagyobb te
rület és ezzel párhuzamosan terület
egységenként kevesebb szennyvíz
mennyiség esetében természetesen a 
hozam is kisebb lesz, de a legextré- 
mebb esetben is, amikor 20 000 lakos 
szennyvizével 360 hektár tóterületet 
trágyázunk meg, 250—300 kg hozam
ra számíthatunk hektáronként.

A fenti adatokhoz kell még szá
mítanunk azt a hasznot, mely a tisz
tított víz nyerésével és újra felhasz
nálásával áll elő.

4. Egyéb hasznosítások. Tapaszta
lat szerint a szennyvízzel trágyázott 
halastavakon nagymértékben elsza
porodik a békalencse. Éz igen értékes 
kacsatáplálék, össze lehetne tehát 
ezt gyűjteni és a közelben épített 
kacsatelepen fel lehetne használni.

A szennyvízzel trágyázott tavak
ban állandóan igen gazdag állomány
ban él a Daphnia magna nevű al
sóbbrendű rák. Becslés szerint igen 
jelentős, hektáronként 50—100 q az 
a Daphnia mennyiség, amely innen 
folyamatosan kitermelhető volna. 
Ezt nemcsak az akvaristák tudnák 
felhasználni, hanem megfelelő szá
rítóberendezés beállításával sertések, 
baromfik számára is nélkülözhetet
len állati fehérje volna folyamatosan 
előállítható.

Kívánatos volna, hogy hazánkban 
isi meginduljanak ilyen irányban a 
munkálatok. Legalább egy kísérleti 
üzem sürgős felállítása volna a leg
fontosabb feladat.
A kísérleti üzem tanúságai alapján 
épülnének meg a többi szennyvízzel 
trágyázott halastavak.

Dr. Woynárovich Elek
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A HALÁSZATI
VÍZGAZDÁLKODÁS ö /  eszlee j e . . .

1953. év őszén, vízügyi csúcsszer
vünk, az Országos Vízügyi Főigazga
tóság alakulásával egyidőben jelent 
meg a mezőgazdaság fejlesztésére 
vonatkozó 1080/1953. sz. M. T. hatá
rozat, amely előírta, hogy — élelmi
szerellátásunk érdekében — fokozott 
mértékben kell fejlesztenünk a hal
tenyésztést is. Eszerint: a tsz-tavak 
területét 500 kh-ról 6500 kh-ra, míg 
az állami tógazdaságokat 18 000 kát. 
holdról 46 000-re kívánták növelni 
1956. év végéig. A kilátásba helye
zett nagy jövedelmek felkeltették az 
érdeklődést a tóépítések iránt és 1954. 
év elején — félezemyi tsz. részéről 
— több mint 11 000 kát. holdon je
lentettek be tógazdasági igényt, de a 
kijelölések során ezeknek csupán 
egyharmadát javasolhattuk megépí
tésre.

Ezzel a több vízügyi igazgatósá
gunknál újszerű feladattál bővülve 
indultunk el 1954. év elején.

Mindjárt az első esztendőben mint
egy 6000 kh tóépítést bonyolítottunk 
le, amelynek egyharmada tsz.-meg- 
rendelés volt. Eltekintve kisebb tó- 
bŐvítésektŐl és felújításoktól, 1954 
után ez volt az első komolyabb tó
építési feladat. Erőltetett ütemben 
és kisebb-nagyobb hiányosságokkal 
épültek ezek a tavak. De mégis elér
tük a tervciklus végén, ha a kitűzött 
tervszámoktól messze el is marad
tunk, hogy rövid három esztendő 
alatt 50%-kal növeltük a hat évti
zed alatt előzőleg épült halastavak 
területét. (1893-ban, kb. 60 helyen, 
már közel 6500 kh tógazdaságunk 
volt!). A tulajdonképpeni cél, a hal
hús-termelés fokozása pedig még na
gyobb lendületű, hiszen az előbbi 
évek átlaghozamát nem 500/0-kal, ha
nem 100°/0-kal növeltük meg: 60 000 
q-ról 120 000 q fölé növekedett hal- 
termelésünk, ami viszont intenzívebb 
tenyésztésre váll.

A tóépítési előirányzatok azonban 
irreálisaknak bizonyulták. Ez részben 
abból adódott, hogy a tervszámok 
nem voltak hitelekkel kellően alá
támasztva, másrészt hiányozták az 
építés előfeltételei is: nem álltak

A diósjenői Búzakalász tsz. halastavá
nak árapasztója

rendelkezésünkre megfelelő munka
gépek.

Az ellenforradalmi események 
szintén hátráltatták a fejlődést, de az 
elmúlt évben mégis 30 000 kh körül 
tartott már halastavaink területe.

Ezek után néhány számadattal sze
retnék rámutatni az utóbbi évek tó
építéseinek jellemzőire és tógazdasá
gaink területi fejlődésére.

(A múlt évi területek csak rnegkö- 
zelítőek, a tókataszter felülviszgálata 
most folyik.)

Röviden felsorolom még azokat a 
fontosabb munkálatokat, amelyeket 
a tófejlesztések sikere érdekében vé
geztünk.

1. 1954-ben elkészítettük az Orszá
gos Halászati Vázlattervet, amely 
elsősorban a nyílt vizek (holtágak, 
kubikok, csatornák) intenzívebb ha
lászatára terjed ki, de előirányzatuk 
ebben számos üzemen kívüli tógaz
daság felújítását és a kommuniális 
szennyvizek tógazdasági hasznosítá
sát is, kb. 25 000 kh vízfelületre mint
egy 125 000 q várható halhústöbblet
tel.

2. Útmutatót (tervezési segédletet) 
állítottunk össze halastavak korszerű 
tervezéséhez, számos ábrával, fény
képpel és mintatervekkel. (Ezt most 
sokszorosítják.)

3. Rizstelepek halasítási irányelveit 
— tereprendezett, nagyüzemi gazdál
kodás mellett is — részletesen körül
írtuk. Ezenkívül az M. T. felhívá
sára, részletes szakvéleményt és ér
tékelést adtunk a kikapcsolt rizstele
pek félintenzív halastóvá történő át
építéséhez.

4. Kiadtuk a barátzsilipek típus-, 
illetve szakmai irányterveit az egysé
ges és olcsóbb tervezés érdekében; 
műtárgyak tervezése során most már 
csak megfelelően adaptálni kell eze
ket.

5. Tanulmánytervet készítettünk 
az ún. súlyponti telelőkre és ivadék
ellátó telepekre, amelyek a tiszántúli, 
öntözőfürtre kapcsolt tavak és rizs-

Árapasztó a zalaszentgróti Ä. G. 
csalitmajori halastavánál

telepek halállományának áttelelteté- 
sére és központi-ivadéknev elésre
szolgálnának. (A Nádudvar melletti, 
Ágota-zugi telepet már tervbe is vet
tük a htsz-ek központi ivadéknevelé
sére.)

6. Az állami halastavak fejlesztésé
nek figyelembevételével elkészült az 
alföldi tározók tanulmánya, amely 
több mint 20 000 kh síkvidéki táro
zóra vonatkozik, járulékos halte
nyésztéssel.

7. A halászat érdekében elkészítet
tük  ̂az ország harmadik legnagyobb 
tavának, a Velencei tó vízszínének 
állandósítására vonatkozó tanul
mánytervet is, amely az itt tervbe
vett 1000 kh termelő és ivadéknevelő 
tó létesítésének előfeltétele.

8. összeállítottuk az első részletes 
tókatasztert.

9. Számos helyien külön tógazda
sági főműveket is építettünk több 
millió forintos költséggel, a tavak 
jobb vízellátása céljából.

10. Tapasztalatcseréket rendez
tünk: 1954-ben Sumonyban és Pel- 
lérden, 1955-ben a szegedi Fehértó
nál, 1956-ban a mekényesi Új Alkot
mány tsz. halastavainál, 1958-ban 
pedig ia nagyhörcsöki Á. G. szökteté- 
ses rendszerű, új tavainál, hogy ter
vezőink és építőink kölcsönösen ki
cseréljék tapasztalataikat.

A II. ötéves tervelőirányzatunkat 
már úgy állítottuk össze, hogy bizto
síthassuk a fenti tóépítések lehető
ségét, amely háromszorosra emeli az 
1945 előtti halastavak volumenét.

Dr, Fóris Gyula, 
az O. V. F. főmérnöke

Halastavak munka- és költség-volumenei

Tógazdaság

Tsz Dunántúl 
Tsz Tiszántúl 
Állami tavak

Átlag-ter.
kh

15
50

330

Föld- Beton- 
munka munka 
m8/kh m8/kh

Költség
Ft/kh Jegyzet

200
350
250

1,50
0,85
0,75

5 000 80 db terv
10 000 alapján
6 000 25 db terv alapján

Megjegyzendő: a költségek — 1952. évi árazással! — csak a mélyépítési 
munkákra vonatkoznak.

Tógazdaságaink területe, üzemelő szektorok szerint

Év
Haltröszt Á. Gr.

kat asz ter
Tsz. Egyéb Összesen 
i h o l dakb an

1954 16 608 1681 1429 316 20 034
1955 17 520 3674 2476 445 24115
1956 18 451 5025 3100 521 27 097
1957 18 426 6280 2900 797* 28 403
1958 18 400 7800 3100** 700 30 000

Jegyzet

30 000 ** Htsz-tavak is
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ylifcor trógyózzuk ivóinkat £,?

Teljesen felesleges lenne a halas
tavak szervestrágyázásának jelentő
ségéről bővebben beszélni, hisz tó
gazdaságaink többségükben — az 
adott lehetőségekhez mérten — trá
gyáznak, ettől még kísérleti meg
gondolások és követelmények céljá
ból sem szívesen tekintenek el. Ta
pasztaltuk ezt az elmúlt évben, ami
kor a Kutató Intézet szervestrágyá
zást kísérleteihez megfelelő tavakat 
kerestünk. "Legnagyobb gondot ugyan
is minden esetben a nem trágyázott 
kontroll tavak kijelölése jelentette, 
mivel a gazdaságok — a terméski
eséstől, illetve hozamcsökkenéstől 
félve — ragaszkodtak a tavak trá
gyázásához.

Amennyire egyöntetű a tógazdák 
állásfoglalása a trágyázás szükséges
ségének kérdésében, annyira eltérőek 
a vélemények a trágyázás mértékét 
és idejét illetően. Még ha az adott 
körülményeket és lehetőségeket fi
gyelembe vesszük, sajnos azt kell 
megállapítani, hogy a legtöbb eset
ben ötletszerűen történik a trágya
adagok megválasztása és kiszórása.

Pedig a megfelelő adagoknak meg
felelő időben kiszórása biztosítja 
csak a hozamfokozó hatást.

Az eddigi tapasztalatok szerint a 
legmegfelelőbb az évi 15 q-s kh- 
ankénti átlag. 20 q-t még veszély 
nélkül szórhatunk ki, viszont 5 q-nál 
kisebb adagok nem okoznak lénye
gesebb változást.

Kérdés azonban, mikor, milyen 
időközökben szórjuk ki ezt az ada
got?

Erre nézve is tudtunk tapasztala-

TRÁGYÁZOTT:
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tokát gyűjteni az elmúlt évben, ami
kor a sertéstrágya hatását vizsgáltuk 
a tavak élővilágára, elsősorban a 
planktonra vonatkozóan.

A trágyázott tavakban az össz- 
planktonmennyiség kezdetben ugrás
szerűen megnőtt, majd a növekedés 
mértéke fokozatosan csökkent, szem
ben ai trágyázatlan, kontroll-tó v i
szonylag egyenletesen növekvő plank
tonmennyiségével. így a trágyázat
lan tó planktonmennyisége már a 
nyár közepén elérte, vagy legalábbis 
megközelítette a trágyázott tóét. Eze
ket a változásokat tünteti fel a mel
lékelt diagramm. A feltüntetett érté
kek nem egy bizonyos tó adatai, ha
nem több — trágyázott és kontroll 
— tó adatainak átlagértékei. A meg
figyelés helytállóságát bizonyítja, 
hogy az egyes tavakban lejátszódó 
plankton-tömegváltozás alig tért el a 
jelzett átlagértékektől.

Bizonyos mennyiség elérése után 
a tóban lévő plankton már kielégíti 
a halak természetes táplálékszükség
letét, további szaporodása tehát — a 
vízvirágzásoktól eltekintve — közöm
bösnek mondható. Az elmondottak 
alapján könnyű belátni, hogy ezt a 
mennyiséget trágyázással előbb ér
hetjük el, mint anélkül. Viszont, ha 
ezt a mennyiséget elértük, sőt túl
szárnyaltuk, akkor a további trágyá
zásnak már nincs sok gyakorlati je
lentősége, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy felesleges pocsékolás.

Természetesen az össz-plankton ér
téke erősen függ annak összetételé
től, s így feltétlenül figyelembe kell 
venni, hogy a sertéstrágya hatására 
milyen szervezetek szaporodnak el

TRÁGYÁZATLAN: 
mg/100 1.
5

elsősorban. Ismert tény, hogy először 
a fito-plankton, majd pedig ebből 
táplálkozva a Zooplankton szaporo
dik el. Ezen túlmenően is vizsgálni 
kell azonban, hogy a planktonikus 
állatkák közül melyeknek a szaporo
dását segíti elő a trágyázás. Erre 
nézve eddig kevés vizsgálat történt. 
Az eddigi tapasztalatok alapján azt 
mondhatjuk, hogy az egyes állatcso
portok — kerekesférgek (Rotatoria) 
és alacsonyabbrendű rákok (Cope- 
poda, Cladocera stb.) —, szaporodá
sát azonos mértékben segíti elő a 
trágyázás.

A fentiek alapján tehát megálla
píthatjuk, a „széntrágyázásnákcc el
sősorban a korai planktonbőség elő
idézésében van szerepe és jelentősé
ge. Kívánatos már áprilisban elkez
deni a tavak trágyázását, s legkésőbb 
júniusban be is fejezni. így biztosít
hatjuk, hogy a kiszórt trágya váló
ban hasznosuljon, s elősegítse a 
nagyobb húshozamok elérését.

V. Tóth János

A Szegedi Halgazdaság 1959. ápri
lis 2-án ünnepség keretében meg
kapta az Élüzem kitüntetést. Az er
ről szóló okiratot Nagy Dániel, a 
Halgazdasági Tröszt igazgatója nyúj
totta át. Egyidejűleg a Szegedi Hal
gazdaság négy dolgozója kapta meg 
az „Állami Gazdaság Kiváló Dolgo
zója“ jelvényt.

Az ünnepségen — amelyen mint
egy 200 meghívott is részt vett — Si
mon Pál, — a gazdaság igazgatója 
tartott beszámolót. Elmondotta, hogy 
hat évi megfeszített munka gyümöl
cse a mostani kitüntetés. A Kong
resszus tiszteletére a Szegedi Hal
gazdaság nevében versenyre hívta ki 
az ország valamennyi halgazdaságát 
és megfogadta, hogy a jelenlegi ered
ményes úton fognak tovább is ha
ladni, nemcsak azért, mert ez a nép
gazdaság érdeke, hanem azért is, 
mert ez egyezik a halgazdaság dol
gozóinak akaratával is. Ezt csak alá
támasztja, hogy az 1958. évben elért 
eredmény után a Halgazdaság dolgo
zói egyhavi fizetésüknek megfelelő 
nyereségrészesedésben részesültek.

Az ünnepséget vacsora követte. 
Ezen bebizonyosodott, hogy a szege
diek nemcsak a halászati munkához 
értenek jól, hanem a halételek elké
szítéséhez is.

ORSZÁGSZERTE lezajlottak a 
htsz-eink zárszámadó közgyűlései. A 
„zajlást“ azonban főleg a közgyűlése
ket követő vidám és hangulatos ba- 
rátkozásokra kell érteni, amelyek 
még jobban aláhúzták a zárszámadás 
ünnepi jellegét. Örömmel tapasztal
tuk a meghívott párt- és tanácsi 
szervek képviselőinek az eddigieknél 
fokozottabb bekapcsolódását és köz
reműködését a htsz-ek munkájának 
értékelésében. De a halászok asszo
nyai is tekintélyes létszámban vet
tek részt, ellenőrzendő, hogyan dol
goztak kedves férj-uruk.

V VI VII Vili )X

Az össz-planktonmennyiség változása trágyázott és trágyázatlan tavakban (a római 
számok a hónapokat jelölik)
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Az idén is kelnek I IIiL Il

Tihanyban!.

Az idei (tavaszra a tavalyi szállít
mány mennyiségét megháromszo
rozva ismét rendelt lengyelországi 
marénaikrát a Balatoni Halászati 
Vállalat (BHV). Egy millió kisma- 
réna (Coregonus albula) ikra érke
zett Lengyelországból. A repülőút és 
és az ezt követő autószállítás nem 
ártott az ikrának. Kifogástalan álla
potban, egészségesen érkezett a ti
hanyi Biológiai Intézetbe.

A „Halászat“ 1958. áprilisa és jú
liusi számaiban a marénabetelepítés 
céljáról, lehetőségeiről és a halastavi 
marénaivadék előnevelésről írtam. 
Most az ikraérlelésről és néhány 
ezzel kapcsolatos biológiai megfigye
lésről számolok be szaklapunk olva
sóinak.

A lengyelországi keltetőkről hosz- 
szú ideig tartó előérlelés után „szem
pontos“ fejlettségi állapotban szállít
ják el a marénaikrákat. Az ívás 
(mesterséges megtermékenyítés) no
vember—«decemberben történik és 
tavaszig három, három és fél hóna
pon át érlelődik az ikra míg az em
brió eléri ezt a fejlettséget. A hoz
zánk érkezett ikrákban az embriók
nak már kifejlett szemük volt „ki
néztek az ikrából“ . „Emeletes“ lá
dákban, nedves moha között, tüll- 
zacskóba csomagolva tették meg az 
útat Tihanyig.

A szállítást követő érlelést Zuger 
üvegekben végezzük. Hazai halte
nyésztőink előtt ismert módon, a 
csukaikra érleléséhez hasonlóan, alsó 
vízáramoltatás forgatja az edények
ben fejlődő ikrákat. 8—9 C fokos 
balatonvíz áramlik a Zugerekben. 
A vízáramoltatást a kelés megindu
lása után is folytatjuk, ellentétben 
a csukakeltetéssel. A marénalárva a

Marénaikra-szállító láda
(Tőig felv.)

kikelés után néhány órával saját 
erejéből az edény felszínére úszik és 
így a túlfolyó vízzel önmagától a 
Zugerek alatt elhelyezett kádakba 
kerül. A kádakból szűrőbetótes túl
folyóval engedjük le a felesleges 
vizet. Első napjaikat a kádakban élik 
le a frissen kelt marénalárvák.

Ha néhány percig figyeljük a 
Zuger edényekben felfelé áramló 
vizet, észrevesszük a felszín felé 
igyekvő marénalárvákat. A kelés 
első napjaiban kevesebb, majd mind 
több lárvát figyelhetünk meg, amint 
jellegzetes dugóhúzó szerű úszással 
a felszínre tör.

A táplálóvíz egyemeletes áramlás
sal forgatja a kikelésre érett ikratö
meget. Kísérjük figyelemmel egy 
éppen most kikelő lárvát. Forráshoz

A vastag szaggatott vonal mutatja a 
Zuger edényben lefolyó ikraáramlást. 
Az alulról feltörő víz egyik oldalon 
fölfelé hajtja az ikrát, míg az a másik 
oldalon saját súlyától lefelé süllyed

hasonlóan bugyog az ikrák tömege 
és épp az egyik feltöréskor hagyja el 
az ikrahéjat az egyik lárva. Először 
a farokrész, majd a fejét szabadítja 
ki. Na most biztosan feltör a felszínre 
és elhagyja a Zuger üveget. Nem ezt 
tapasztaljuk. Visszakerül a még hé
jába zárt testvéreivel együtt az ikra
tömeg felszínére és ott csapkod néhá
nyat a farkával. Ezután fáradtan 
megpihen. Játszik vele a felfelé 
áramló víz ugyanúgy mint az ikrá
val. Lassan átkerül az újszülött a le
felé süllyedő ikrák közé. Mi lesz 
most? Elnyeli az újra meg újra fel- 
buggyanó ikrafelhő? Nem. Éppen az 
újabb ikrabuggyanás előtt néhány 
centimétert felfelé úszik és ez elég 
a veszedelem elkerülésére.

Lejjebb, a lassan süllyedő ikrák 
között egy, kettő, három.. .sok ki
kelt lárva préselődik. Ezek ügyetle
nebbek az előbb megfigyelt társuk
nál. Nem győzték a vízáram elleni 
küzdelmet. Mint kikelt lárva is részt

Tüllzacskóban, vászonkeretek közt ér
keztek a marénaikrák

(Tőig felv.)

vesznek az ikrák körforgásában. A 
lassú forgás közben szívük dolgozik, 
a szikzacskó tápláléka percről percre 
erősíti a gyenge szervezetet. Az 
egyik felbuggyanáskor a legerőseb
beknek sikerül kiugraniok a körfor
gásból. Ezután a lefelé süllyedő 
ikrák felett töltenek el egy kis időt 
fel-felugorva, visszasüllyedve.

A körforgás erejét legyőző lárvák 
mind feljebb úsznak a Zuger pereme 
felé. Visszasüllyednek, megint ru
gaszkodnak, 'de már nem sodródnak 
a mélybe. Egyszer csak egy elszánt 
rugaszkodás és a legerősebbek elérik 
az érlelőedény felszínét. A könnyű 
kis lény a vízfelszín alsó felületén 
is „megkapaszkodik“ majd elkapja a 
túlnyomó vízáram és ezzel együtt le
surran a Zugerek alatt elhelyezett 
kádakba.

A Zuger edényekben kikelt maré
nalárvák viselkedése alapján tehát 
három szakaszt különíthetünk el. 
Először a kikelt lárvák legnagyobb 
része az ikrákkal együtt forog. A 
második szakaszban a lárva már 
megtéve a 25—30 centiméteres utat 
fenntartja magát az ikratömeg fel
színén, legyőzve a süllyedést. Végül 
a Zuger üveg tetejéig képes úszni, 
és így kikerülhet az érlelőedények
ből.

Itt a drótszita fenekére kerül, de 
nemsokára a megerőltetést kipihenve 
ismét ösztönére hallgat és a kád fel
színére tör.

A megfelelői számban összegyűlt 
lárvákat gumicsővel leszívjuk, át
folyó balatonvizes akváriumokba 
helyezzük. Itt tovább nyüzsögnek a 
vízfelszínen, majd erősödve mindin
kább az akvárium belsejében úsz
kálnak. A szikzacskó felszívódása 
előtt apró (0,1—0,5 mm) plainkton- 
szerlvezetekkel kezdjük etetésüket. 
Az akváriumok védett körülményei 
között nyújtott első táplálék bizto
sítjâ  a marénalárvák első sikeres 
táplálkozását, mielőbbi megerősödé
süket így a kihelyezés utáni életben- 
maradásuk legfőbb biztosítékát.

Tőig István
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Lapunk előző számában az ívatás 
helyének megválasztásáról, a jó íva- 
tótóval szemben támasztott követel
ményekről, valamint a tenyészszülők 
ívatás előtti tartásáról és kiválogatá
sáról volt szó. Következő teendőnk 
a kihelyezendő anyák számának 
megállapítása, amelynél az ívótó 
nagyságának és tápláléktermőké
pességének mérlegelésén kívül már 
az ivadék továbbnevelésének terve
zett módját is figyelembe kell venni.

A klasszikus német haltenyésztő 
iskola a pontyivadék tenyésztés mun
káját három ütemben végzi. Az első 
ütemben egészen kis (gyakran csak 
100 m2 nagyságú) ívatóban ivat; a 
másodikban az ivadékot néhány na
pos, de legfeljebb egyhetes korában, 
tehát általában még szikzacskójának 
felszívódása előtt áthelyezi nagyobb, 
előnevelő tóba; a harmadikban az 
előnevelő tó természetes tápláléká
nak fogyatkozásával, néhány hét 
múlva tovább helyezi az ivadék
nevelő (v. ivadéknyújtó) tóba, ahol 
az őszi lehalászásig marad. Hazai 
adottságaink között a jól gondozott, 
esetleg kellő körültekintéssel trágyá
zott nagyobb (fél hold körüli) ívóta
vak tápláléktermőképességének meg
felelő kihasználásával a második 
ütem, az előnevelés elhagyható, il
letve az még az ívótóban történhet.

Óvakodni kell az ívótavak korai, 
idő előtti elárasztásától. Ez ugyanis 
arra vezet, hogy a növényzetet nyál- 
katakaró vonja be és az bomlásnak 
indul, ilyen állapotú aljzatra a ponty 
nem szívesen ívik, a nagyobb ívó
tavakban a hínár és a keményszárú 
növényzet rohamosan nőhet; lehe
tővé válik az ikra és az ivadék ellen
ségeinek korai elszaporodása; végül, 
de nem utolsósorban elesünk az ívótó 
tápláléktermőképességének optimális 
kihasználásától, mert a Zooplankton 
szaporodási ciklusa során a mennyi
ség kulminálásakor vagy teljesen 
hiányzik az ívótóból az ivadék, vagy 
lárvaállapotánál fogva még haszno
sítani sem tudja. Mindebből äz a 
kérdés vetődik fel, hogyan lehetne 
biztosabbá tenni azt, hogy az ívótóba 
kihelyezett szülők a kívánt időben, 
tehát minél előbb leívjanak? Gyak
ran előfordul ugyanis az, hogy a te
nyésztő jó ívó tóba, kellően érett 
szülőket megfelelő vízhőmérséklet (a 
napi középérték legalább 17 C°), ked
vező időjárási kilátások mellett he
lyezi ki, hirtelen időváltozás folytán 
azonban, olykor anélkül is elmarad 
az ívás, illetve hosszabb idővel elto
lódik. Ennek elkerülésére a hipofizá- 
lásboz folyamodhatunk.

Egyes külföldi szerzők a korai íva- 
tást (ez nálunk már április végén, 
május elején időszerű lehet) ellen
zik, mivel véleménytik szerint a má
jus második felében gyakran bekö
vetkező erős lehűlés idején az iva
dék táplálékának fejlődése megakad

a tavakban s részben ez, másrészt 
pedig a vízhőmérséklet erős ingado
zása az ivadék pusztulását okozhatja. 
1957-ben Gödöllőn ívató- és nevelő
tavakban végzett vizsgálataink ered
ménye előbbiekkel szemben azt ta
núsítja, hogy erős lehűlés, a vízhő
mérséklet jelentős csökkenése, éjjeli 
fagyok ellenére sem akadt meg a 
Zooplankton fejlődése az ívató- és 
nevelőtavakban, egyesekben mennyi
ségének kulminálása a szaporodási 
ciklus során éppen a leghidegebb na
pokon, másokban röviddel ezek után 
következett be. Ettől függetlenül a 
víz erős lehűlése a zsengeivadékban 
korától és kondíciójától függő mér
tékben valóban kárt tehet, mégis,

Hipofizált szülőktől származó egy
nyarasok

(Páskándy felv.)

hazai viszonyaink között a tavaszi 
planktonbőség idejét kár volna éppen 
az ivadéknevelés vonatkozásában ki
használatlanul hagyni.

Fontos az ívótóban az ivadék élet
körülményednek állandó szemmeltar- 
tása, ellenőrzése. Egyrészt a termé
szetes táplálék alakulását, másrészt 
az ivadék fejlődését, kondícióját, 
egészségi állapotát (kopoltyúférges- 
ség, erős nagyítóval a kopoltyúfedő 
eltávolítása után jól látható) keil fi
gyelemmel kísérni, hogy táplálék
hiány vagy betegség esetén nyom
ban intézkedhessünk. A természetes 
táplálék megcsappanása esetén a 
lisztfélével történő takarmányozás 
eredménye igen bizonytalan, hason
lóképpen a trágyázásé is az ívótó 
természetes táplálékának szaporítása 
érdekében. Leghelyesebb tehát az 
ivadékot lehalászni.

Az ivadék lehalászására, megszá- 
molására vonatkozóan az irodalom
ban ajánlott különböző módszerek 
közül a helyi műszaki adottságok
hoz, lehetőségekhez mérten bárme
lyik jó lehet, ha kellő lelkiismeretes
séggel alkalmazzák.

Az ívótó lehalászásával elérkez
tünk ahhoz a kérdéshez, hol, hogyan 
neveljük tovább az ivadékot. A lehe

tőségek határain belül arra kell tö
rekednünk, hogy olyan külön iva
déknevelő tóban neveljük tovább 
őket, amelybe tehát más korosztályú 
halat nem helyezünk ki. Igen ked
vező, ha az ívótóból az ivadék gra
vitációs úton átbocsátható az ivadék
nevelő tóba.

A gyakorlatban sajnos ritkán ne
velik tovább iaz előbbiek szerint az 
ivadékot, hanem — gyakran még 
zsenge korában — nyújtó, vagy hiz
lalótavakat népesítenek velük. Ezzel 
le is mondanak arról, hogy lehalá
szásig kézben tartsák az ivadék fej
lődésének irányítását, hiszen a kal- 
lódás előre pontosan nem állapítható 
meg, a túlnépesítés pedig a másik 
korosztályt is hátráltatja fejlődésé^ 
ben.

Az ivadéknevelő tóval szemben tá
masztott két fő követelmény: a jó 
termőképesség és a vadhalmentesség. 
Csaknem valamennyi számottevő ha
zai és külföldi szakíró megegyezik 
abban, hogy a természetes táplálé
kon növekedett, kisebb súlyú egy
nyarasok tenyészértéke (télállóság, 
betegség-ellenállóképesség) nagyobb 
az erős hizlalás folytán gyorsabban 
nőtt, nagyobb súlyú egynyarasoké
nál. A nevelőtó tápláléktermőképesr- 
ségének és vadhalmentességének 
biztosítása véglett is hangsúlyoznom 
kell a tóápolás szükségességét, a ke
mény és lágyszárú vízinövényzet sza
bályozását. Mindkettőből csak keve
set szabad meghagyni a tóban. A ne
velőtó feltöltésekor is tartsuk szem 
előtt azt az ívótóra vonatkozó szem
pontot, hogy a nevelő tó se álljon üre
sen, ivadék nélkül huzamos ideig 
víz alatt, mert azzal a nemkívánatos 
növényzet túlszaporodását, illetve a 
halellenségek korai elszaporodását 
segítenénk elő. A takarmányozáskor 
nagyon fontos, hogy — különösen 
bizonyos nagyság eléréséig — meg
felelően apróra darált takarmányt 
kapjon az ivadék, ne etessük na
gyobb szemcséjűvel, olyannal, amit 
csak a nagyobbja tud felvenni, mert 
ezzel a szétnövést segítjük elő. Cél
szerű az etetőkarókat sűrűbben ki
tűzni, mint a hizlalótavakban.

Figyelemre méltó az a kezdemé
nyezés, hogy az iivadéknevelőtavakat 
csak tavasszal halásszák le. Előnyös 
lehet az is azonban, hogy az ivadékot 
már ősszel helyezzék ki.

Páskándy János

A BOCSKAI HTSZ. az idén meg
építi, jövő évben pedig üzembe he
lyezi 210 holdas tógazdaságát. A tó
gazdaság a szövetkezet székhelyétől, 
Hajdúszoboszlótól mindössze 1,5 km- 
re terül el, vízellátását a Keleti fő
csatorna vízrendszeréből kapja. így 
több kedvező adottság találkozik 
szerencsés módon. A szövetkezet a 
jó gazda előrelátásával már most 
gondoskodott a halak takarmányozá
sának megoldásáról, ugyanis kb. 300 
kát. holdas mezőgazdasági mellék
üzemet szervezett részben a tagok, 
részben egy ottani mezőgazdasági 
tsz. csatlakozása útján bevitt földe
ken.
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A  halgazdaságokban a hasvíz- 
kór elleni védekezésben a chloro- 
cidos oltás kipróbált módszer. Az 
alkalmazását hátráltatta az a kö- 
rülmény, hogy nem állott rendelke-

—  a  &a&ak t&tw'&S oJLtáiáha

tiszta munka végzésének a lehető
sége.

A készülék lényege: a mennyi
ségszabályozóval beállított adag 
kinyomása után egy kétkarú eme-

Gyors oltókészülék a halak tömeges oltására. Dr. Varjú László áll. szakállatorvos
újítása

(Hámor felv.)

zésre megfelelő oltókészülék. Az  
eddig általánosan használt egy
szerű kézi fecskendők azért nem  
voltak alkalmasak, mert velük a 
munka igen lassú. A  valamivel is 
gyorsabb oltási idő aránytalanul 
nagy számú segéderő beállításával 

volt csak elérhető. Ez a módszer 
igen megnövelte az oltási költé- 
geket, nem is szólva arról, hogy 
még így is kétes volt az adott hal
állomány leoltása tekintettel a ki
helyezési idő rövidségére. Szüksé
ges volt egy gyors oltókészülék 
megszerkesztése.

A  címben megjelölt készülék 
szerkesztője, dr. Varjú László 
állami szakállatorvos, a nagyté
tényi sertéshizlaldában sertések 
vírusos tömeges oltására automa
tikus fecskendőt szerkesztett, a- 
melyet a Szegedi Halgazdaság fel
kérésére a halak tömeges oltására 
megfelelő módon átalakított. A  ké
szülék előnye, a gyors, pontos és a

lős billentyűs szerkezet, az üveg
henger ürterén kivülre helyezett 
rugóval és az un. Deseő-f éle gumi
lemezes szelep segítségével azonnal 
lehetővé teszi a henger automati
kus újrafeltöltését, s ezáltal az

újabb adag kinyomását. A  feltöltés 
az oltandó anyagot tartalmazó 
tartályból (gyógyszeres üveg) mű
anyag csövön keresztül történik. 
A  készülékkel minden különösebb 
fáradság nélkül akár 1— 2 másod
percenként oltható újabb állat, 
mindaddig, amíg a tetszés szerinti 
nagyságú, s akár zsebben is el
helyezhető tartályban az oltóanyag 
tart. Sárfy Ede * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Közlemény a „Halászat” szerzőihez
Munkánk megkönnyítése érdekében a 

közlésre beküldött anyagok összeállítá
sánál szerzőinket az alábbiak figyelembe
vételére kérjük:

1. A kéziratok beküldi határideje min
den tárgyhót megelőző hónap 25. napja. 
(Beérkezés!)

2. A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 
cm-es margóval kettes sorközzel, fogal
mi papírra, 2 példányban, géppel íran
dók. Levelezőinktől kézírásos anyagot is 
elfogadunk.

3. A kéziratok terjedelme mintegy 80 
gépelt sor legyen (megfelel a , »Halászat “- 
bán egy egész oldalnak!) Különlegesen 
érdekes anyag esetén elfogadjuk a 160 
soros — két oldalnak megfelelő —> cikket 
is. Megjegyezzük azonban, hogy ilyen 
terjedelmű kéziratot számonkint legfel
jebb csak egyet közlünk, így az ilyen 
anyagok esetleg csak késve jelenhetnek 
meg.

Az 5—25 soros kéziratokat — amelyekben 
érdeklődésre számot tartó hír, megfigye
lés, szakmai tapasztalat és egyéb érde
kesség van — a Szerkesztőség hiányolja 
és kéri szerzőinket ilyenek beküldé
sére is.

4. A cikkek mellékletét képező, önálló 
fényképeket — minimálisan 6x9-es mé
retben ún. ,,kemény“-re hívott minőség
ben kérjük hozzánk eljuttatni. A kép
aláírások szövegét a kérdéses képek há
tára kell ráírni, annak feltüntetése mel
lett, hogy a képet ki készítette. A kép
aláírásoknak önmagukban is érthetők
nek kell lenniök.

5. Az ábrákat fehér papiron (lehetőleg 
pausz vagy karton) fekete tussal kell el
készíteni.

6. A kéziratok címét a szükséghez ké
pest megváltoztatjuk, kívánságra azonban 
lábjegyzetként közöljük azt is. A cím 
nem lehet terjedelmes!

7. A kéziratokat alá kell írni és el kell 
látni a szerző pontos címével. A címmel 
el nem látott cikkek honoráriumát letét
be helyezzük.

8. A kéziratok tartalmáért szerzőik fe
lelősek.

9. Kéziratokat és fényképeket meg nem 
őrzünk és vissza nem küldünk.

Szerkesztőség.

Kézben a gyors oltókészülék
(Hámor felv.)
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Halágykotró gép a Hortobágyi Halgazdaságban
(Woynárovich felv.)

(Folyó évi márciusi hó 20—21-én 
nagyjelentőségű halászati értekezle
tet tartott az Állami Gazdaságok 
Főigazgatósága, melyen az ország 
legjobb halászai, az elmélet és gya
korlat képviselői vettek részt.

Az értekezletet Izingier Pál főigaz
gatóhelyettes nyitotta meg, amelyet 
vitaindító előadás követett.

Az állami gazdaságok termelésé
ben az elmúlt időben a halászatról 
kis volumenénél fogva igen kevés szó 
esett.

Nem is használták ki kellően azo
kat a kitűnő lehetőségeket, melyek a 
halászat terén rendelkezésre állottak. 
Nálunk éppúgy, mint a környező 
országokban rohamosan nő a halhús 
iránti kereslet, amit az eddig élért 
tekintélyes fejlesztés ellenére sem 
tudtunk kielégíteni.

Magyarországon az egy főre eső 
évi összes húsfogyasztás 36 kg, 
amelyből halra 1 kg, 2,7°/0 esik. Ez a 
szám világosan mutatja, hogy e fon

tos húsféleségből milyen keveset 
fogyasztunk.

Néhány évvel ezelőtt sokan úgy 
vélték, hogy Magyarországon nem 
kedvelik a halat. Ezt megcáfolta az 
utóbbi négy év. Az 1954. évi terme
léssel, 248 viagon áruhallal szemben 
1958-ban közel 600 vagont állítottunk 
elő. Ebből ezévi kivitelünk megha
ladja a 160 vagont, ez a mennyiség 
a felszabadulás előtti évek átlagánál 
mintegy 50%-kal nagyobb.

A minőség javulásával lényegesen 
több áruhalat kell biztosítani a nyári 
hónapokban.

Az áruhalnövekedésnek csak egy- 
része származott területnövekedés
ből, időközben megkétszereződtek a 
területegységre eső hozamok is.

Távlati terveinkben legfőbb fel
adat a tóterületek növelése. Az eddig 
kialakult álláspontok szerint 1975-ig 
mintegy 50—60 000 kh. új tótükröt 
kell megépítenünk. Erre a célra első
sorban az egyéb mezőgazdasági hasz-

A Hortobágyi Halgazdaság kultúrháza. Itt tartották az értekezletet
(Woynárovich íelv.)
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nosításra alkalmatlan, terméketlen 
területeket kell felhasználni.

Igen fontos feladatunk a jövőben 
a területegységre eső hozamok növe
lése. Ennek érdekében az eddigiek
nél lényegesen nagyobb gonddal kell 
a halhústermő terület termőképes
ségét fenntartani és egyre inkább 
fokozni. A generális halastó felújí
tást beruházásnak kellene tekinteni. 
Ebben az esetben meggyorsulna a 
régi tavak rendbehozatala.

A vizzel való takarékos gazdálko
dás jelentős feladata a tógazdának.

Lényegesen előbbre kell jutni az 
értékesebb tenyészanyag előállítása J 
tekintetében. Folyamatban vian az 
állami gazdaságok (területén a törzs
tenyésztő halgazdaságok kialakítása. 
Ezek feladata elsősorban élen járni 
a minőségi tenyésztő munkában, 
tenyészanyaggal ellátni azokat a 
területeket, amelyek ivadékellátásu
kat saját maguk nem tudják megol
dani. E munkán belül elsősorban a 
piac igényeit jobban kielégítő gyors 
fejlcdésű, jó takarmányértékesítő, a 
betegeségekkel szemben ellenáll) 
anyag kitenyésztésére kell törekedni.

Annak ellenére, hogy a vegyes 
népesítés termésfokozó hatásával 
egyetértünk, üzemi vonatkozású hát
rányait sok tekintetben káros: 
látjuk. Evégett a Hortobágyon mű
ködő állami gazdaságok halastavai 
már nyolcadik éve hároméves üzem 
ben állítottuk be egyöntetű anyag 
kihelyezése mellett. Egyöntetű népe
sítés esetén nincs válogatás, így 
külső halágyak segítségével, megfe
lelő szöktető módszer alkalmazásá
val kellő gondossággal a nyi 
melegben is veszteségmentesen lehet 
végezni a lehalászást.

Igen fontos a ragadozó halak te
nyésztése, különösen ott, ahol a táp
láló vízzel sok szeméthal érkezik a 
tavakba. A ragadozó halak tenyész
tésének kiszélesítésével a területe] 
ségre eső hozamokat fokozni lehel

1952. óta az Ohati Állami Gazda
ságban úgynevezett takarmányom 
halasforgó üzem van beállítva, mely
nek eddigi eredményei máris bizta
tóak.

Egyre fokozottabb gondot kell for
dítani a tógazdasági üzemek gépesí
tésére. Szerte az országban sok öt
letes kezdeményezéssel találkozunk 
de a halászati üzem általános gépesí
tésének szervezése ma még meg
nyugtató módon nem indult el. Fel
tétlenül meg kell szervezni, hog 
valamelyik nagyobb műhellyel ren
delkező tógazdaság ráálljon a tóga 
daságok részére szükséges eszközök 
gyártására

A tógazdaságok nagymérvű fej
lesztése mellett gondoskodni ke1 
megfelelő számban jó szakemberek 
kiképzéséről.

A bevezető előadást élénk vita kö
vette, melyhez 26-an szólaltak hozzá 
A felszólalások általában helyesek 
ték a halászatfejlesztés irányelveit.
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A halágykotró gép kanalai kiemelik az évek óta behordott híg iszapot
(Woynárovich felv.)
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Az állami gazdaságok tóegységei
nek irányítói nehezményezték, hogy 
a gazdaságok igazgatói sokhelyütt 
nem adnak kellő támogatást a halá
szatnak, ebből nem egyszer károk 
keletkeznek. Különösen szállítási 
nehézségeik vannak.

A Földművelésügyi Minisztérium 
Halászati Osztálya részéről Béres 
Sándor osztályvezető elismerő szavai 
jóleső érzést keltettek a halászat 
gyakorlati képviselőiben. Felszóla
lása nyomán igen kidomborodott az 
a felldlasségtelj es feladat, amd|t *az 
állami gazdaságok haltenyésztődnek, 
a termelőszövetkezetek halászatfej
lesztése érdekében az eddigieknél 
lényegesen eredményesebben kell 
teljesíteni.

A halkereskedelem részéről Föl- 
dényi Sándor, a Halért igazgatója 
felhívta a figyelmet a bel- és kül
földi piac minőséggel szemben 
állandóan növekvő igényére. Jövőben 
az export különösen csak a jó minő
ségű tükrös pontyot keresi. Felhívta 
a figyelmet az önköltségcsökkentés 
jelentőségére.

Dr. Woynárovich Elek igazgató 
nagy érdeklődéssel fogadott felszóla
lásában megállapította, hogy a táv
lati tervekben lefektetett fejlesztési 
program sikere nem képzelhető el 
anélkül, hogy a külföldön használa
tos gépek beszerzése és hazai legyár
tásával kellő időben nie foglalkoz
zunk (halemelő, halágytisztító, háló
húzó, nádvágó kaszák, trágyaszóró 
stb.)

Az ivadékeliátás vonatkozásában 
javasolja, hogy egyes kijelölt halte
nyésztő gazdaságokban készítsenek 
nyilvántartást az ivadékról. A ponty 
genetikájával behatóan foglalkoznak 
a Szovjetunióban. A iéteményvizsgá- 
latok úgyszólván nélkülözhetetlenek 
az okszerű haltenyésztésnél. Ennek 
kidolgozását vetette fel.

Javasolta a ragadozó halak — har
csa, süllő, őn — ikrájának export
képes termelését es a fekete sügér 
nagyobb mértékű tenyésztését.

Véleménye szerint 5—6 éves gya
korlat szükséges ahhoz, hogy megfe
lelő elméleti tudás elsajátítása mel
lett valaki gazdálkodni tudjon. Már 
előrê  kell gondoskodni, hogy a fej
lesztés megindulásakor elegendő 
szakember álljon rendelkezésre. Eze
ket a szakembereket a termelés fon
tosságához mérten személyükben és 
anyagiakban is meg kell becsülni.

Mint igen értékes halnak, az an
golnának behozatalát, illetve meg
honosítását ajánlja, amelyet saját 
termésű piaci pontyunkkal csere- 
kepen is beszerezhetünk. Végül utalt 
a rnészfelhasználás jelentőségére és 
^zze! kapcsolatban arra, hogy a fel- 
használás mértékét előzetes víz- és 
talaj vizsgálatnak kell megelőznie.

Az Országos Vízügyi Főigazgató
i g  részéről hangsúlyozták, hogy 
nagy jelentősége van a Keleti és

Nyugati Főcsatornák összekötésének. 
A létesítendő K VI-os csatorna ked
vező beruházási költségek mellett 
tehetőivé tenné a Nyugati Főcsatorna 
térségében létesítendő halastavak 
vízellátását. A Hortobágy térségében 
tervezett víztárolók megvalósításá
val megoldást nyerne e terület mint
egy 70 mill. m3-t kitevő belvízprob
lémája is.

Felvetődött többek között a „Ná
dor“ csatorna mentén levő tógazda
ságok jelenlegi nehéz üzemeltetése. 
A Fejér-megyei Halgazdaság több- 
százezer forintos többletkiadást kény
szerül elviselni, mivel áruhalának 
nagyrészét vándoroltatnia kell 
szennyvízmentes fürösztő tavakba. 
A szennyvíz okozta üzemi nehézsége
ket mintegy 700/m Ft-os beruházás
sal meg lehetne oldani. A malom
csatorna vizének felhasználása lé
nyegesen megemelné a tavak termé
szetes hozamát.

Dr. Nagy László az Országos Terv
hivatal részéről kifogásolta, hogy a 
tógazdaságok a múlt évben nem éltek 
azzal a lehetőséggel, amely részükre 
adva volt a nagyobb mennyiségű 
halabrak felhasználására. Tudomása 
szerint az 1960—65. közötti 5 esz
tendőre a jelenlegi beruházási hite
lekre mintegy kétszerese van elő
irányozva halastavak létesítésére.

A halak hasvízkóros elhullásának 
megfékezésére néhány éve eredmé
nyes kísérleteket végeztek az ország 
különböző tógazdaságaiban. A véle
mények róla eltérőek. Számos hal
gazdaság azonban a folyó évben 
költségesebb beszerzési lehetőségek 
ellenére is változatlanul oltja hal- 
anyagát, miután meggyőződtek an
nak eredményes alkalmazáról.

Izinger Pál főigazgatóhelyettes 
összefoglalójában kedvezőnek Ítélte 
az értekezlet munkáját.

Várhidy Viktor
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Ezelőtt 10 évvel, 1949. április 1-én 
kezdte meg működését a Halértékie- 
sítő Vállalat, mégpedig meglehetősen 
szerény keretek között. Mindössze 14 
üzemképes élőhalszállító vagon, 2 
dunai haltároló bárka és budapesti 
telepén kívül csak 1 vidéki fióküzlet 
állott rendelkezésére. A tógazdasági 
haltermelés is jóval kisebb volt, mint 
a háború előtt, mivel a halastavak 
számottevő része még mindig üzemen 
kívül állt, a tenyészanyag általában 
gyenge volt, és a takarmányhiány is 
kedvezőtlen volt a terméseredmé
nyekre. 1

Az elmúlt .esztendőben, de különö
sen az utóbbi években, tógazdasági 
haltermelésünk igen nagy mértékben 
emelkedett. Elsősorban ez az örven
detes tény tette lehetővé és szüksé
gessé, hogy a Halért működési körét 
kiszélesítse és szakmai felkészültsé
gét növelje. Jelenleg — budapesti 
telepein kívül — 14 vidéki városban 
van elosztó telepe, ezek sok száz 
boltot, vendéglátó üzemet és közin
tézményt látnak el hallal. Egyedül 
Budapesten 6 dunai haltároló bár
kával rendelkezik, kibővített buda
pesti mélyhűtő üzemének tároló
kapacitása 2800 q-ra növekedett, és 
ebben az évben élőhalszállító vagon
jainak száma már 32-re emelkedik.

A magyar haltermés legnagyobb 
része az állami termelőszektor halas
vizeiből kerül ki, és aZit a központi 
(állami) árualapot kezelő Halért 
hozza forgalomba. Ugyancsak a Halért 
értékesíti — a konzen'vált áruk kivé
telével — a külföldről behozott hala
kat is.\A Halért áruforgalmi adatai
ból tehát következtetni lehet arra, 
miképpen alakult az elmúlt években 
haltermelésünk, és milyen mértékben

növekedett a hal népgazdasági és 
közellátási jelentősége.

A Halért adatai szerint — az utób
bi években — egyedül az állami ter
melőszektor és az is csupán tógazda
sági halból az alábbi mennyiségeket 
adta át a központi árualapnak:

Gazdasági év Métermázsa %
1951/52 20029 100
1954/55 24805 124
1955/56 35090 175
1956/57 43202 216
1957/58 55264 276
1958/59 (várható) 59300 352

A közölt adatokból megállapítható, 
hogy amíg 1951-től 1954-ig tógazda
sági haltermelésünk —* főleg a takar
mányhiány miatt — igen lassú 
ütemben fejlődötty addig 1955-től 
kezdve a haltermés — elsősorban új 
halastavak építése és kellő takarmá
nyozás következtében — szinte ug
rásszerűen növekedett.

Ma már egész Európában — a 
Szovjetuniót kivéve — mi termeljük 
a legtöbb tógazdasági halat, és remél
jük, hogy ezt a elsőséget a jövőben is 
meg fogjuk tartani.

Dolgozó népünk vásárlóereje, élet- 
színvonala állandóan emelkedik. Ezt 
a tényt, — a halfogyasztás területén
— elsősorban a vendéglátóipar áru- 
szükségletének alakulása igazolja. 
Az elmúlt években a vendéglátóipar
— a központi árualap készletéből — 
az alábbi halmennyiségeket vette át:

Év Métermázsa %
1952 3335 100
1955 6475 194
1956 7600 228
1957 12755 382
1958 18096 542

A Halértékesítő Vállalat új szolnoki fióküzlete

Néhány év óta tehát több mint öt
szörösére emelkedett a vendéglátó
ipari halfogyasztás, de az utóbbi 
években még nagyobb mértékben 
emelkedett volna, ha a tavaszi, de kü
lönösen a nyári hónapokban több hal 
állott volna rendelkezésünkre.

A hal iránti keresletet saját termé
sünkből az őszi és téli hónapokban 
általában már ki tudjuk elégíteni, 
ellenben márciustól szeptember kö
zepéig — amikor különösen nagy a 
kereslet — viszonylag csak igen 
kevés hál áll rendelkezésünkre. Ez a 
6—7 hónapig tartó áruhiány az aka
dálya annak, hogy a vidéki elosztó 
hálózat tovább fejlődjék, hogy a költ
séges beruházásokat igénylő új tele
pek népgazdasági szempontból is 
rentábilisak legyenek. Háltermelé- 
sünk további növelése tehát feltétle
nül szükséges, de a megnönekedett 
haltermés nagyobb részét csak a 
tavaszi és nyári hónapokban lehet és 
kell is értékesíteni. Ez a kérdés — a 
termelési adottságaink miatt — bár 
nehezen és áldozatok árán, de meg
oldható. Nem vitás, hogy a termelés 
célja a fogyasztás, és háltermelésünk 
további növelésének is csak akkor 
van válóban gyakorlati értelme, ha az 
elsősorban a tavaszi és nyári halellá- 
tást javítja meg. Exportlehetőségeink 
eléggé korlátozottak tehát többletter
melésünket túlnyomó részben belföl
dön és akkor kell forgalomba hoz
nunk, amikor arra a fogyasztónak 
tényleg szüksége van.

A megoldod alábbi módjai nem 
újak és szakképzett tógazdáink előtt 
is jól ismertek:

1. A tógazdaságoknak kellő befoga
dóképességű telelőkkel kell rendel- 
kezniök, tehát ahol nincs, vagy kevés 
telelő van, ott ezt a hiány osságot meg 
kell szüntetni.

2. Ne építsünk új halastavakat 
telelők nélkül.

3. Ahol a lehetőségek megvannak, 
a háltermés számottevő részét ne 
ősszel, hanem tavasszal halásszuk le.

4. A nyári lehalászások mérvét 
fokozni kell és ezért az előzetesen ki
jelölt tavakban tavasszal nagyobb 
darabsúlyú pontyokat kell kihelyezni.

5. Az\ exportlehetőségek jobb ki
használása érdekében az eddigieknél 
jóval több tükrös és „magashátú(( 
pontyot kell termelni.

Tény, hogy mindezek megvalósí
tása számottevően emeli a termelési 
költségeket, fokozza a tárolási és 
lehalászási kockázatot, jelentékeny 
terméskiesést jelent, tehát végered
ményben csökkenti a haltenyésztés 
rentabilitását. Ezt az áldozatot azon
ban nemcsak az értékesítési lehetősé
gek miatt, de főképpen a jobb hal
ellátás érdekében feltétlenül meg 
kell hozni,

Élenjáró tógazdaságaink már eddig 
is jelentékeny áldozatot hoztak a 
tavaszi és nyári halellátás megjaví
tása és az export előmozdítása érde
kében. Kizáróan az arra illetékes 
szervek helyes intézkedésein múlik, 
hogy ez a több, jobb munkát igénylő 
és nagyobb felelőséggel járó tevé
kenység a jövőben a gazdaságok ered
ményeiben kellőképpen kifejezésre 
jusson. Földényi Sándor

l
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februári számában „n“ foglalkozik 
az NSZK halászatának gazdasági 
kérdéseivel. Megállapítja, hogy a 
hazai termelés, bár elérte a 30 000 
mázsás rekordhozamot, még mindig 
mélyen alatta marad a keresletnek, 
mely több mint 40 000 q. A hiányzó 
mennyiséget import útján fedezik, a 
Jugoszláviából, Magyarországból, 
Csehszlovákiából és Ausztriából ér
kező hal olcsóbb árával erősen ve
szélyezteti a nyugatnémet halászat 
rentabilitását. A 
honi termelés ár
szintje a trágya és 

takarmányárak 
emelkedésétől 

függ, de emeli az 
árszintet a közter
hek elviselhetetlen 
magassága. Nagy termelési kiesése
ket okoz a halbetegségek pusztítása 
is, melynek nem sikerül gátat vetni. 
Az exportáló országok sokkal jobb 
körülmények között termelnek, a 
tőlük importált ponty ára kedve
zőbb, s ez a hazai származású ponty 
értékesítését erősen gátolja. De ká
ros a halpiacra a nagy baromfikíná
lat, főleg a jó minőségű magyar és 
lengyel hízott liba, mely a pontynál 
olcsóbban kerül piacra és főleg a ka
rácsonyi és szilveszteri halértékesí
tést nehezíti meg.

AZ AFZ 1959. 3-AS számában dr. 
Ottó Bank foglalkozik a szervetlen 
trágyák tógazdasági jelentőségével. 
Megállapítja, hogy a tógazdasági 
produkcióhoz megfelelő mennyiségű 
szénsav szükséges, hogy a tápanya
gok oldhatósága és ezzel a növényi 
és állati plankton fejlődése biztosí
tott legyen. A tavak széndioxidpro
dukciója alapján a talaj baktérium- 
flórájának intenzitásától függ, amit 
a tárolók időleges kiszárításával, va
lamint mész adagolásával lehet akti
válni. A kiszárítás és oltott mésszel 
végzett kezelés azonban csak az
olyan tavakban eredményes, melyek

ben elegendő a 
szervesanyag. A 

’ szervesanyagok
ban szegény tala
jú tavakat szer- 
vesanyaggal kell 

— az aktiválás után
ellátni, ellenkező 

esetben kimerül. A tavak baktérium
világára a foszforsav-trágya kedve
zőtlen, különösen a szuperfoszfát 
vízben oldható foszforsav kompo
nense káros baktériumszegény homo
kos talaj esetében. A Thomas-fosz- 
fát bakteriosztati usabb hatású, mint 
a szuperfoszfát. Ügyelni kell tehát 
arra, hogy a foszfát-trágyát csak ak
kor alkalmazzuk, amikor a szénsav

produkció már élénkül, vagy pedig 
mésszel kell együtt alkalmazni a 
foszfátokat.

A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG akadémiájának ki
adásában jelent meg a minap W. 
Schäperclaus professzor tanulmánya 
az NDK pontyos tógazdaságainak 
problémájáról. A nagynevű tudós 
megállapítja bevezetőben, hogy a tó
gazdaságok hozama az elmúlt évti
zedben erősen növekedett, a teljes 
országos produkciónak felére, érték
ben egyharmadára rúg. Még a leg
szegényebb talajú pontyos tavak is 
évente 400 kg húst eredményeznek 
ha-onként, ami lm
onként 300—600
DM gazdasági 

eredménnyel 
egyenértékű. Jobb, 
természetes pro
dukciós feltétetek 
mellett a hozam 
jóval nagyobb. Meszeléssel és ha-on- 
ként 30 kg P2Os adagolásával, vala
mint 800 kg szemestakarmány/ha 
etetésével a természetes hozam meg
kétszereződik. A munkaerőfelhasz
nálás a tógazdaságokban aránylag 
kicsiny, mindössze 5 fő/ha. A még 
megoldásra váró gazdasági és tudo
mányos problémák közül, melyek a 
továbbiakban hozamemelkedésekre 
alkalmasak, meg kell említeni a kö
vetkezőket:

1 Üjabb tavak létesítése szegény 
talajokon korszerű műszaki eszközök 
felhasználásával, szükség esetén mes
terséges vízellátással, szivattyúművek 
telepítésével.

2. Túlburjánzott keményflórájú, 
kisprodukciójú tavak üzemének meg
szüntetése.

3. A növényzet hatásos irtása víz
szint alatt vágó hí
nár- és nádarató
gépekkel.

4. A tavak meta- 
bolizmusának ta
nulmányozása, an
nak irányításával 
és megváltoztatá

sával fokozva a hozamokat. A me- 
szezéssel és foszfátadagolással első
sorban hozamszaporulatot lehet el
érni, de a problémák egész sora ma
rad nyitott kérdés. A sertéstrágya 
adagolása (3—5 t/ha) eredményes, 
részben a baktériumos lebontás, 
részben pedig széndioxid-dúsítás ré
vén.

5. A hozam fokozására alkalmas 
rendszabályok eredményének teljes 
kihasználása akkor lehetséges, ha a 
behelyezett pontyok számát és egyedi 
súlyát a természetes produktivitás és 
a takarmány mennyiségének megfe
lelően szabják meg.

6. Az a szokásos kihelyezési eljá
rás, melynek során két tenyészhal 
kerül egyetlen ívótóba, az így nyert 
ivadék felnevelése egyetlen, vagy 
több tóban a legjobb eljárás ahhoz, 
hogy a különféle keresztezések utó
dainak teljesítőképességét vizsgálhas
suk. Ennek az eljárásnak köszönheti 
a pontytenyésztés mai magas szintjét 
és az egyedek magasfokú öröklődési 
homogenitását.

7. Hipofizálással, összekapcsolva az 
egyedi kiválasztással és bizonyos pá
rok ivadékának különválasztott ne
velésével tiszta tenyészetek könnyeb
ben valósíthatók meg.

8. A jó teljesítő- 
képesség valószí
nűleg nincsen kap
csolatban a nyúj
tott vagy zömök 
testformával. A 
testforma plaszti- 
citása az élettér 
sajátosságaitól jelentős mértékben 
függ.

9. Több kísérlet során beigazoló
dott, hogy fennáll a járványos has- 
vízkórral szemben ellenálló pontyok 
kitenyésztésének lehetősége.

10. A rendelkezésre álló kísérleti 
eredmények szerint szálkaszegény 
pontyok kitenyésztésének nem áll 
fenn a lehetősége.

11. A heterózis hatásai egyes ha
laknál megfigyelhetők voltak, de gya
korlatban hasznosítható eredmények
ről eddig még beszámolni nem lehet.

12. A járványos hasvízkór leküz
dése antibiotikumokkal az elmúlt 
időszakban a hozamot és a gazdasági 
eredményeket jelentős mértékben 
növelte.

DR. W. NÜMANN az AFZ idei 
5-öt számában ismerteti a halak nagy 
távolságra való élveszállításának 
problémáját, illetve annak megoldá
sát a gyakorlatban a törökországi 
tavak népesítésénél. Ennek során 
20 000 süllőivadékot szállítottak a 
München melletti Schärfling tógaz
daságból Istambulba. A szállítás 10, 
egyenként százliteres edényben tör
tént, az ivadék átlag 10—15 cm hosz- 

szú volt. A délben 
lehalászott halak 
hajnali három óra
kor érkeztek Is
tambulba, ahol 
vizet cseréltek a 
repülőtéren. Atar- 
tányok 18 C°-ra 

felmelegedett vízét jeges vízzel pó
tolták. A vízcsere után újabb légiút 
következett, a halak reggel hétkor 
érkeztek Szmimába, majd tehergép
kocsin a Marmara tó kihelyezési 
pontjára. Délre járt az idő, amikor a 
süllőivadék új hazájának vízébe ke
rült. Több, mint 24 óráig tartott a 
szállítás, melynek során az érzékeny 
ivadék veszteség nélkül vészelte át 
a hosszú utat.

(f.)



Hazánkban a két utolsó termelési év
ben a hasvizkór jóval kevesebb pusz
títást végzett, mint az előző években. Ezt 
persze csak országos átlagban mondhat
juk, mert egyes gazdaságokban a leg
utóbbi két évben is nagymértékben pusz
tított a betegség. Gazdaságaink azonban 
egyre inkább bevezették az antibiotiku
mos „oltásokat4 és kézenfekvő volt a jár
ványos megbetegedés gyengülését az an
tibiotikumok javára írni. A következők
ben egyáltalán nem szándékozom ezt a 
kapcsolatot kétségbevonni, sőt meggyő
ződésem, hogy a megbetegedések kisebb 
pusztítását az antibiotikumok alkalmazá
sának köszönhetjük. Kétség sem fér 
ahhoz, hogy az antibiotikumos „ oltáso
kat44 ez idő szerint nemcsak folytatni 
kell, hanem azok bevezetését r- minden 
tógazdaságra nézve a tapasztalatok szem
mel tartásával — kötelezővé kell tenni.

Azonban!
Az antibiotikumos „oltásokat“ mindkét 

Németországban és Csehszlovákiában 
már korábban alkalmazták, mint nálunk. 
Ezeknek az államoknak legfrissebb szak
lapjai, a tudósok és tógazdák közlemé
nyei arra intenék bennünket, hogy ne 
bízzuk el magunkat a jövőt illetően. Ez 
az érzésünk még csak megerősödik, ha 
meggondoljuk, hogy a sok évtizede isme
retes hasvizkór hazánkban már az anti
biotikumos „oltások44 bevezetését jóval 
megelőzően is hosszabb periódusokon ke
resztül minden érzékelhető ok nélkül 
alábbhagyott, szinte jelentéktelenné vált, 
majd ismét, még sokkal erősebben fel
lángolt, évekig eltartott, hogy aztán új
ból lelohadjon. Nagyon valószínű ugyan, 
hogy az utóbbi években a hasvizkór az 
antibiotikumos „oltások44 hatására gyen
gült, de vajon ki tudná megcáfolni, hogy 
volt már ilyen ellanyhulás antibiotiku
mos „oltások“ nélkül is.

Ezek a gondolatok onnan erednek, hogy 
a „Der Fischwirt“ legutóbbi számaiban 
dr. Wunder professzor tollából cikksoro
zat jelent meg a hasvízkórral kapcsolat
ban és ezekben megemlékezik az anti
biotikumos „oltásokról44 is. De koránt
sem állítja a védekezés tengelyébe az 
antibiotikumos eljárást. És most meg
okolom, miért tettem eddig az „oltás“ 
kifejezést idézőjelbe. Dr. Wunder szerint 
oltáson csak olyan eljárást érthetünk, 
amely tartósan, vagy legalábbis hosszabb 
időre mentesíti az oltott egyedet a fer
tőzéstől. Oltást akkor tartanak valóban 
hatásosnak, ha lehetőleg egész életre, de 
legalábbis sok évre immunitást ad. Erről 
pedig az antibiotikumos kezelésben szó

sincs. Ezt Schäperclaus professzor sem 
állítja, aki igen sokat kísérletezett anti
biotikumokkal, sőt ő maga is aláhúzza, 
hogy ez a kezelés csak egészen rövid 
időszakra segít a betegség leküzdésében. 
Wunder professzor ezért megtagadja az 
„oltás44 jelleget az antibiotikumos keze
léstől és kifejezetten csak „befecskende
zés“ elnevezést tart helyénvalónak. Sze
rinte 14—21 napnál hosszabb ideig tartó 
segítséget ez a befecskendezés nem je
lent és még erre az időre sem jelenti 
azt, hogy nem vész oda az állomány je
lentékeny százaléka. Igaz ugyan, hogy át 
lehet segíteni a pontyivadékot a legkri
tikusabb tavaszi időszakon, de határo
zottan állítja, hogy az így kezelt ponty 
minden további nélkül a legrövidebb időn 
belül ismét fertőződhet és a fertőzött ál
lományban az ismert méretű pusztulás 
újból felléphet.

A cikksorozat az antibiotikumos be
fecskendezés eléggé rövid letárgyalása 
után sokkal hosszabb és nyomatékosabb 
részt szentel a hasvizkór egyéb leküz
dési módjának. Ezek a fejezetek nagyon 
sok olyan közlést tartalmaznak, amelyek 
nemcsak tudományos, hanem gazdasági 
szempontból is tanulságosak számunkra. 
Miután kifejti, hogy a betegség sohasem 
spontán lép fel, hanem mindig egyik 
üzemből hurcolják át a másikba, szinte 
szokatlan szenvedélyességgel fakad ki 
beteg halak importálása ellen. Hiába a 
német tudomány minden törekvése, hiába 
áldoznak hatalmas összegeket a kór le
küzdésére, ha a külföldről minduntalan 
fertőzött halakat hoznak az országba. A 
növénytermesztés és állattenyésztés min
den területén gondos vizsgálatnak vetik 
alá a behozott árut. Miért nem lehet ezt 
a pontynál is elérni? Hazánkról ebben a 
a vonatkozásban a cikksorozat nem be
szél, de kifejti, hogy a Jugoszláviából 
hozott pontyok igen nagy százalékában 
mutatnak fel hasvizkór okozta sebeket 
és bizonyítottnak veszi, hogy a már men
tesített német gazdaságokban ezek a fer
tőzött ivadékok ismét lángralobbantot- 
ták a hasvízkórt. Megengedi, hogy az 
importált ivadék rendkívüli növekedő
képességű. De mit ér az, ha ez az im
port például 50—75%-os pusztulást oko
zott Észak-Németországban 1955-ben. 
Konkréten említi, hogy Ausztrián át 
1956-ban Dél-Németországba behozott be
teg pontyivadék 1000 center (500 q) kárt 
okozott. Egyetlen halkereskedő behoza
tala 80—90%-os veszteséget vont maga 
után. Keserűen panaszolja, hogy eddig 
minden hatósághoz intézett kérés az

Itt nyoma sincs a hasVízkórnak. Minőség I A.
(Woynárovich felv.)

ellenőrzés bevezetése iránt hiábavalónak 
bizonyult és nyomatékkai sürgeti a be
avatkozást, mert mindig lesznek tógaz
dák, akik a legnyomósabb figyelmezte
tés ellenére is újra beleesnek a hibába 
és ivadékot hozatnak külföldről. De nem 
korlátozza a veszélyt a cikkíró az ivadék
behozatalra. Piaci pontynak Németor- 
országba történő importja útján is behur
colható szerinte a betegség. Ezért köte
lező állatorvosi vizsgálat bevezetését sür
geti.

Nem az első eset, hogy — ha nem is 
ilyen heves, de mégis nyomatékos óvás
sal találkozunk a német szaksajtóban a 
halimport ellen. Hazánkról ugyan ebben 
a vonatkozásban nem esik szó, de két
ségtelen, hogy a legutolsó világháborút 
megelőző jelentékeny ivadékexportunk 
feléledésére már nem számíthatunk. 
Nem csak azért nem, mert a tudósok 
harcolnak ellene (ez megvolt azelőtt is, 
de ha nem volt a német tógazdáknak 
mivel népesíteniük, akkor mégis csak 
csábította őket a gyorsnövésű magyar és 
jugoszláv ivadék importja), hanem első
sorban azért nem, mert a tenyésztésre 
már olyan gondot fordítanak és annyira 
specializálták egyes üzemeiket az ivadék
termelésre, hogy gyakorlatilag csak rit
kán kerülhet sor a behozatal szükséges
ségére.

De meg kell szívlelnünk azokat az in
telmeket is, amelyek a piaci ponty útján 
való fertőzés behurcolása tekintetében 
elhangzanak. Néznünk kell arra, hogy a 
kiszállított hal még gyógyult hasvizkór 
tüneteket se tüntessen fel. Ez persze 
csak súlyosbítja azokat a gondokat, ame
lyekkel az export lebonyolítása jár és 
még jobban indokolja azt az igényt, hogy 
a különleges exporthal minőség előállí
tására irányuló többletköltséget a termelő 
valamilyen formában megkapja. Teljes 
képtelenség ugyanazt az árat adni a bel
földi piacra szállított halért, mint az 
immár alig megszámolható szempontból 
külön tenyésztendő és válogatandó ex
portminőségért.

Ennek a közleménynek címét az indo
kolja, hogy az említett cikksorozat 
szerint a folyók és minden szabadvíz már 
fertőzöttnek tekinthetők hasvízkórral és 
a magyarországi és jugoszláviai pontyok 
a Dunán leúszva behurcolták a betegséget 
Romániába is. Pedig nyilvánvaló, hogy 
Magyarországba és Jugoszláviába is 
került kórokozó és ha a Duna hozta, 
akkor talán a felsőbb folyásnál is lehet
nek más bűnösök. De erről a cikkíró 
nem tesz említést.

Végül összefoglalja a cikksorozat a 
hasvizkór elleni küzdelem hathatós mód
szereit és három fontos szabályt sorol 
fel. Ezek a következők:

1. Nem szabad idegen halat vásárolni, 
mindenekelőtt külföldről vagy ismeretlen 
helyről származót sem.

2. Meg kell akadályozni, hogy beteg 
halak kerülhessenek szabadvizekből a 
tóba.

3. Fertőtleníteni kell azokat a tartályo
kat, amelyekben ivadékot szállítanak. 
Erre leginkább égetett meszet ajánl és 
különösen hangsúlyozza, hogy a piócákat 
és tetveket, a betegségek kimutatott ter
jesztő parazitáit el kell pusztítani.

Nagy súlyt helyez ezenkívül arra, hogy 
a fertőzött tavakat a legalaposabb lecsa- 
polással, szárazon tartással és minden 
halmaradvány elpusztításával, a talaj 
teljes fertőtlenítésével mentesíteni kell 
a kórokozóktól és főleg és ismételten 
tiltja, hogy azokba idegen halakat be
helyezzenek.

Az összefoglalásban azonban az antibio
tikumokat az óvintézkedések között már 
meg sem említi! És mégis kifejezést ad 
annak a meggyőződésnek, hogy az aján
lott módszerek kínosan pontos betartásá
val néhány éven belül le lehet küzdeni 
Németországban a most jelentékeny 
pusztítást okozó hasvízkórt.

Ezek a körülmények csak megerősítik 
Schäperclaus nyomatékos figyelmezteté
seit, hogy az antibiotikumos kezeléstől 
csak akkor várható tartós javulás, ha az 
összes egyéb óvintézkedéseket változatlan 
szigorral fenntartjuk. Ezt ajánljuk tógaz
dáink figyelmébe, de egyúttal a Halérté
kesítő Vállalat figyelmébe is, amely 
kezeli azokat a szállítóeszközöket, ame
lyekben a belső relációban még elkerül
hetetlen ivadékszállítások történnek. A 
termelőnek és a szállítónak ebben a kér
désben is szorosan együtt kell működnie.

Dr. Sivó Emil
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Mogorva, rosszkedvű, zord embe
reknek képzelik legtöbben a főköny
velőket, azt hiszik a számok (riasztó 
világába zárkózva mit sem törőd
nek e földi tereken történőkkel. An
nál kellemesebben lepődik meg, aki 
Huber Győzővel, a Velencei Törek
vés HTSZ főkönyvelőjével beszélget. 
Kedves, közvetlen, szerény ember, 
alaposan ismeri szakmáját, s na
gyon szereti a halászatot, a halászo
kat.

Tőle tudjuk, hogy a szövetkezet 
mintegy négyezer holdon halászik, 
tagjainak száma 49, és amiben a 
legelsők közé tartoznak náluk dívik 
legjobban az elektromos halászat.

Nos, erről többet kell beszélni.
Hosszú ideig idegenkedtek az 

elektromos halászattól. „Minek az, 
— hajtogatták az öregek, de a fia
talság konzervatívabb ja is — meg
fogjuk mi a halat villany nélkül is.“

Csak akkor kedvelték meg, ami
kor látták: nincs a tónak az a rej
tett zuga, keskeny utcácskája, nincs 
a nádasnak az a sűrűje, a sűrűnek 
az a rejtett „barlangja“, ahonnét ki 
ne tudnák húzni az elektromosság
gal a legöregebb pontyot, a legra
vaszabb sok próbát megért, sok há
lót látott harcsát.

Mert a nádasba sok helyen még 
behatolni is nehéz, nemhogy kis- 
szerszámmal dolgozni benne. A 
nagyszerszámról meg szó sem lehet, 
azzal jó, ha a nagyobb tisztásokon 
megfordulhatnak. Pedig a nagyobb 
halak éppen a nyugodalmas rejtek
helyeken találhatók. Az ilyen zu
gokban, mélyedésekben, barlangok
ban 5—8 kilós fogast is kiszedtek 
már az elektromos szerkezettel, sőt 
20—25 kilós harcsa is akadt már 
nem egy. Azután az az előnye is 
megvan, — némi túlzással szólva — 
hogy annyit fognak, amennyire ép
pen szükség van, s olyant, amilyent 
akarnak. A nagyhálóval néha 10—15 
mázsa keszeg is kikerül, törhetik a 
fejüket, mit csináljanak vele, az 
elektromos halászoknak meg csak 
annyit mondanák: „kellene vagy 
harminc küó harcsa“ — és nagyon 
szerencsétlen napnak kell lenni, 
amelyen ilyen „szerény“ kívánságot 
nem tudnak teljesíteni.

És hogy ez így van arról sokat 
beszélhetnének a Gárdony, Velence, 
Sukoró, Pákozd rejtekein dolgozó 
„elektromosok“, akiknek napi ter
melése 100—150 kiló között van.

Persze, azért dolgoznak a kis- és 
nagyszerszámok is, és joggal büsz
kék a munkájukra ők is. Mert ha 
nem dolgoznának, hogyan lehetne 
kielégíteni a velencei halászcsárdát, 
meg a tó környéki halkedvelőket, 
no meg a többi vevőt: a paksiak 
pesti halászcsárdáját például, ahol

bizony sok halászlét esznek jóféle 
velencei halból. Ami meg saját csár
dájukat illeti, mindenki megmond
hatja, aki erre járt: Dvorszky Fe- 
rencné, a csárda főnökének felesége 
olyan halászlét, halpaprikást főz, 
ami méltán felveszi a versenyt akár 
a szegedivel is. „Csakhát még nem 
vagyunk úgy bevezetve — magya
rázza Szelényi István felszolgáló — 
mint a szegediek. A velencei halász
lének még nincs olyan múltja. De 
jövője van, s aki százéves, újonnan 
átalakított csárdánkban járt, mind 
igazolhatja“ — erősödik. Egy ked
ves történetet is mesél ízelítőül.

— Egyszer egy angol társaság va
csorázott nálunk — mondja. Egyi
kük néger volt, s a többiek meg 
akarták tréfálni. Mi szoktunk néha 
cseresznyepaprika levét is felszol
gálni, hogy aki akarja, erősebbre 
igazíthassa a halászlét. Az angolok 
bíztatták néger társukat: vegyen a 
paprikaléből, Magyarországon ez a 
szokás. Tett is vagy három hanállal 
a halászlébe, majd úgy megjött a 
kedve hozzá, hogy kikanalazta a 
méregerős folyadékot a befőttes tá
nyérból, miközben az angolok les
ték, mikor fordul le a székről. A ke
ménykötésű néger azonban megtö
rölte a szájaszélét, s boldogan' fel
sóhajtott: „Ez finom volt. Otthon mi 
is szeretjük a paprikát.“ Mondanom 
sem kell, hogy az angoloknak le
esett az álluk.

E kis étvágycsináló után térjünk 
vissza a halászathoz. Sok mondani
valónk volna még a velenceiekről, 
de egyelőre érjük be annyival, hogy 
elmondjuk terveiket. Jól tudják,

hogy aki halászni akar, annak te
lepítenie is kell. Dolgoznak is szor
galmasan, hogy a tóból ki ne fogy
jon a hal. Mázsaszámra vásárolják 
az ivadékot s ontják a vízbe, tavaly
előtt 160 mázsa került bele. Még 
ebben az évben 50 holdas tavat épí
tenek ivadéknevelésre és piaci áru
termelés céljaira. Velence és Gár
dony között is lesz egy ivadéknevelő 
tó, amelyben évi 60—70 mázsa iva
dékot akarnak előállítani. A har
minc hold szántójukon termett ku
koricát erre szánják.

Szipola Antal, a Fejér megyei ha
lászati felügyelő terve is közgyűlés 
elé kerül rövidesen: a tó és a tó kö
rüli nyaralótelep fejlesztésétől füg
gően tenyésszenek víziszámyasokat.

A tervek mellé egy kívánság: ol
dódjék meg végre az ivadékellátás, 
mert a mostani rend szerint sok iva
dék elpusztul, s aztán oda a sok 
pénz. A tervek megvannak, most 
már csak a végrehajtás van hátra, 

Kussinszky Endre

MÁRCIUS HAVA „vizás hónap“ 
volt. Alig lógták ki paksi halászaink 
a 156 kg-ot megközelítő, több mint 
két és félméteres vizájukat, máris 
jelentkezett az ercsi-i S ágvári htsz. 
százhalombattai brigádja a maga 60 
kilós vizájával. A két dunai „cápa“ 
egy napon került fel Pestre. A paksi 

viza ikrás volt és 
a Mártírok útjai 
hcs-ban 17 kiló ka
viárral örvendez
tette meg a pesti 
ínyenceket. A S ág
vári htsz-é ellen
ben tejes, — nagy 

elkeseredésére az Éttermi és Büffé 
Vállalatnak, amely pedig szintén 
számított a kaviárra. No de annyi 
baj legyen! Cs^k minél több viza ke
rüljön a halászok hálójába. A viza 
ugyanis olyan „de-viza“, mely el
lenérték nélkül jön be az országba.

Készül a nagyhálő Velencén
(Tőig felv.)
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Pár szót szeretnék imi gyakorla
túim alapján megismert pontyivadék 
betegségről, a dactlogyrosisról. Ez a 
betegség sokszor súlyosabb elhullás
sal jár, mint a hasvízkór, mert ahol 
e betegség fellép, nem ritka a 90, sőt 
100%-os ivadék elhullás. Sajnos sok
szor oly észrevétlenül tűnik el az 
apró ivadék a már biztosra vett sike
res kelés után, hogy csak akkor 
vesszük észre, amikor már etetni 
szeretnénk és az ivadék nem akar 
enni. A nagy — 90—100%-os — el
hullás inkább olyan tavakban szokott 
előfordulni, ahol az anyahalakon 
kívül más évjáratú népesítés is van. 
Ezért abba a tóba, ahol ívatni aka
runk, ne helyezzünk csak anyahala
kat. Az ívótavakban ugyanis ritkáb
ban fordul elő 90 vagy 200%-os el
hullás. Ezért csak azt ajánlhatom 
minden ivadék tenyésztéssel foglal
kozó szaktársamnak: egyetlen * napot 
sem mulaszthat el, hogy meg ne győ
ződjék arról, megvannak-e még az 
ivadékai. A hirtelen elhullás legtöbb
ször akkor áll elő, amikor az ivadék 
eléri a 2—3 cm nagyságot. Miről is
merhető fel szabad szemmel is a be
tegség jelenléte? A tömeges elhullás 
előtt egy-két nappal az ivadék már 
nem táplálkozik szabályosan, hanem 
a reggeli órákban, amikoris kevesebb 
aZ' oxigén a vízben, közvetlen a víz 
színe alatt — főleg napos helyen — 
nagy tömegben áll csak és nem megy 
táplálék után. Ha tehát észrevesz- 
szük, hogy az ivadék nem jön-megy, 
nem táplálkozik, az biztos jele annak, 
hogy rövidesen bekövetkezik a töme
ges elhullás. Ha tehát? idejében észre
vesszük ez(t, akkor még van időnk 
arra, hogy újabb ívatással, esetleg

Egészséges ivadék, népesítésre 
alkalmas

(Woynárovich felv.)

- D A C T I L 0 6 Y R U S
másik hal beszerzésével pótoljuk a 
hiányt, hogy ne legyen kiesés a ter
mésben. (Szerk.: Az anyák parazita 
mentesítésére fürdőket kell alkal
mazni. Ezek közül a legelterjedtebb 
a konyhasó 5%-os vizes oldata.)

A már fertőzött ivadék és egyéb 
népesítőanyag fürdetésére még kony
hasó és magnéziumszulfát keveréké
nek oldatát is használják (3,5 kg 
konyhasó +  1,5 kg magnéziumszul
fát +  100 liter víz.)

Sajnálattal kell megállapítanom, 
hogy Páskándy tagadja azt, hogy „a 
tudományos etika törvényei szerint4 ‘ 
„az utódoknak erkölcsi kötelességük, 
hogy az elődök ilyen irányú jogát (a 
halak magyar elnevezésével kapcso
latban) tiszteletben tartsák és tekin
tetbe vegyék“ . — így nem állunk 
egyforma „tudományos etikai“ ala
pon. — Hogy a magyar halneveknél 
nem volt eddig teljes zűrzavar ás 
káosz (legalábbis az irodalomban) 
annak köszönhető, hogy az eddigi 
haltudósok velem megegyező etikai 
alapon állottak és nyomós indok nél
kül nem Változtatták meg az elneve
zéseket,

Sajnálattal kell megállapítanom 
azt is, hogy Hermán Ottó könyvének 
718. oldalán idézett mondatot Pásr- 
kándy nem olvasta végig, mert ott 
ez áll a „veressziámyú koncér sok te
kintetben alaktársa a pirosszemű ke
lének és a halászság is sokszorosan 
összetéveszti, kivált a folyómenti, 
hol a színek közötti különbség nem 
nagy, s a szem és úszók vörössége 
az összetévesztésre úgyszólván csá
bít; de a vetélő alak, a hason a ke
mény, ormós pénzek hiánya, külö
nösen pedig a torokfogak alkata a 
meghatározást biztossá teszi“ . Aki 
tehát csak felületesen az úszók szí
nét veszi, az összetévesztheti a két 
halfajt. „Halbiológustól“ elvárjuk 
azonban, hogy ne legyen felületes. 
Aki egyszer egymás mellett látta a 
két halfajt és szakavatott ember 
megmagyarázta az alkati különbsé
geket, nekem fog igazat adni abban, 
hogy a két faj „külemileg teljesen 
elütő“.

Jóvá kívánom tenni azt a hibát, 
melyet a halnevek „ideiglenes Ma
gyar Szabvány4 f-a tárgyalása során 
elkövettem. Akkori be nem avatko
zásomnak okai ma már megszűn
tek. Helytelenítem azt, hogy két ősi 
hangzású szép halnevet, semmitmon-

Én e betegségben látom ezt a bajt, 
amiről kutatóink vitáznak, hogy a 
Balatonban és egyéb természetes vi
zeinkben nem tud elszaparodni a 
ponty állomány, mint amilyen arány
ban kutatóink próbálták mestersége
sen elősegíteni. Én a bajt nem a mes
terségesen keltetett ivadék gyengébb 
ellenállásában látom, hanem — mint 
ahogy tógazdasági tapasztalatom 
alapján észrevettem —, hogy abban 
a tóban, ahol több évjárat van, job
ban ki van téve az ivadék a parazi
tás fertőzésnek, mint ott, ahol nin
csen/más hal. Sem ia Balatonban, 
sem más vizekben nem lehet ezt oly 
sikeresen megfigyelni, mint éppen a 
tógazdaságban, ahol magam is ta
pasztaltam. Witzmann János

nyug. főhalászmester

dó, illetőleg megtévesztő névvel cse
réljenek fel. Nem javasolhatom azt 
sem, hogy a „leánykoncér“ nevet, ha 
a néwáltoztaitó következetes akar 
lenni, „leánybodorkára“ változtassa.

Mivel azonban mindkét halfaj ná
lunk gazdaságilag jelentéktelen és a 
halfogási statisztika csak „vegyes 
fehérhal“ néven említi azokat, a ma
gam részéről a kérdésnek tovább 
nem tulajdonítok fontosságot.

Dr. Woynárovich Elek 
igazgató

A B. H. V. balatonszárszói halas
tavát megfelelő meszezéssel és trá
gyázással az idén is előkészítették a 
fiatal marénaivadék és a balatoni 
süllőfészkek fogadására. A dús 
planktonállomány biztosítja a tavalyi 
kettős hasznosításhoz hasonlóan is
mét a tó maximális kihasználását. A 
szépen fejlődő Zooplankton biztosí
ték a tóba helyezett ivadékállomány 
gyors fejlődésére.

Csendben és szerényen, de an
nál nagyobb szorgalommal és erő
feszítéssel dolgozik Szabó János, 
a tiszaburai Tiszavirág htsz. fia
tal elnöke eredményeik fokozá
sán. Üj szövetkezeti székházat 
építettek át saját erőből raktárak 
és iroda céljaira.

Lapunk előállításában — majdnem 
megindulása óta —« a Révai Nyomda 
kiváló szedőmestere S t ä r k  Sándor 
és munkatársai példamutatóan jó 
munkát végeznek. Jórészt nekik kö
szönhető, hogy a „Halászat“  külső 
megjelenési formája szép. Munkáju
kért ezúton is köszönetét mondunk 
jubileumunk alkalmával.
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^Dsz-ek paívonalasa ----

-VÁLTÓGAZDASÁG-
Felgördül újból a téli ködök füg

gönye, — a márciusvégi napsugár 
teljes tűzzel ontja fényét, melegét, 
teremtő erejét, — kezdődhet az „elő
adás“, a késő ősz borongós napjai
ban véget érő nagy munka. Késő 
ősz. . .  amikor a varjúseregek, az 
enyészet fekete madarai „Kár, kár“ 
szavukkal siratják a tavasz, a nyár 
minden ^épségének, örömének el
múltát. Most előttünk mindez, a ter
viekkel, gondokkal, reményekkel.

De az idei rügyfakadás más, újabb 
nagy fejlődés kibontakozását is hoz
za. A 3004/1/59. számú kormányhatá
rozat nyomán a nagyüzemi gazdál
kodásra való áttérés hatalmas lendü
letbe jött A párt és kormány agrár- 
politikájának helyességét, a falu né
pének boldogulását célzó intézkedés 
sernek értelmét mind többen és töb
ben ismerik fel és tömörülnek a tár
sas üzembe. A közelmúlt hónapok
ban több mint egymillió holddal 
nőtt a termelőszövetkezetek területe. 
Az ország életében nagy esemény 
lesz, amikor a 9 millió hold szántó
földről eltűnnek a „nadrágszíj“ par
cellák, eltűnnek a ma még nem ter
mő, megszámlálhatatlan, — éppen 
ezért több ezer holdat kitevő — 
mezsgyebarázdák, és a nagy táblák 
a legkorszerűbb műveléssel a mai 
átlagokat jóval meghaladva bősége
sen adják a termést. A tervszerű gaz
dálkodásnak 'soha nem képzelt nívó
jára fog emelkedni mezőgazdasá
gunk.

Ez a tavasz nagy léptekkel vitt 
bennünket előre ezen az úton, amely 
a tsz-tógazdaságok rohamos fejlődé
séhez is vezet. Fokozott mértékben 
áll elő ennek következtében a tsz-ek 
megsegítése a halgazdaság vonalán 
is, máért is néhány szóval erről sze
retnénk beszélni. Általános érdek, a 
rendelet elő is írja az ipari üzemek, 
— állami gazdaságok, — mezőgazda- 
sági tudományos intézetek tsz-eket 
patronáló mozgalmának továbbfej
lesztését. A patnonálást két részre ta
golhatjuk: elméletire és gyakorla
tira. Elméleti, ha a népesítés megter
vezésében, kivitelének ideje, módja 
ismertetésében, — gyakorlati, ha az 
ivadékok beszerzésében segítünk, 
vagy konkréten ivadékot juttatunk. 
Ha megmagyarázzuk a káros növény
zet hátrányait, — a gyakorlatban 
kölcsönözzük az Esoxot, vagy a csuk
lós kasza házi előállításához ková
csunkat segítségül adjuk. A tótisztí- 
tás kérdésével, a váltógazdasággal 
kapcsolatban alább külön is foglal
kozunk. Fontos kérdés az etetés, 
melyben a gyakorlati segítés a fo
gyasztás ellenőrzésében és próbaha
lászaton való részvétel, utóbbinak le
vezetése, és itt párosul a kétirányú 
munka, amikor a növekedési számí
tásokat ismertetjük.

Szorosan összefügg a patronálás-

sal, de a tsz. érdekeken túl egész ha
lászati kultúránkra is kihatással le
het, ha az ország minden részében 
fellelhető tógazdaságainkban kísér
leteket állítunk be. Ezen a téren 
számtalan lehetőség van, mert a 
legkülönfélébb talajjal, — változatos 
vízgyűjtő területű, — különböző víz
ellátású, más-más éghajlat alatt 
fekvő tavakban a környezeti ténye-

Kacsákat is nevelnek a mekényesi 
tsz. halastóban

zők sokfélesége miatt tág tér nyílik 
a kísérletekre. Mód van a tsznekben 
a műtrágyázás tanulmányozására, 
melynek előbbrevitele a bel- és kül
földi gyakorlat különbözősége foly
tán szintén országos érdek.

A váltógazdaság hazad legújabb ki
váló eredményeinek ösztönzően kell 
hatniok annak szélesebbkörű beve
zetésére. A váltógazdaságról Hermán 
Ottó 1888-ban a „Halgazdaság rövid 
foglalatja“ c. munkájában több ér
dekes változatot ismertet: a tiszta, 
forgó és a kis váltógazdaságot. A 
tiszta váltógazdaságban a pontyte
nyésztés szerves kapcsolatban áll

szer erősen hasonlít a rizsföldi hal
tenyésztésre. A széles alapú gátak és 
árkok lankásan vannak kiképezve, 
és a tófenékkel együtt réti komó
csinnal, régi nevén lóperjével 
(Phleum pratense) bevetve. A komó
csin bírja az időszakos, legfeljebb 
30 cm-es vízborítást. Kaszálások ide
jén a halak az árkolásokban tartóz
kodnak. A halak gyarapodása 80— 
150% (természetes hozam), mely 
nyilvánvalóan etetéssel megfelelően 
fokozható. Ezen felül háromszoros 
mennyiségű szénatermés minden trá
gyázás nélkül.

A forgó váltógazdaságban 3 éves 
tógazdasági — és 3 éves szántóföldi, 
művelés váltja egymást. A kis váltó- 
gazdaság menete: tavaszi takarmány
termelés után ujjnyi nagyságú iva
dék népesítés, mely etetés nélkül ok
tóber végére eléri a negyed kg-os 
súlyt.

Véleményünk szerint a tsz. tógaz
daságok zömében, kisebb kiterjedé
sük következtében helye volna a 
korszerű váltógazdaságnak. A du
nántúli tavak területe átlag 16 kh, 
a tiszántúliaké 32 kh. A váltógazda
ság viszont a tisztántartási lehetősé
geken kívül is olyan előnnyel jár 
(mindkét művelési ágban jó termés, 
esetleg szervestrágyázás nélkül is, 
egészségi szempontok, a haltakar
mány biztosítása stb.), hogy alkal
mazása feltétlenül indokolt. E téren 
már konkrét eredménnyel is rendel
kezünk: 1958-ban a szikszói Vörös 
Csillag tsz. 10 kh-as tavában munka
erő hiánya miatt nem tudta elvé
gezni a szükséges javításokat, a tó- 
fenéken tengerit termelt. Az ered
mény 400 q csövestengeri és 60—70 
köbméter szilázsnak megfelelő szár- 
termés lett. A 40 q/kh kimagasló ter
mésátlag az előző tógazdasági műve
lésnek köszönhető, vissza tehát a 
haltenyésztéshez, hogy 3 év múlva 
ismét jókora góré-részletet tölthes
sen meg kukoricával a szikszói lan
kákról lemosott, a tóban raktározott 
értékes tápanyag.

Végezetül egy jótanács: a tsz-ek 
újjáalakulása, egyesülése, nagymér
tékű megnövekedése kapcsán adódó 
sok-sok munkájuk közepette ne te
kintsék a tógazdaság gondozását har
madrendű feladatnak.

mesterséges — retmuveléssel, a mód- Pöschl Nándor

Az enyingi Béke tsz. tagsága maga építette halastavait
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A htsz-ek jelentései a ténylege
sen halászattal foglalkozó tagok 
számának további — bár nem 
nagyarányú —> lemorzsolódását 
mutatják, amivel szemben az 
utánpótlás üteme nem olyan mér
vű, mint ahogyan az kívánatos 
volna. A folyamat a létszámhul
lámzáson belül is az évek egy
másra következésében kimutat
ható. Hogy a termelés mennyiségi 
eredménye mégsem hanyatló ten
denciájú, azt a technikai fejlődés
nek kell tulajdonítani. A technika 
alkalmazása azonban természetes- 
vízi halászatunkban korlátozott és 
határokhoz kötött. E határokat 
néhány szövetkezetünk — a fejlő
dés mai lehetőségeit tekintve — 
már meg is közelítette.

Az említett jelentések ugyanak
kor a szövetkezetek gazdasági gya
rapodásáról tanúskodnak, ezzel 
együtt emelkedik a halászok élet- 
színvonala. Bebizonyosodik, hogy 
az a szövetkezet, ahol a halászok 
hivatásszerűen, egész idejüket a 
szövetkezetnek szentelve vesznek 
részt a munkában, a fejlett tech
nika alkalmazása mellett is bizto
sítani tudja a változatlan létszámú 
tagság tisztességes megélhetését. 
Egyes tagok papíron (!) szereplő 
alacsony keresetének „oka“ ko
rántsem az általános viszonyokban 
rejlik, hanem a kettős foglalko
zással, a közös értékesítés szerve
zetlenségével magyarázható, — az
zal ugyanis senkinek az érzékeny
ségét nem akarjuk megbántani, 
hogy „nem ért“ a halászathoz. 
Mindez azonban nem változtat 
azon, hogy a halászat nemcsak 
szép pálya, hanem érdemes is ha
lásznak lenni s még érdemesebb 
lesz? a jövőben, amikor a lehetősé
gek kihasználásához melléküze
mek stb. révén még közelebb ju
tunk. Mégis, mi tehát a lemorzso
lódás oka? Talán nincsenek fiata
lok. akik a halászati pályát sze
retnék élethivatásul választani? 
Ezt nem lehet állítani.

Mondjuk azonban el, hogy a kö
zölt adatok szerint a szövetkezeti 
halászok zömének életkora 45 fe

lett van, tekintélyes az öregek 
száma és kezdenek szaporodni a 
nyugdíjasok. Attól, hogy a halá
szok „kihalnak“, nem tartunk 
ugyan, mindazáltal nem érdekte
len annak feltevése, hogy szövet
kezeteinknek — ahol az indokolt
nak látszik — többet kellene tö
rődniük az utánpótlás kérdésével. 
Nem szabad megvárni, míg a 
problélna a szövetkezet „körmére

Egy „mérő” hal Velencén
(■T.ölg felv.)

ég“, mert a szükség diktálta meg
oldás gyakran tévútra vezethet. 
Hányszor hallottunk esetet, mikor 
a „tag“ kéthónapi vendégszereplés 
után „meglógott“, elment egy má
sik munkaterületre stb. Mit jelent 
ez? Azt, hogy az utánpótlást, az 
új halászgenerációt előrelátó ki
választás, .szisztematikus megne- 
velés útján kell megszervezni, el
sősorban azokból a fiatalokból, 
akik a halászatot élethivatásul vá
lasztják. De vajon csak ezeken a 
fiatalokon múlik?

Htsz-eink közös vagyona a ta
gok kitartó, becsületes és szorgal
mas munkájának eredményeként 
ma már jelentős értéket képvisel. 
Ezt a vagyont őrzik is. ragaszkod
nak hozzá. Sok helyt a magántu
lajdon szemléletével. Az ilyen em

bereknél az a megfontolás érvé
nyesül, hogy az új tag nem dolgo
zott meg azért, ami van, mégis él
vezi az eddigi közös munka ered
ményeit. Bocsássanak meg az 
ilyen gondolkozásúak: — vajon 
nem áll-e ugyanennek a fordított
ja? Vajon az idő előrehaladtával 
nem ezek a fiatalok lesznek-e 
azok, akik viszont a közösségi 
munka eredményeként megköny- 
nyítik az öregebbek életét, vissza
pótolják az előnyöket, amelyekben 
részesültek? A szövetkezeti va
gyon közös tulajdon, azt senki on
nan egyénileg ki nem viheti, a 
családtag nem örökölheti. De „örö
kölhet“ valamit, — a hivatást. 
Nem jogilag, hanem erkölcsileg. 
És kívánatos is, hogy az útánpót- 
lás elsősorban a halászok család
jából teljék ki. Akkor a közös 
munka eredménye is a „családban 
marad“.

(f. s.)

DAUBNER SÁNDORNAK, a 
Kiskúnsági Állami Gazdaság ha- 
lászati felügyelőjének tragikus 
körülmények között történt halá
la mélységes szomorúsággal töl
tötte el mindazokat, akik valaha 
ismerték. A dolgozóktól a hivatali 
elöljárókig osztatlan megbecsü
lésben részesült. Munkássága, ma
gatartása példás volt, mindezeket 
talán csak szerénysége, közvetlen 
segítőkészsége múlta felül.

Március 23-án este szolgálati 
helyéről hazatérőben súlyos bal
eset érte, minek megtörténte után 
eszméletlen állapotban szállítot
ták a budapesti „Koltói Anna“ 
baleseti kórházba. Súlyos agysé
rülése következtében március hó 
29-én anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, életének 47-ik 
évében elhúnyt. Temetése április 
hó 6-án volt Orosházán, ahol ro
konságán kívül számos jóbarátja 
és hivataltársa vett Tőle utolsó 
búcsút...

Odaadó, fáradhatatlan munkás
ságát példának állítjuk magunk 
elé és fogadjuk, hogy emlékét 
mindig megőrizzük.

A HALÁSZATI SZÖVETKEZE
TEK Intézőbizottsága április 8-án 
tartotta első negyedévi ülését. Ez al
kalommal a htsz-ek 1958. évi gazdál
kodásának értékelésével, továbbá a 
felmerült egyéb problémákkal fog
lalkoztak. A gazdasági értékelésről a 
HALÁSZAT a későbbiekben részle
tes tájékoztatást fog közölni, hogy 
azonban a kérdés ne veszítse idő
szerűségét, — a ktsz-mozgalom hord- 
erejének tudatosítása céljából is, — 
rendszeresen közlünk néhány átütő 
és jellemző adatot.



HALJELÖLÉSI KÍSÉRLETEK

a kuJatás szolgálatában ...

Halbiológusok és haltenyésztők év
tizedek óta fáradoznak azon, hogy 
olyan tartós haljelölési módszert dol
gozzanak ki, amelynek segítségével 
azután a halak egyéni fejlődéséi e 
vonatkozóan, valamint a halak ván
dorlására adatokat gyűjthetnek. A 
pontynemesítésben is jelentős &egít- 
séget nyújtanak a megbízható jelö
lések jónövekedésű, bétegségellenálló 
törzsek tenyésztésénél és vizsgálatá
nál.

Az\ idők során ,sokféle jelöléssel 
próbálkoztak. Évtizedekkel ezelőtt 
vékony alumíniumszalaggal jelölték 
a halakat. A 3—6 cm hosszúságú je
let gyűrűszerűén szúrták a hal há
tába, vagy a faroknyél felső részébe. 
Számolva a hal növekedésével, a 
gyűrűt tágra hagyták. Természete- 
sen az így megjelölt hal szabad moz
gása nagymértékben akadályozott 
táplálék keresés közben hínárfélébe 
vagy más akadályba a jel beleakad 
és letépődik. De ha a jel bizonyos 
ideig meg is marad a halon, a nyitott 
seb nehezen gyógyul be, s a hal ki 
van téve a fertőzésnek. Ilyen mód
szerrel több száz darab egynyaras 
pontyot jelöltünk meg (1948—1950). 
A Soroksári Dunaágba népesítve az
óta mindössze 1 darab visszafogásá
ról tudunk. Ugyancsak régebben vé
kony gumigyűrűvel jelöltek kecsegé- 
ket, amit a hal faroknyél részére, 
vagy a kopoltyú utáni testrészre húz
tak fel. Kevés ilyen megjelölt halat 
sikerűit visszafogni és ezeken a 
gyűrű oly mélyen vésődött a hal hú
sába, hogy a normális életfunkciókat 
korlátozhatta. Német és amerikai 
kutatók számozott présfémgomb je
leket használtak, melyeket a kopol
tyúfedőre vagy a faroknyélbe fogó
val erősítettek be. Idővel azonban 
ez a jel is elveszett, vagy kopőltyú- 
jelölés esetében a hal pusztulását 
okozta, mert a lemezeket sértette. 
Nem hozta meg a várt eredményt 
anilin festékkel és más vegyi anyag
gal való próbálkozás sem, bár erről 
a kérdésről igen kedvezően nyilat
koztak izraeli és arab kutatók. A 
Szovjetunióban és nálunk is alkal
maztak égetéses jelöléseket. Kétség
telen, hogy ugyanabban a tenyészév- 
ben lehalászáskor ezeknek nyomai 
még felismerhetők, 2—3 év múlva 
azonban a hal nagymértékű növeke
désével ezek a jelek eltűnnek, az 
égési sebek begyógyulnak, számok 
nem vehetők ki, a jelölés kérdése ez
zel sem mondható megoldottnak. A 
pontyok legeredményesebb jelölését 
nálunk ezidáig Pataki Beksits Tibor 
végezte, aki hói’ganydróttal rozsda- 
mentes számozott fémlapocskákat 
erősített a pontyok bognártüskéjének 
tövére. Ez a jel is csak az anyáknál 
vezetett tartósabb eredményre. Te- 
leltetés során ezt a módszert mi is 
alkalmaztuk, a megmaradási száza
lék kielégítő volt, a drót azonban

durva, elmérgesedő sérüléseket oko
zott. Ezért a fémdrótot műanyag 
(horgász) zsinórral helyettesítettük. 
Különböző korosztályú halakat je
lölve, 211 darabból 17 darabon (8°/0) 
találtuk meg lehalászáskor a jelet. 
Próbálkoztunk a műanyagiparban 
felkapott polietilénnel is. Ebből 4—5 
cm hosszú, 1 cm széles szalagokat 
vágtunk ki és ezt különleges elekt
romos hegesztővel a bognártüske 
utáni második sugárra erősítettük. 
(Kaszás—Lipthay újítása.) Számo
zott papírlapocskákat is hegesztet
tünk a két szalag közé. Ily módon 
310 darab halat jelöltünk meg, leha
lászáskor 4 darabon (l°/o) talál uk 
meg a jelet. Ezeknél is rendkívül 
megnehezítette a számok elolvasását 
az, hogy a vízi mikroszkopikus élő
lények és lerakódó anyagok a szala
got belepték, valamint a papírlapocs
kák körül felfúvódás is mutatkozott, 
jelezve, hogy rothadási folyamat in
dult meg és a gáz nem távozhatott 
el. A bognártüskére vagy az alsó 
úszók csontsugarára felcsomózott mű
anyag (horgász) zsinórdavabka fém
lap nélkül sem bizonyult eredmé
nyesnek, annak ellenére, hogy ez ko
moly akadási felületet nem képezett. 
Több halon észrevettük lehalászás
kor, hogy a bognártüske tövénél le
rothadva került a válogató asztalra. 
Ennek oka abban kereshető, hogy a 
fonal megszorításakor meggátoljuk, 
illetve leszorítjuk a vérkeringést, a 
tüske anyagcsereforgalmát. Daub- 
ner gazdasági haltenyésztő-felügyelő 
számmal megjelölt, mindkét végén 
éles foggal ellátott fémlapocskát erő
sített a pontyok bognártüskéjének a 
tövére. Ezt néhány példánynál mi is 
kipróbáltuk, a fémlapocskákat rész
ben szorosan erősítettük fogóval a 
bognártüskére, részben úgy kapcsol
tuk össze gyűrűszerűén, a fémgyűrű 
és a bognártüske között hézag ma
radt a hal növekedésére számítva.

Lehalászáskor ilyen jelet nem talál
tunk, de a bognártüske sérülésével, 
lerothadásával találkoztunk néhány 
halon. ,

A német kutatók és tenyésztők 
úszócsonkítással is jelölnek halakat. 
Azt már kikísérleteztük, hogy ha 
csak az úszók végét, vagy a tőnél 
feljebb csonkítottuk, az úszók leha
lászáskor legtöbbször regenerálód
tak. Az angolszász kutatók elektro- 
kauterrel égetik le tőből valamelyik 
úszót. Megállapításuk szerint  ̂ az 
elektromos árammal eltávolított 
úszónál nem lép fel fertőzés és  ̂ a 
csonkítás tartós. Ezt a jelölési mód
szert mi is alkalmazni fogjuk, bár 
kérdéses, hogy az így megcsonkított 
halak nem szenvednek-e hátrányt a 
későbbi fejlődés során. Hibája ennek 
a jelölési módszeimek az is, hogy ge
nerálisan nem oldja meg a kérdést, 
mert az egyedi jelölésre (ami a törzs
könyvezéshez szükséges volna) nem 
ad módot.

Az utolsó 10 évben, amióta elő
térbe került a halnemesítés, elenged
hetetlen szüksége mutatkozott biz
tos, tartós, olyan jelölésnek, mely 
3—4 évig is megmarad a halon és 
egyedi megkülönböztetését is lehe
tővé teszi. Az eddigi kísérletek, mint 
láttuk, nem hoztak pozitív ered
ményt, igaz, a kérdés nehéz is. Az 
egynyarasok jelölése a leírt módsze
rekkel szinte lehetetlen. Az időseb
beknél, különösen az anyáknál (mi
vel itt a növekedés már lassúbb), 
valamelyes eredményre számítha
tunk, de a százalékos megmaradás 
(vizsgálataink szerint) még mindig 
oly csekély, hogy gyakorlati jelentő
sége nincs is.

összefoglalásképp megállapíthat
juk, hogy ez idő szerint megfelelő, 
tartós, egyedi jelölő eljárást nem is
merünk, viszont ennek hiánya nem 
jelentheti azt, hogy a pontynemesí- 
tési kísérletekről és vizsgálatokról 
lemondunk. Tökéletes jelölő módszer 
kétségtelenül jelentős segítséget nyúj
tana a pontynemesítési munkához, 
utalok azonban azokra az eredmé
nyekre, amelyeket 8 éves szelektálást 
és vérfelfrissítesi (keresztezést) mun
kánk során elérhetünk.

Dr. Jász falusi Lajos

A Halászati Kísérleti Üzem kauterizáló berendezésének első próbája(Köves felv.)
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Igen érdekes és értékes cikk je
lent meg ezen a címen a „Halászat“ 
1958. decemberi számában a süllő
ivadék szétnövéséről és kettős táp
lálkozásáról Woynarovich tollából. 
Két kérdésire azonban, hogy ennek 
mi az oka s hogyan kerülhetnénk 
el, a szerző nem ad választ. Tekin
tettel arra, hogy a pisztrángivadék
nál is pontosan ez a helyzet, és ezt 
évekig áttanulmányoztam, — sőt: az 
okát is kiderítettem —, az ellene 
való sikeres védekezési móddal 
együtt, közreadom.

A Lillafüredi Pisztrángos Tógaz
daságban a szétnövéssel és ivadék- 
felfalással rengeteg bajunk volt. 
Többszöri osztályozással próbáltunk 
rajta segíteni, de kevés eredménnyel. 
A lemaradt ivadékot ui. hiába töm
tük a legváltozatosabb táplálékkal, 
a kiugró, aránylag kis százalékot ki
tevő nagy egyedek fejlődését soha
sem tudtuk utolérni. A rossz fejlődé- 
sűeket azután rendszerint szabad vi
zek népesítésére használtuk. Ennek 
természetes következménye azonban 
mindig az állomány leromlása volt.

A nagymérvű szétnövések és 
emiatt a kannibálizmusnak az volt 
az oka, hogy a külföldi és az itthon 
termelt ikra is igen különböző nagy
ságú és főleg, aránylag fiatal álla
toktól származott. Szemléltetően mu
tatja ezt az ikra súlya is. 1933— 
1944-ig az 1000 db ikra súlya ui. a 
sebespisztrángnál a 75, míg a szivár- 
viányosnál a 65 grammot sohasem 
haladta meg. Az itthon termelt ik
ráknál is azért volt ez a helyzet, 
mert 25—30 dekásnál súlyosabb 
anyáktól ivarterméket sohasem ter
meltünk. Súlyosbította a helyzetet 
az, hogy a lefejt tenyészállatokat 
mindig felhasználták étkezésre s így 
azoknak sohasem volt idejük, a leg
jobb tenyészérettségüket elérni. 
1941-ben sikerült a Hámori tóból egy 
1,5 kg-os nőstényt és egy 1 kg-es-hí- 
met fognom. A decemberi fejéskor 
3000 db ikrát kaptam tőle. Nem ke
vertem a többihez, hanem külön ke
zelve keltettem ki. Ámulva láttam, 
hogy az ikra ezre 120 g volt s a be
lőle kelt ivadék az átlagos hozatott

vagy itthon fejt ikrából kelt ivadék
nál a szikzacskó felszívódásakor már 
l/2 cm-rel nagyobb volt.

Elkülönített tóban neveltem őket 
őszig s ekkor ismét meglepetéssel ta
pasztaltam, hogy közöttük szétnövés 
és felfalás alig történt. A tenyészál
latokat ismételten egészen 1944-ig 
használtam ikranyerésre, állandóan 
hasonló, jó eredménnyel.

Ezek a tények gondolkozásra kész
tettek. Mikor 1947-ben a telep ismét 
a termelés szolgálatába állt, V2 kg-on 
aluli tenyészállatokat ivartermékek 
nyerésére többé nem használtam.

IV. osztályú süllő bőven akad a 
Balatonban

(Woynárovich íelv.)

Így hamarosan elértem, hogy ikráim
nál sikerült a 120, illetve 95 g-os 
súlyt rögzítenem. így a szétnövést, 
felfalást a minimumra csökkenthet- 
tem és a kihasználást 90% körülire 
emeltem fel, sőt még a fejlődés is 
meggyorsult, úgy hogy a piaci hal
termelés ideje 3 évről 2 évre lecsök
kent.

A balatoni süllőiviadéknál megíté
lésem szerint az a baj, hogy nagyobb 
részben fiatal, tehát még nem a leg
jobb tény észértékben levő tenyész
állatoktól származnak. Ezek plank
tonevők lesznek, míg a hamarosan 
haltáplálékra áttérő, jobb fejlődésű, 
de aránylag ritka egyedek, feltevé
sem szerint a szintén már ritka, na
gyobb és jó tény észkondícióban levő 
szülőktől származnak. A plankton
evő apróságok tavaszra pedig azért 
tűnnek el, mert fejlettebb fajtestvé
rek, majd a szülők, sőt még egyéb 
ragadozók is, felfalják őket, hogy ez

zel a természet bölcs berendezésének 
eleget téve, a faj leromlását meg
akadályozzák.

Az elmondottak alapján úgy vélem, 
hogy a segítség kézenfekvő! El kell 
érni azt, hogy a Balatonban túlnyo
móan csak a nagy, idős és legjobb 
tenyészkondícióban levő tenyészál
latok rakjanak le ikrát. Ennek kivi
telezése pedig az volna, hogy leg
alább öt évig 2-kg-on felüli söllőt nem 
vennének ki. Én a segítség egyedüli 
útjának ezt tartom. Ekkor fokozato
san, talán elmaradna a szétnövés, a 
kettős táplálkozás és a téli nagy
mérvű felfalás is. A kikelt ivadék 
nagy része hamarosan áttérne a ra
gadozó életmódra s jól fejlődve, a 
Balatonban ismét kielégítő mennyi
ségben lenne „fogas“. Ezzel együtt a 
„dévér“-probléma is egy csapásra 
megszűnnék, mert a nagy „fogasok“ 
az egészséges biológiai egyensúlyt 
már fenn tudnák tartani.

Ugyancsak megszívlelendő volna 
ez a süllőikrát-termelő tógazdasá
gokban is. Tény ugyan, hogy a fia
tal tenyészállatoktól nyert ikrából 
kelt ivadékot, tógazdasági, védett 
tartás mellett fel lehet nevelni piac
képes korig. A természetes vizekben 
azonban az így nyert ikrával végzett 
népesítés siralmas képet mutat. Ezt 
a Miskolc környéki vizekben, évek 
hosszú során át volt alkalmam meg
figyelni.

Megjegyzem: természetes vizeink 
halállománya megfelelő mennyiségű 
és minőségű színvonalon tartásának 
egyik elengedhetetlen kelléke, hogy 
bennük mindig legyen kellő élet
korú, jó tenyészkondícióban levő te- 
nyészhal. Mégpedig nemcsak süllő
ből, hanem egyéb halakból is.

Vásárhelyi István
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Felelős szerkesztő: Pékh Gyula
Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

Budapest, V., Báthory utca 10. VI. em. 
Telefon: 123-410

Felelős kiadó:
A Mezőgazdasági Könyv- és Folyóirat- 

kiadó Vállalat igazgatója 
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta- 

hivatalnál.
Előfizetési díj V« évre 9,— Ft. Csekszámla- 
szám: egyéni 61.268, közületi 61.066 (vagy 
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47809-689/2 — Révai-nyomda. Budaoest 
(Felelős v.: Povárny Jenő)

A HALÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT (Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halérté- 
kesitő Budapest) az ország egyedüli halnagykereskedelmi vállalata, a haltenyésztés
sel és halászattal foglalkozó állami vállalatok, gazdaságok és intézmények haltermé
sének kizárólagos értékesítője. Termelőszövetkezetek haltermését is részben vagy 
egészben megvásárolja. — Budapesti nagyker. telepek: IX., Csarnok tér 5. (tel.: 
180-207) és IX., Gönczy Pál u. 4. (telefon: 188-721). Élőhalszállító vagonpark: Buda
pest-Kelenföld p.u. (telefon: 268-616). Fióküzletek: Baja: Debrecen, Gyöngyös, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tata

bánya, Veszprém. Balatoni kirendeltség: Siófok.
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