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A halkereskedelem lépést fog tartani —

a termelés megháromszorozidásával!...
Hegedűs András földművelésügyi 

miniszter az MDP Központi Vezető
ségéneik 1953. december 19-iki ülé
sén tartóit előadói b^széd^ben a kö
vetkezőket állapította meg: „Az or
szág lakosságának hússal való ellá
tásában a haltenyésztésnek jelenleg 
százalékosan kicsiny a szerepe. Fej
lesztésére azonban nagy lehetőségek
kel rendelkezünk, ezért nem hanya
golhatjuk el az állattenyésztésnek 
ezt az ágát sem“ .

Az MDP Központi Vezetőségének 
és a Minisztertanácsnak a mezőgaz
dasági termelés fejlesztéséről s7ó]ó 
határozata többek között elrendeli, 
hogy a természetes vizek hozamával 
az ország haltermését a jelenlegi 
70 000 mázsáról három év alatt há
romszorosára kell növelni!

Ennek a határozatnak a megvaló
sítása nemcsak a haltenyésztés és 
a halászat, de a halkereskedelem 
számára is nehéz, de egyben szép 
feladat. A  haltermelés emelkedésével 
párhuzamosan a nagy és kiskeres
kedelemnek is idejében és arányo
san ki kell fejlesztenie szakmai fel
készültségét, lényegesen több külön
leges szállítóeszközre, élőhaltároló 
bárkára, medencére, akváriumra és 
hűtőtérre lesz szüksége. És be kell 
kapcsolnia a halfogyasztásba olyan 
rétegeket és vidékeket is, melyek ed
dig különböző okokból halat alig 
vagy egyáltalában nem fogyasztot
tak. Bővíteni kell tehát különösen 
vidéki viszonylatban a szakboltok 
hálózatát és idejében kell gondos
kodni a szükséges létszámú szakkép
zett dolgozóról is.

Komoly feladatok várnak tehát a 
Halértékesítő Vállalatra, mely a hal
kereskedelem egyedüli, tehát orszá
gos jellegű nagykoré kedelmi válla
lata. Ez a vállalat hozza forgalomba 
országos viszonylatban az úgyneve
zett központi árualapot, mely magá
ban foglalja a haltenyésztészel és 
halászattal foglalkozó valamennyi 
állami vállalat, gazdaság és intéz
mény értékesítésre kerülő halter
mését és a halászati termelőszövet
kezetek halfogásainak azt a részét, 
mely beszolgáltatási kötelezettség 
tárgya.

Ha bármelyik haltenyé-ztéssel 
vagy halászattal foglalkozó szövet
kezet saját hal termését vagy annak

részét nem kívánja, vagy nem tud
ja maga értékesíteni, a Hal értéke
sítő Vállalat ezeket a haltételeket is 
megvásárolja és gondoskodik az ér
tékesítésükről. A  vállalatnak Buda
pesten csak nagyke. eskedelmi tele
pei vannak, vidéki fióküzletei azoLi

bán a nagybani áruelosztás. n kívül 
közvetlenül a fogyasztók rzámára is 
árusítanak halat. Korszerű, különle
ges élőhalszállító vagonparkja Buda
pesten tárol és ugyancsak itt helye
zett üzembe a közelmúltban egy 
többvagomos, gyors fagyasztásra is 
alkalmas hűtőkamrát.

A  Halértékesítő Vállalat feladata, 
hogy a tervszerű értékesítés, a he
lyes áruelosztás érdekében kiadott 
tervutasításoknak megfelelően gon
doskodjék a központi árualap beüte 
mezett átvételéről, elszállításáról, 
tárolásáról és szétosztásáról. Az 
idényszerűen változó mennyiségű 
halkészletnek megfelelően elégíti ki 
az állami boltiforgalom, a közét
keztetés, a közületek áruszükségletét, 
adja át az árut a konzerviparnak és 
szállítja külföldre az előirányzott 
halmennyiséget.

Igen fontos feladata a vállalatnak 
továbbá az is, hogy különleges va
gonjaival, a termelők kívánságára a 
nagyobb tételekben elszállításra vá
ró halivadékot és egyéb továbbié- 
nyésztésre szolgáló halat rendelte
tési helyére juttassa!

A  fogyasztók részére való közvet
len eladást teljes egészében szocia
lista (állami és szövetkezeti) szék-

T É L
Az idén tél volt. Rendes, szigorú 

tél. Az elmúlt években csak valami 
nyálkás télutánzat vánszorgott no
vembertől februárig influenzát 
gyártva, aztán észrevétlenül távo
zott. Ezek az enyhe telek persze 
könnyelművé tették egyes halászain
kat és sokan nem gondoskodtak úgy 
a vízutánpótlásról, lékelésről, szer
számról, munkaerőről, ahogy kellett 
volna és nagy károkat szenvedtek, 
mert odafagyott a hal, elpusztult az 
ivadék, oda a „vetőmag“ amit most 
aztán meg kell venni.

—  De hát, ki számított ilyen tél
re —  mentegetődzik a halász, am'

tor végzi. Budapesten túlnyomórészt 
a Közért végzi ezt a munkát, vidé
ken a Halértékerítő Vállalat fiók
üzletein és a kiskere-kedelmi válla
latok boltjain kívül a (halász-) szö
vetkezeti szektor aránylag jelenté
keny mennyiségű élő és jege't halat 
ad el a fogyasztóknak. A  Halértéke
sítő Vállalatnak Baján, Debrecen
ben, Gyöngyösön, Győrött, Kapos
várott, Kecskeméten, Miskolcon, Pé
csett, Salgótarjánban, Szegeden, 
Székesfehérvárott, Tatabányán és 
Veszprémben vannak fióküzletei, 
ezenkívül a balatonszcmesi, fonyódi. 
keszthelyi, siófoki és tihanyi halász
telepeken is árusít közvetlenül a fo 
gyasztóknak halat. A vidéki kiske
reskedelmi vállalatok, néhány kivé
teltől eltekintve ma még nem ren
delkeznek hal szaküzletekkel, az or
szágban működő 22 halászati terme
lőszövetkezetnek már számos helyen 
így például: Baján, Csongrádon, 
Debrecenben, Egerben, Esztergom
ban, Győrött, Mohácson, Nyíregyhá
zán, Sátoraljaújhelyen, Sopronban. 
Szegeden, Szolnokon és Tokajban 
van halárusító boltja. Megállapít
hatjuk tehát, hogy a halkereskede
lem szakmai felkészüTsége a jelen
legi haltermés népgazdasági és a 
halfogyasztás közellátási jelentősé
géhez viszonyítva többé-kevésbbé ki- 
e^gítő.

Látjuk tehát: komoly feladatok 
várnak a magyar halkereskedelemre. 
Ugyanakkor tudjuk jól azt is, hogy 
a halkereskedelem meg fog felelni 
hivatásának és lépést fog tartani a 
haltermelésnek azzal a fejlődésével, 
melyet a párt és kormányhatározat 
írt elő!

dr. Raskó Pál

persze nem mentség, mert az idő
járástól függő embernek mindenre 
kell számítania. Kivéve a sültgalam
bot és a házikót, ahol kolbászból 
van a kerítés . . .

Ugyanez a halász azután majd —  
feledve a telet és az odafagyott iva
dékot —  leszedi a csillagokat „ jo 
gos“ felháborodásában, mert keve
sebb lesz a kereset, szegényebb a szö
vetkezet, durcásabb az asszony, ki
sebb a hízó és nem találja meg —  
mert nem akarja megtalálni az össze
függést a fenti hiányok és a három- 
féldeci rum között, amit akkor fo 
gyasztott a földműves szövetkezet jól- 
fűtött összes helyiségeiben, amikor 
—  lékelni kellett volna.
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FELADATAINK...
Írta: SZALAY MIHÁLY

Poros krónikákban, régmúlt idők fakuló okira
taiban száz és ezer adattal követhetjük nyomon, hogy 
a hal évszázadokon át állandóan egyik fő tápláléka 
volt hazánk népének is.

A sűrű erezetű magyar vizek hajdani halbőségét 
és a magyar halászat fortélyosságát még külföldi 
írók is gyakran magasztalják. Milyen bőven lehetett 
hal, ha nem is olyan régen még egyedül Szegeden 
4000 halász élt, ( ma pedig egész országunk területén 
sincsen ezernél több főfoglalkozású halász!).

A múlt század azonban zord időket hozott a 
halászatra. Dédapáink sokszáz kilométeres védőgáta
kat emeltek nagy folyóink partjai mentén, mert már 
megelégelték az árvizek féktelen, pusztító uralmát, 
íg y  azután az addig évről-évre, hónapokon át, millió 
holdnyi víztükörrel borított, haltápláléktól nyüzsgő 
árterületek a jó húsú halak milliárdjainak szaporodó 
és legelőterületei, jó, vagy rossz szántóföldekké és 
marhalegelőkké váltak.

Ráadásul a biológiai szemlélet „terhétől“ men
tes hideg mérnöki számítás úgy metszette át akkor a 
folyók kanyarulatait, hogy levágta az egyedüli ívó
helyeket, az ősi ártér utolsó maradványait is, a meg
gyorsult lefolyás pedig megszüntette a haltáplálék 
szaporodási feltételeit és elűzte onnan a legtöbb ha
lat is. Hovatovább már csak a híre maradt meg a 
korábbi mesés halbőségnek. Igaz, hogy a vízen élő, ős
foglalkozásuk elvesztésére kényszerülő halászok ezrei 
új, bár soványabb szárazföldi kenyeret találtak, de 
a hatalmas halpiacok összezsugorodtak és a hál, a 
hajdani néptáplálék csupán a pénzesebbeknek adott 
már Ínyenc falat okát.

A közfigyelem ekkor az első bátortalan lépéseire 
induló mesterséges haltenyésztés felé fordult. Ettől 
várta a sürgős orvoslást a Magyar Tudományos Aka
démia is, mert közel száz éve pályadíjat tűzött ki olyan 
javaslat megírására, amely „a vizeinkben érzékenyen 
megfogyott halak tenyésztését sikerrel előmozdítaná“ .

Mi történt a száz év alatt e téren? Természetes 
vizeinkben jóformán semmi! Csupán annak kizsákmá
nyolására kényszerítették elszegényedett halászaikat a 
mohó bérlők, amit a természet mostohán adott. A lát
szatmunkáktól eltekintve alig lehetett szó tervszerű ál
lomány-utánpótlásról egészen az 1952. évi M . T. ha
tározatig, ami végre az első derengést jelentette ter
mészetes vizeink halgazdálkodásában a haltenyésztő, 
állomások életreHvásával és egyéb intézkedéseivé

De talán még tógazdaságaink is évtizedekig gye
rekcipőjükben jártak volna, ha a 80-as évek végén 
meg nem dördül a sokoldalú magyar természetbúvár, 
Hermán Ottó hangja, aki géplakatosból küzdötte fel 
magát országszerte tisztelt és világszerte ismert ha
lad ószellemű tudóssá.

—  „K i csodálkozzék azon, hogy az egykor köz
táplálék rangjában álló hal kiszorult a háztartásokból, 
mikor a fogyasztó a cseh pontyokhoz csak úgy juthat, 
ha megfizeti a cseh tenyésztőnek, a bécsi Mahlernek, 
a magyar halárusnak hasznát, nem is szólva a fo 
gyasztási adóról“ írja „A  halgazdaság rövid fog
lalatja“ c. könyvében, az első komoly magyarnyelvű 
haltenyésztési munkában, amelyben megdöbbentő éles
látással elsőnek vet fel olyan elveket és eljárásokat, 
amiket azóta is többször „felfedeztek“ .

—  „Valóságos gúny az abban az országban, 
amelynek halbősége után is világhíre volt, amelyben 
egykoron ezer darab rőfös ponty egy forintba került, 
amelynek az okszerű halas gazdasághoz minden fel
tétele megvan, hogy, mondom abban az országban a 
külföld hala uralkodóvá válik! Az egyoldalúság bosz- 
szúja!“  —  majd így folytatja:

—  „Szerintem a mi viszonyaink között az első 
sorba az a halas gazdaság tartozik, amely a tiszta tó
gazdaságra, s mint fejlődési fokra, a váltó gazdaságra 
van alapítva, mert ahol okszerű művelésben van, biz
tos és nagy eredményeket szolgáltat, olcsó köztáplá
lékká teheti a halat, sőt a magyar gazdasági rendszer 
javítására is kiválóan alkalmatos.“

A magyar származású Dubics Tamás neves szilé
ziai haltenyésztő módszereit átvevő Hermán Ottó ta
nítása alapján indult szép ívelésnek az a magyar tó
gazdasági haltenyésztés, amely húsz évvel ezelőtt a 
holdankénti halhúshozam tekintetében Európa első 
helyén állott!

És ebben döntő szerepet vitt a századforduló óta 
nívós szakcikkekkel havonta megjelenő „Halászat“ , 
amely a magyar haltenyésztés egyik alapja és gyors 
fejlődésének nélkülözhetetlen támasza lett.. Tanítása 
nyomán és a jövedelmezőség láttára a gazdák száza
dunk első éveiben már olyan tömegesen fordultak tó
építési szándékaikkal az Országos Halászati Felügyelő
séghez, hogy ez alig tudott megbirkózni a tervkészíté
sek feladatával. A „Halászat“ szakírói sorában olyan 
neves tudósokat találtunk, mint a Kossuth-díjas 
Maucha Rezső a világhírű Umnalógus, llnger Emil hír*
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A pöntyivadék pusztítója

a kopoltyúférgesség!
A kopoltyúférgesség a pontyok 

ú. n- „ gyermekbetegségei“  közé tar- 
tozik. Mint minden betegség, úgy 
ez is gátolja a tógazdákat abban, 
hogy tervszerűen, minél rövidebb 
idő alatt, olcsón termelhessenek 
kitűnő minőségű halat.

A halhústermelés alapja az ele
gendő mennyiségű, megfelelő súlyú, 
jól fejlett, egészséges egyéves iva
dék, melyet vagy továbbnevelésre, 
nyújtásra, vagy kétéves üzem ese
tén hizlalásra a tavakba helyeznek 
ki. A gazdaságoknak érdekük, hogy 
a számukra szükséges ivadékanya
got maguk, lehetőleg a helyszínen 
állítsák elő, hogy elmaradjon az 
ivadék szállítása, mozgatása és ez
zel együtt törése, ami rendszerint 
csökkenti a halaknak a betegségek
kel szembeni ellenállóképességét. 
Az önellátó ivadéktermelés egyút
tal kizárja azt, hogy a behozott hal
anyaggal együtt kórokozó törzsek 
(hasvízkór) kerüljenek a gazda
ságba.

Az ivadéktermelést a szeszélyes 
időjárás (hirtelen bekövetkező erős 
lehűlés), valamint a rossz hidro- 
kémiai viszonyok (szennyezettség) 
hatásán kívül a zsenge pontyivadé
kot károsító parazitás betegségek 
akadályozzák, vagy teszik teljesen 
lehetetlenné. Ilyen betegség a 
pontyivadék kopoltyúférgessége — 
daktilogirozisa — is.

E betegség kórokozói a szívófér
gek (trematodák) közé tartoznak és 
tudományos néven Dactylogyrus 
(ejtsd: daktilogirusz-)nak nevezzük 
őket. Körülbelül 0,5—1,0—1,5 mm 
kicsinyek. Feji végüktől, mely a 
szájnyílást és a négy fekete foltból 
álló szemeket viseli, nagyon eltérő 
a testük hátulsó része, mely rögzítő 
koronggá módosult. Ez a rögzítő ko
rong egy pár erős, igen fejlett ú. n. 
központi horoggal és több (14 db) 
kisebb szegélyhoroggal van ellátva. 
A központi horogpárt lemezalakú 
képződmény köti össze, a horgok 
izmokkal mozgathatók. A Dactylo- 
\gyrus-ok petékkel szaporodnaky 
melyekből 20° hőmérsékleten 3 nap 
alatt kikel a lárva, a hal kopoltyú- 
jára jut és ott nő ivarérett egyeddé. 
A férgek a horgok segítségével a 
halak kopoltyúlemezeire tapadnak, 
ennek szöveteit, hámsejtjeit a hor
gok segítségével tépik és ezzel 
táplálkoznak. Az 1—5 cm nagy
ságú kicsiny ponty ivadéknak igen 
gyengék a kopoltyúlemezei, a 
férgek tömeges inváziója esetén 
ezek teljesen tönkremennek és 
a halacskák fulladás következtében 
tömegesen elpusztulnak. A férgek 
tömeges elszaporodása akkor kö
vetkezik be, ha a víz hőmérséklete 
tartósan a napi 20°-os középérték 
fölé emelkedik, ami éghajlatunk 
alatt általában június végén—július

elején következik be. Az elpusztult 
0,1—1,0 g súlyú parányi ivadék — 
hacsak nem figyelik igen gondosan 
— nem is kerül a tógazdák szeme 
elé, az elpusztult halacska a nö
vényzet között megakad és nem is 
jön a felszínre. Ez magyarázza azt 
a legutóbbi évekig elterjedt téves 
véleményt is, hogy nálunk nincsen 
kopoltyúférgesség. Az utóbbi évek
ben több helyről származó pontyok 
vizsgálata alapján megállapítottuk 
(Jaczó, I., és Papp, A.), hogy a Dac
tylogyrus hazánkban több helyen 
is előfordul. A férgek okozta pusz
tulást teljes tárgyilagossággal csak 
néhány helyen figyeltük meg, azon
ban vannak olyan egyéb jelek, me
lyek arra engednek következtetni, 
hogy az országban sok helyen lehet 
daktilogirózis. Ilyen jel többek kö-

F ent: Dactylogyrus vastator, lent: 
Dactylagyrus anchoratus.

(30-szorois nagyítás.)

zött az is, hogy igen sok gazdaság
ban kevés az egy ikrás után felne
velt egynyaras ivadék száma. 
Ugyanis az egy anya után lehalá
szott egynyarasok száma 30 000— 
100 000 között kell hogy ingadozzék, 
ezzel szemben a hazai átlagérték 
mindössze 13 000 darabra rúg. Azt 
hiszem, közel járunk a valósághoz, 
ha feltételezzük: a pontyivadék ko- 
poltyúférgességének is jelentős sze
repe van ennek az értéknek a ki
alakításában.

Ebben az évben a Haltenyésztési 
Kutatóintézet tüzetesebb vizsgála
tokkal fog arra törekedni, hogy a 
tógazdaságok daktilogirusz-fertőzött- 
ségét felderítse és a betegség leküz
désére szükséges szaktanácsokat 
megadja.

A daktilogirózis elleni védekezés 
módja többrétű. Parazitamentes 
anyákkal kell ívatni és az ívató- 
tavaknak parazitamenteseknek kell 
lenniök. Korán kell ívatni, hogy 
amikorra a daktilogiruszok elszapo
rodására alkalmas hőmérséklet be
következik, az ivadék 5 cm-nél na
gyobb legyen, amit csak a legjobb 
tartási viszonyok biztosításával le
het elérni. Erre azért van szükség, 
mert a vizsgálatok kimutatták, hogy 
az 5 cm-nél nagyobb halak kevésbbé 
fertőzöttek, és ha fertőzöttek is: ezt 
átvészelik. Az ívató és ivadéknevelő 
tavaktól távol kell tartani minden 
más halat, mely hordozója lehet

ezeknek a veszedelmes élősködők
nek.

Az anyák parazitamentesítésére 
élősködőmentesítő fürdőket lehet 
alkalmazni. Ezek közül legelterjed
tebb a konyhasó 5°/0-os vizes oldata. 
A már fertőzött ivadék és egyéb né
pesítőanyag fürdetésére még kony
hasó és magnéziumszulfát keveré
kének oldatát is használják (3,5 kg 
konyhasó +  1>5 k,g magnéziumszul
fát +  100 l víz).

A tavak élősködőmentesítésére 
legakalmasabb módszerek a tökéle
tes le csapolás, kiszárítás, fertőtlení
tés, ugaroltatás stb. Az ívató és 
ivadéknevelő tavak feltöltésekor 
nagyon kell vigyázni arra, hogy a 
táplálóvízzel szeméthalak, különö
sen kárászok ne kerüljenek a tóba, 
mert ezek hordozói a Dactylogyrus- 
oknak és a néhány petét termelő 
egyetlen élősködő már elegendő ah
hoz, hogy fertőzési forrásul szolgál
jon. Mint ebből is világosan látható, 
a szeméthalak elleni küzdelemre 
nemcsak a táplálékkonkurrencia 
csökkentésével nyert pontyhústöbb- 
let érdekében van szükség, hanem 
a betegségek elleni küzdelem érde
kében.

A hizlalótavakban történő ívatás 
a daktilogirózis szempontjából na
gyon előnytelen, mert a hizlalásra 
kihelyezett halak, de az ott legtöbb
ször jelenlévő szeméthalak is mind 
parazitahordozók lehetnek és fer
tőzési forrásul szolgálhatnak az 
ivadék számára. Fertőzés esetén a 
nagy hizlalótavakban nem lehet az 
ivadékot gyorsan, tervszerűen a 
döntő 5—6 cm nagyságúra felne
velni, mert a hizlalásra kihelyezett 
halak táplálékfogyasztása és az iva
dékmennyiség pontos ismeretének 
hiánya ezt meggátolja.

Tógazdáink a múltban nem fordí
tottak kellő figyelmet a zsenge 
pontyivadék e pusztító betegségére, 
mivel nem is tudták, hogy ez a be
tegség nálunk is előfordul. Ezért 
felhívjuk a figyelmüket, hogy a jö
vőben kísérjék alaposan figyelem
mel pontyivadékuk sorsát és ameny- 
nyiben pusztulásukat észlelik, te
gyenek néhány beteg, de még élő 
zsengeivadékot 4%-os formalinol- 
datba, ami a gyógyszertárban kap
ható formaimból tízszeres vízmeny- 
nyiség hozzáadásával készül, vagy 
4%-os formalinoldattal átitatott ru
hába göngyölt és cellofánba csoma
golt állapotban küldjék halkórtani 
vizsgálatra a Haltenyésztési Kutató- 
intézet, Budapest, II., Hermán O.-út 
15. sz. címére. Itt ezeket megvizs
gálják és a szükséges szaktanácso
kat megadják.

A fertőzött tógazdaságok felderí
tésével és ezeken a helyeken a dak
tilogirózis elleni védekezés megin
dításával tógazdáink elérik azt, 
hogy egy ikrás után több és egész
ségesebb ivadékot tudnak termelni 
és ez biztosabb alapot fog nyújtani 
a Halgazdasági Vállalatok ponty
termelési tervének sikeres teljesí
téséhez.

(dr. Jaczó Imre)
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Eddig csak néztem —

de. ma it iátok is..,
(Három nap a kúnszentmártoni halászmesterképző iskolán)

November 15.
Ködös, esős reggel. Hat óra. A 

napos megrántja a csengőt s ezzel 
elindul az iskola napi élete. Szokat
lan a hely, hiányzik az otthoni élet, 
a gyerek, az asszony, a hazai óra 
ketyegése és — minden.

— Hazahozhatná, már a fát az 
erdőről — mondaná otthon az asz- 
szony, vagy: — sürgesse meg a gye
rek csizmáját. . .  — de itt erről szó 
sincs.

Itt olyanokat mondanak, hogy: 
„fizikai környezettényező“ , „élő
hely“, meg „termelésbiológia“ , meg 
oxigén, sőt hidrogén.

Ül az öreg halász az ágy szélén, 
megvakarja fejebúbját és olyanokat 
kíván az elnöknek, aki ide küldte, 
hogy azt leírni semmiképpen sem 
lehet, de nem is volna illő.

Hiszen haza menne, ha valami 
„jó“ ok lenne, de jó ok nincs, amúgy 
meg szégyen lenne.. .  a fene egye 
meg azt a „napfokértéket“ , hát nem 
lehet anélkül halászni?

Ezután szépen beveti az ágyát, 
megcsendül újra a csengő, reggelire 
csalogatván a halászmester jelölte
ket.

Tejeskávé, puha kenyér. Hát hi- 
szén jó-jó, de egy kis szalonna, meg 
az a kis féldeci. . .  szóval csupa szo
morúság. Alig tűnődik ezen az em
ber egy kicsit, máris újra nyavalyog 
az a csengő, mondván: előre öreg 
és fiatal halásznemzedék, kezdődik 
a tanítás, sőt — hogy csípje meg a 
pontytetű — a felelés is.

Hát, bizony — enyhén szólva — 
nyikorog a dolog. Ki a fene gon
dolta volna, hogy ilyen bonyolult 
folyadék ez a víz? Víz, hát: v íz ... 
de hogy széndioxid, meg hidrokar- 
bonát.. meg asszimiláció? . . .

Utálat!
— Majd meglátják egy-két hónap 

múlva, milyen egyszerű lesz mind
ez; nem is tudnak másként gon
dolkodni — vigasztalja a meghök
kent társaságot a tanár.

— Beszélhetsz, tanár — gondolja 
az öreg halász —, ebbe úgyis bele
halunk s a mesét elmondhatod 
másnak.

Azután jön a tízórai, aztán az 
ebéd. Az ebédből duplázni is lehet, 
ami nem is rossz szokás.

Egytől háromig pihenő. Pihenő?? 
Hát hagyja az embert aludni a hid
rogén-ionkoncentráció? Hát enélkül 
nem megy bele a ponty a varsába? 
Mi?

Ámbár a víz most már mintha 
tisztulna.. .

Délután a jegyzetek készítése. 
Amit tanul, le is kell írni.

Hát még ez is! Negyven év alatt 
nem írt annyit, mint jtt egy hét

alatt, de a göcsös ujjak, mintha 
puhulnának.. .  a betűk lassan rend
be igazodnak, sőt a fogalmazás is, 
mintha. . .  nono, hát ezzel még ne 
dicsekedjünk.

Vacsora. Reszket kezében a ka
nál. Ha hálót húzott volna, vagy je
get vágott volna, nem reszketne, de. 
írni? . . .  És ennyit írni. . .  pedig 
még hátra van a levél az asszony
nak. És megírja azt is, hogy itt mi
lyen szép és milyen jó minden. Hát 
szépnek szép — patyolat ágy, fürdő, 
mosdó, meg minden — de, hogy 
jó? . . .

Tíz órakor már ágyban van min
denki. A napos megrántja a csen
gőt s ezzel pontot tesz a nap után. 
De nem úgy az öreg halász, aki ál
mában is azt mondja:

— A környezettényezők. . .  a kör
nyezettényezők az élőhely fizikai és 
kémiai tulajdonságai. . .

Mert álmában már tudja.
De, hát ez csak — álom.

Február 3.
Hat óra reggel. Csak a hó világít 

és szól a csengő. Kinyílik itt is, ott 
is az ablak, persze nem levegővétel 
szempontjából, hanem mert tegnap 
jöttek meg a halászok szabadságról 
s az ablakköze, mint a jégszekrény 
működik. A jégszekrényből kelle
mes illatok felhoznék a szobába . . .  
az otthon és a néhai siska emlék
illatai. Hazai kenyér, sőt kalács is, 
az öreg halász pedig kimegy abba 
a bizonyos helyiségbe, ahol általá
ban csak egyedül tartózkodik az 
ember. Lapos üvegecskét húz elő 
és szájon csókolja. Hosszan. A W. 
C.-ben indiszkrét törkölyillat leng.

Ez tilos, de ma dolgozatírás lesz, 
amelynek címe: „Mit láttam otthon 
halasvizünkben, ami helytelen és 
hogyan javítanám meg?“

A dolgozatírás alatt mélységes 
csend. Csak az agyak kerekei mo
zognak s ezek verejtékkel vannak 
olajozva. De — megy a dolog. Az 
öreg halásznak már fel se tűnik, 
hogy oxigénhiányról, fajsúlyról, le
csökkent életműködésről, sőt egy 
pézsmapocokról ír, amely mászká- 
lásával izgatja a halakat, ami feles
leges energiaveszteséggel jár s az 
ellenállást csökkenti a tavaszi be
tegségek ellen. Ezenkívül kemény 
kritikát gyakorol az otthoniak fe
lett, akik nem tudják, hogy micsoda 
kinösetérő népvagyon van a kezük
re bízva.

A dolgozat „jó“ , azaz négyes. 
Szép piros négyes, s az ebéd alatt 
kifejti, hogy mi a véleménye a ha
lak téli táplálkozásáról, különös te
kintettel a gyomortartalomvizsgá
latokra s az enyhe telekre, D$ az

után elborul a tekintete, mert arra 
gondol, hogy jó-jó, ami eddig volt, 
csak meg lehetett tanulni, — vég
eredményben nem is volt olyan ne
héz —■> de ezek a betegségek!? Ez a 
hasvízkór, meg ez a fluoreszcens, 
meg ez az ichthio... nem, ezt már 
nem lehet megtanulni. Kár is hoz
záfogni. Ez mind egyforma és mind 
más. Itt egy véglény, ott egy gom
ba, bacillus, virus, penész, atka, vér, 
geny, hólyag, vizenyő. . .  hogy 
az a . ..

Ezzel gyötrődik estig, míg csen- 
getyűszó és sötétség nem borul a 
kopoltyúpenészre . . .  „részben sötét 
és részben világos foltok és elhalás 
a kopoltyúlemezeken .. “

Aztán elalszik.

Április 4.
Ragyogó reggel. És milyen szépen 

szól ma a csengő, ámbár már min
denki fent van. Ünneplő ruha, fe
hér ing, fényes cipő és fényes arcok.

— Hát ezt is megértük!!
Egy autó is befut, mert a minisz

térium is kiváncsi, mire adta a 
pénzt — a nép pénzét —, hiszen a 
hallgatók a fizetésüket is kapták, 
mintha otthon dolgoztak volna.

Kezdődik! Kezdődik a vizsga.
Az első öt jelölt beül a bizottság 

elé, kihúzzák a kérdéseket.
— Nyugalom — inti őket a tanár 

— nyugalom. (Könnyű neki.)
Az izgalom kint is nőttön nő és 

megrohanják az első ötöt, amint ki
jöttek. — Mehet a következő ö t . . .

— Na, hogy volt? Tudtatok? . . .
— Ne tegezz, öcsém egy valósá

gos halászmestert!
— Ne marháskodj, mit húztál?
— A rákról tartottam előadást a 

pestieknek, meg a kopoltyúpenész- 
ről. Az álluk esett le . . .

— Jöhetnek a következők!
Aztán, egyszercsak — vége.
Ének, búcsúbeszéd. Sok szó esik

arról a vizsgáról, ami majd — az 
életben következik.

Ebéd. Hát tudnak ezek a dunaiak, 
ami a halászlevet illeti, ámbár a 
vendégek sírnak, aminek nyilván az 
öröm és nem a paprika az oka. Az 
a paprika, ami öli a bacillust, meg 
a többi „elbontó“ szervezeteket.

— Hát milyen érzés valódi ha 
lászmesternek lenni? — kérdik az 
öreg halászt.

— Az ojjan, tudod, hogy eddig 
csak néztem, de most már látok is.

De nemsokára indul a vonat. 
Nagy a búcsúzkodás és lassan hal
kul az élet az iskolában. És dél
utánra elcsendesül egészen, de öt
ven szakképzett halászmesterre] 
több őrzi és népesíti a magyar ha
lasvizeket. (F.)
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Ez év tavaszán is megismétlődött 
az évek hosszú sora óta jólismert 
jelenség: még mindig nincs elegen
dő ivadék. Igaz ugyan, hogy a hal- 
gazdasági vállalatok 1953-ban már 
sokkal nagyobb gonddal fogtak hoz
zá az ívatás és ivadéktermelés meg
szervezéséhez, mint az előző évek
ben, de javarészt megint csak a sa
ját szükségletüket tudták megter
melni és átteleltetni. Az annyira 
várt felesleg a nagy nevelési vesz
teségek folytán most sem került elő 
az őszi lehalászáskor, vagy elvitte a 
kemény tél és a hasvízkór.

Nagyjelentőségű ezért a mezőgaz
dasági-fejlesztési határozat rendelke
zése: 4000 kát. holdon speciális iva
déknevelő gazdaságokat kell építe
ni. Ennek munkálatai már el is kez
dődtek, de működésük csak a jövő 
év tavaszán indulhat meg, ezért első 
ivadéktermésük már csak az 1956 
évre biztosíthatja az új tavak és rizs
földek ivadékszükségletét.

A  jövő évi népesítő anyagot te
hát kizárólag csak ez év nyarán ter
melhetjük meg. Más biztos út nin
csen. Ha ez elmarad, nemcsak az 
erősebb pontyosításra régen kínál
kozó Balatonunk várhatja továbbra 
is hiába a „halvetőmagot“ , de a ko
moly beruházásokkal épülő halasta
vak is elesnek majd üzemeltetésük 
első évében legfőbb rendeltetésük
től, a piaci halak termelésétől.

A  tógazda munkája két alapvető

részből áll: az ivadéknevelésből és 
a halhústermelésből. Ha az első si
kerrel jár és elegendő, egészséges, 
jól fejlett nemes ivadékot ad, akkor 
a halhústermelés már sokkal köny- 
nyebb feladat. Alapjában véve nem 
kell más hozzá, mint a jó vízellá
tás, a tavak karbantartása, a termé
szetes táplálék elszaporítása trágyá
zással és a hozam további fokozása 
elegendő takarmányozással. A  fő
ként egyszerű hizlalótavakként épü
lő új termelőszövetkezeti és egyéb 
kisebb halastavak üzemeltetésénél is 
az volna ezért helyes, hogy az álla
mi halgazdasági vállalatoktól tava
szonként jó és elegendő ivadékot 
szerezve be, mentesüljenek az ívatás, 
ivadéknevelés és teleltetés jóval több 
hozzáértést, gyakorlatot kívánó és 
ezért számukra ma még kockázatos 
feladataitól és gyorsabb gazdasági 
eredményhez j ussanak.

Sajnálattal állapíthatjuk meg 
azonban, hogy ma még talán húsz 
olyan halászmesterünk és haltenyész
tő agronómusunk sincs, ki a halhús- 
termalés mellett az igazi tenyésztés 
finomabb, kényesebb részlietfelada- 
tait is alaposan értené és gyakorol
ná. Sokan csupán abban látják a 
tenyésztés munkáját, hogy a szabad
vizek bizonytalan állományutánpót- 
lódását utánozva tavasszal a már 
benépesedett nagy hizlalótavakba ki
helyezik anyahalaikat és ősszel le
halásszák a néha bőséges, de több-

HALTENYESZTÉSÜNK

AZ IVAK
szőr bizony gyér ivadéktermést.

Gyakori hiba ilyenkor az is, hogy 
az aránylag kis megmaradás miatt 
mindig aránylag sok anyát kell ki
helyezni, ez pedig csak a minőség 
rovására mehet. Fokozza a bajt, 
hogy illetéktelenül beleavatkoznak 
az ívásba a piacra nevelt válogatatlan 
harmadnyaras tejesek, sőt a „hadd 
nőj jön még“ jelszóval esetleg új
ból kihelyezett csökött, de már 
ivarérett ikrások is. Csodálkozha
tunk tehát azon, hogy több halgaz
daságban még ma is leromlott 
anyaggal kénytelenek dolgozni, pe
dig tudjuk, hogy ez a táplálékot 
rossz hatásfokkal értékesíti és a be
tegségek iránt is fogékonyabb!

A  jövő évi országos szükségletet 
durván mintegy húszmillió darab 
átteleltetett, tavasszal is egészséges 
egynyaras ivadékra becsülhetjük. 
Hogy ezt megtermelhessük, ugyan
csak durva számítással azt mond
hatjuk: ötdekás középsúly esetén ha
lastavaink bruttó hozamának leg
alább 25°/o-át összes tóterületünk 
átlagában ivadékból kell előSlítani.

Ez tehát azt jelenti, hogy széles 
körben ki kell terjeszteni a hizlaló
tavak vegyes népesítését. A  vegyes 
népesítés jelentőségét sokan még 
nem méltatják értéke szerint. Pedig 
sok gyakorlati tapasztalat és számos 
irodalmi adat bizonyítja ennek szá
mottevő termésfokozó hatását. Ide
jében végzett megfelelő népesítésse! 
ugyanis nagyobb a tó természetes 
hozama első nyaras ivadékok neve-

Március ufó
még a szokottnál is nagyobb volt 
a sürgés-forgás a Csarnok-téren, a 
Halértékesítő Vállalat telepén. Míg 
az egyik oldalon javában mérle
gelték az érkezett halszállítmányo
kat, a sarokban a Haltenyésztési 
Kutatóintézet háromtagú brigádja 
már hozzáfogott, hogy a halak mes
terséges szaporításának első lépé
seit megtegye.
Dr. Jaczó Imre saját találmányú öt
letes fúrókészülékével a kezében 
bemutatta, hogyan kell a ponty ko
ponyájából az agyvelőt és környé
két kiemelni, hogy az agyalapi mi
rigy (hypophysis) kitermelhető le
gyen. Társaival együtt rövid idő 
alatt száznál több hypophysist ope
rált ki.

Tonnászárn #yűlt; össze a  szennyvíz jfenoltartalma és la vastag: hótákarú követ
keztében Előállott oxigénhiány m iatt elpusztult ba l a soroksári Dunaág: tassi zsi
lip je  előtt. Az utánpótlás m unkája meg: in cl ült és Ikunaáffunkj remélhetőleg: évek 
múlva ismét a  rég:i jó  horgrászvíz lesz, (Foto: Szalay)
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lése esetén, mint amit másodnyara- 
sokkal érhetünk el. Ha viszont a két 
korosztályt együttesen neveljük, még 
nagyobb lesz a hozam. Világosan 
magyarázza ezt a különböző korosz
tályok és nagyságrendek táplálkozá
si jellegének különbözősége. A  kis 
ivadékok főként lebegő táplálékkal 
élnek és a parti sekélyebb sávban 
található táplálékot értékesítik, a 
nagyobb pontyok pedig inkább a 
fenéklakó szervezeteket kutatják.

Másrészt a tenyészidő kezdetét 
még csak a másodnyaras, vagy na
gyobb halak hasznosíthatják, ké
sőbb viszont a ráhelyezett sok-sok 
apró ivadékszáj fokozottan felkutat
ja és jelentéktelen életfenntartó 
szükségleténél fogva kiválóan érté
kesíti az egyre nagyobbra növekvő 
idősebb korosztályok által már el
hanyagolt apróbb szervezeteket. A  
hozam maximális fokozódását azon
ban csak a tó termőerejéhez mérten 
legkedvezőbb, vagyis optimális né- 
pesítéssel érhetjük el. Ilyen esetben 
a természetes hozam az irodalmi 
adatok szerint még 50% -kal is nö
vekedhet. Ilyenkor tehát anélkül is 
vállalkozhatunk a fokozott ivadék
nevelésre, hogy piaci halhústerme
lési tervünk csökkenésétől kellene 
tartanunk.

Ezt az optimális esetet azonban 
nem várhatjuk a sok gazdaságban 
dívó primitív ívatási módszerek kö
vetésekor. A  nagy tavakba kihelye
zett anyák ívásának eredményét 
ugyanis az időjárástól és az alá per-

napjaiban —
Négy nappal utóbb már „motori

zált“  halfúrás kezdődött el} kézierő 
helyett villamos fúrógépet kapcsolt 
be a brigádvezető s az eredmény 
óránkint 110—120 darab „ agyafúrt“ 
ponty lett.

A Halgazdasági Tröszt és a Hal
értékesítő Vállalat előzékenysége 
lehetővé tettp, hogy ebben az esz
tendőben már nagyobb arányú 
pontyhipofizálási kísérletek indul
janak meg és a jövő évben a hipo- 
fizálás már üzemi méreteket ölt- 
hessen.
| Az eljárás lényegéről, technikai 
lebonyolításáról és jelentőségéről 
\Jaczó kartárs lapunk következő 
Számában részletesebb ismertetést 
yog közzétenni,

gő ikraszemek életbenmaradását biz
tosító aljnövényzet fejlettségétől 
kezdve a kártevők és vadhalak ál
lományának sűrűségéig annyi té
nyező befolyásolja, hogy legtöbb
ször vagy túlnépesedés, vagy ami 
még gyakoribb, alulnépeisedés kö
vetkezik be. Hiába ismerjük tehát a 
gazdaságunkban legelőnyösebb szab
vány- ivadéknagyságot, ivadékunk 
vagy túl nagy lesz, vagy túl kicsi, 
de legtöbbször kiegyenlítetlen, szét
nőtt, ezt az ívások szakaszossága is 
tovább fokozza. A  hozam növekedé
se pedig mindkét esetben elmarad 
attól, amit úgy nyerhetnénk, ha 
akár a nyújtó, akár pedig a hizlaló- 
tavainkat a tó termőerejéhez mérten 
megállapított darabszámú, egészsé
ges, nemes anyáktól származó, leg
alább egy-két grammos, de lehető
leg féldekás, tehát 3— 6 centiméte
res nagyságig gondosan előnevelt 
ivadékkal népesítenők be.

A  nagy és biztos ivadéktermés
nek és a hozam fokozódásának elő
feltétele tehát az, hogy nagyobb tó
gazdaságainkban a nyár elején már 
százezernyi vagy milliónyi előnevelt 
ivadékkal rendelkezzünk. Ezért ahol 
csak lehet, szakítsunk a kényelmes, 
de megbízhatatlan hizlalótavas íva- 
tással és a fejlett haltenyésztő álla
mok példájára végrei mi is térjünk 
rá a jó  ívató és ivadéknevelő ta
vak bevezetésére.

Ez utóbbi olyan feltételek soro
zatának biztosításából áll, amelyek 
lehetővé teszik a sikeres ívást, a

lerakott ikra legnagyobb hányadá
nak kedvező kelését és az állandóan 
bő táplálkozási viszonyok megte
remtése révén a zsenge ivadék ha
talmas fejlődési energiájának minél 
nagyobb mértékű érvényesülését.

Minél rohamosabban nő ugyanis 
ivadékunk életének első napjaiban 
és heteiben, annál előbb és annál 
nagyobb százalékkal keirül ki a ren
geteg rovarkártevő az apróbb vad
halak és bizonyos élősködők táma
dási veszélye alól, annál nagyobb 
lesz a megmaradási százalék, annál 
több utódot nyerhetünk egyetlen 
anyától, illetve legkiválóbb tenyész- 
halainktól. Mindez pedig nemcsak 
állományunk minőségének gyors 
megjavítását, hanem a szükséges 
mennyiségű ivadék előállítását, át
lagsúlyuk növelését és így az ol
csóbb kétéves üzemforma megszilár
dítását, vagyis együtvéve hal gazdál
kodásunk eredményességének foko
zását is lehetővé teszi.

Eddig csaknem mindig ivadék
hiánnyal küzdöttünk. Ne féljünk 
hát attól most sem, hogy nem tu
dunk majd mit kezdeni az annyira 
várt felesleggel. Éhesen váró vi
zeink hálásan fogadják, de jelentős 
tartalék szükséges a hasvízkór —  
okozta kiesések azonnali pótlá
sára is.

Ezért már az idén minél nagyobb 
mértékben térjünk rá az irányított 
ivadéknevelésre, amelynek részlet- 
kérdéseivel következő számainkban 
foglalkozunk. (S )

A  haltermelés egyik legfontosabb ,'mozzanata a halivadék kihelyezései. Halászatunk 
dolgozói ezt* a  munkát/ szakavatottsággal és lelkiismeretesen végzik el.

(F oto : W oyn árfm ck  dr.)
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M I L Y E N  M U N K Á T  V É G E Z

—  a Haltenyésztési Kutatóintézet ?
Talán sohasem volt még olyan 

szükség az elméleti és a gyakorlati 
szakemberek között a szoros kap
csolat fenntartására, mint éppen 
ma, amikor a kutatás eredményei 
új távlatokat teremtenek, viszont 
a mezőgazdaság fejlesztésének Pro
gramm ja a gyakorlattól egyre fo
kozottabban megkívánja a többter
melést és minél korszerűbb gazdál
kodást.

Ez elsősorban a tógazdaságok 
termelésére vonatkozik, hiszen ezek 
azok a gazdasági komplexumok, 
amelyek legjobban és legkönnyeb
ben irányíthatók. A magyar tógaz
dasági haltenyésztésnek több mint 
félévszázados múltja van és ezalatt 
az idő alatt komoly előrehaladást 
mutatott, lerakta a tógazdasági ter
melés alapjait és országunkban ma
gas színvonalú haltenyésztési kul
túrát fejlesztettünk. Mégis azt kell 
mondanunk, hogy napjainkban ép
pen az új kutatási eredmények 
alapján ez az első korszak lezáró
dott és a haltenyésztés terén új, 
második korszak kezdődik, amelynek 
célja a termelés belterjesebbé té
tele és fokozása. A tógazdaságok 
nagy költséggel megépített üzemek, 
amelyekben belterjesen kell gazdál
kodni.

A kutatás újabb eredményei 
nagyrészt meg is teremtették a bei
ter jesebb gazdálkodás tudományos 
feltételeit. Szükséges azonban a 
gyakorlati alkalmazás lehetőségé
nek a megteremtése is. Jó tenyész- 
anyag, jó és elegendő haltakar
mány, a trágyázás korszerű alkal
mazása, a betegségek elleni küzde
lem az az út, amelyet követve a 
gyakorlat megteremtheti a belter
jes gazdálkodás feltételeit.

Intézetünk a produkciós biológiai 
elmélet alapján vitatja ma már a 
termelés módszereit és ebben az 
irányban jelentős eredményeket ért 
el. A háború után nyílt először le
hetőségünk arra, hogy a tógazda
ságok termelési kérdéseivel beha
tóbban foglalkozhassunk. Ez az oka 
annak, hogy ma már a kutatás fő 
irányát a többtermelés előmozdítá
sát célzó üzemgazdasági kérdések 
alkotják.

sok tógazdaságunkban kielégítő ne- 
mességi fokon álló törzskönyvezett 
halállományunk van. A nemesítési 
munka általában az egész ország 
területén folyik, de a kísérletek 
centruma a gödöllői tógazdaság.

Nagy előrehaladást mutat a rizs
földek, öntözőcsatornák, víztárolók 
komplex hasznosítása című téma
kör kutatása. Itt különösen kieme
lendő, hogy megépült az első kí
sérleti tógazdaság Szarvas mellett, 
az Öntözési és Talajjavító Kutató 
Intézet gazdaságában. Itt ma már 
lehetővé vált a halgazdaság körébe 
vágó igen sok olyan problémának 
gyors és megbízható megvizsgálása, 
kikutatása, amire kutatóinknak ed
dig nem volt módjuk. Ez a kísérleti 
tógazdaság a magyar haltenyésztés 
történetében kimagaslóan fontos 
állomás. Nemcsak a tudományos 
kutatás kérdéseit viszi nagy lépés
sel előre, hanem egyben centru
mává válik az Alföld, benne a Kő
rösvidék halgazdaságának, amely a 
békésszentandrási duzzasztó meg
építésével hazánkban olyan halas
vizeket foglal magában, melyeknek 
áldásait a közeljövő már éreztetni 
fogja.

A halastó gazdaságok termelésé
nek belterjesebbé tétele és a hal
termelés fokozása kutatásainknak 
egyik főcélja. Itt különösen kieme
lendő az újrendszerű gépesített 
széntrágyázási módszer, amely a 
halastavak természetes táplálék
készletét tetemesen megnöveli, ez
által a termelés fokozását nagyban 
és éppen azon a ponton segíti elő, 
ahol az a legjobban és legkevesebb 
költséggel valósítható meg. Az in
tenzív széntrágyázás feltevésünk 
szerint jobb és természetesebb élet- 
körülményeket teremt a halas
tavakban, s úgy véljük, a hasvíz- 
kór elleni küzdelemnek is hatha
tós eszköze lesz azáltal, hogy a 
szakszerűen trágyázott tóvízben el- 
lenállóbb halállomány nevelésére 
válik lehetőség.

Ugyanitt említhető meg a hal
takarmányozás és a produkciós bio

lógiai elmélet kidolgozása alapján 
a gyakorlati haltakarmányozás kér
déseinek kikutatása is. Mint isme
retes, a produkciós biológiai elmélet, 
amelyet Intézetünkben dolgoztunk 
ki, ma már a hazai biológiai kuta
tás homlokterében áll és ezen el
méleti alapon a halászatban már 
gyakorlatilag is alkalmazható új 
takarmányozási termelési és üzem- 
tervezési módszer áll rendelkezé
sünkre.

A hasvízkór elleni küzdelem sok 
értékes eredménnyel zárult, bár e 
kérdés még nemzetközileg meg
oldva sehol sincs. Intézetünk össze
foglalta a hasvízkór leküzdésére 
szükséges megelőző és csökkentő 
gazdasági védekezési módot, mely 
ha a gyakorlatban szigorúan keresz
tülvitelre kerül, úgy nagymérték
ben elő fogja segíteni a betegség 
leküzdését.

Foglalkozunk hazai nádállomá
nyaink kérdésével is és ezen a ku
tatási területen feldolgozásra kerül 
a nádasokat pusztító kártevők ter
mészetrajza és az ellenük való vé
dekezési módszer is. Ezeket a gya
korlat már alkalmazza. Ugyancsak 
kidolgoztuk nádállományaink mes
terséges telepítésének kérdését, ami 
az Alföld víztárolóinál és öntöző
csatornáinál kerül alkalmazásra.

A káros vízinövények kémiai sze
rekkel való irtási módjának kidol
gozása különösen nagy jelentőségű. 
A tavalyi előkísérletek már olyan 
nagy reményekre jogosítanak fel, 
hogy folyó esztendőben már több 
helyen üzemszerűen alkalmazni kí
vánjuk a kémiai szerekkel való ir
tási módszert, amely a nagyon költ
séges tókaszálás helyett gyors, ol
csó és biztos módszernek mutat
kozik.

Fentiekkel csak vázolni akartuk 
azt a sok lehetőséget, amely a tó
gazdasági termelés belterjesebbé 
tételéhez ma már rendelkezésünkre 
áll. Lapunknak lesz feladata, hogy 
biztosítsa a gyakorlati és a kutató 
szakemberek között azt a harmó
niát!, harmonikus együttműködést, 
amely biztosíték arra, hogy a ma
gyar halászat fejlődése gyors és 
eredményes lesz.

(dr. Erős Pál)

Az Intézet kidolgozta a gazdasági 
haszonhalak félmesterséges és mes
terséges szaporítási és keltetési 
módszereit, a süllőre, harcsára, 
pontyra, csukára és a kecsegére. 
Ezen eredmények alapján létesült 
először Alsóörsön, majd a Velencei 
tavon, Száj ólban a Tisza holtágon, 
Tolnán a Dunán, Ráckevén a So
roksári Dunaágon egy-egy mester
séges halkeltető állomás, ezek ma 
már teljes üzemmel működnek és 
nagyban elősegítik természetes vi
zeink halállományának állandó ja
vítását.

A halnemesítéssel is komoly 
eredményeket értünk el és az or
szágnak a háború után itt-ott meg- 
^maradt halállományából ma már Szorgalmas munka fo ly ik  a  Halterayésztési Kutatóintézet vegyi lab o rat úri uiQá-ban,
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A tudomány és gyakorlat kapcsolata —

A HALÁSZATBAN ÉS HALTENYÉSZTÉSBEN
Irta: dr. MAUCHA REZSŐ, Kossuth-díjas

Minden termelési ág —  legyen az mezőgazdasági 
avagy ipari vonatkozású —  két tényezőn nyugszik: az 
elméleten és a gyakorlaton. Kétségtelen, hogy a ma 
termelt kenyérmagvak kitenyésztése a gyakorlatban 
szerzett tapasztalatok hosszú során alapuló szellemi 
munka eredménye. Ugyanez vonatkozik minden ter
mesztett növényre és hasznos háziállatra, ezek között 
a gyorsnövésű nemes pontyra is. De nemcsak a ter
mesztett növények és tenyészállatok nemesítésére irá
nyuló törekvések, hanem a hozam fokozását célzó el
járások is, tehát a termőtalaj javítása, a tenyészálla
tok célszerű takarmányozása, a halastavak okszerű 
üzemeltetése stb. mind olyan feladatok, amelyek csakis 
az elmélet és gyakorlat harmonikus együttműködésé
vel oldhatók meg eredményesen.

Ha a tudományos kutatás kizárólag csak a tör
vényszerűségek feltárására szorítkozik, anélkül, hogy 
azoknak a gyakorlati gazdálkodásban való alkalmaz
hatóságát vizsgálná, akkor a tudományos kutatás el
szakad a gyakorlati élettől, mert nem viszi előbbre a 
termelés ügyét. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a 
kutatók elméleti jelentőségű problémákkal ne foglal
kozzanak, mert igen sok esetben megtörtént már, 
hogy egy újabb felfedezés kapcsán addig csak elmé
leti vonatkozású tétel gyakorlati aktualitáshoz jutott 
és nagy mértékben vitte előre a termelés ügyét. A 
kutatóknak azonban elsősorban arra kell törekedniük, 
hogy lehetőleg gyakorlati igényeket kielégítő témá
kat dolgozzanak ki. E célból a gyakorlati szakembe
rekkel legszorosabb kapcsolatot kell fenntartaniok, 
mert csak így áll módjukban a gyakorlattal való har
monikus együttműködést megvalósítani. Ezen a pon

ton azonban a kutatóknak vigyázniok kell arra, hogy 
a másik szélsőségbe ne essenek, vagyis hogy a prak- 
ticizmus területére ne tévedjenek. Az eredményes tu
dományos kutatás egyik legfontosabb előfeltétele 
ugyanis, hogy a gyakorlatnak átadott termelési mód
szerek és eljárások elméletileg lehetőleg tökéletesen 
alátámasztottak legyenek, mert ellenkező esetben a. 
termelés menetét könnyen tévútra terelhetik, és ezáltal 
súlyos károkat okozhatnak a népgazdaságnak. Ennek 
a felelősségnek tudatában tehát a legapróbb részle
tekig ki kell dolgazniok a gyakorlatba átültetendő tu
dományos eredmények elméletét és mielőtt az elmé
leti úton megállapított-tételeket a gyakorlatnak át
adnák, kísérleti úton meg kell győződniök, hogy el
gondolásaikat mennyiben erősíti meg a tapasztalat.

Az előadottakból már most azt a következtetést 
vonjuk le, hogy a halászati és haltenyésztési termelés 
tudományos alapjainak fejlesztése terén is csak akkor 
jutunk reális eredményre, ha a tudományos kutatók 
és a gyakorlatban dolgozó közép- és alsókáderek egy
mással a legszorosabb kapcsolatban állanak. Több év
tizedes tudományos munkásságom során témáimhoz 
igen értékes impulzusokat kaptam a gyakorlati vona
lán dolgozó kartársak részéről éspedig nem utolsó 
sorban az egyszerű halászemberektől, akik egész éle
tüket a vízen töltik és ezért alkalmuk van olyan meg
figyeléseket tenni, melyekhez a laboratóriumban dol
gozó elméleti kutató nem juthat hozzá.

Ha a jövőben megvalósítjuk a tudományos és 
gyakorlati vonalon dolgozók között ezt a harmonikus 
együttműködést, meg vagyunk győződve róla, hogy 
nagy lépéssel visszük előbbre a haltermelés ügyét!

A Ribnoe hozjajsztvo 1954. 2. 
száma (43— 35. told.) Noszal A . D. 
cikkét közli a Coregonus lavaretus 
marenoides Poljakov. (Csudi mia* 
réna) ikrarakásáról az Ukrán 
Sz. Sz. K. tavaiban. A  csudi maréna 
az egyik legértékesebb halfaj, me
lyet kiválóan lehet más vizekben 
meghonosításra felhasználni. Erede
tileg .a hűvösebb éghajlatot kedveli, 
de nagy plaszticitása lehetővé teszi, 
hogy a melegebb déli részekre bete
lepítsék. Az ukrajnai kísérletek be
igazolták, hogy ott siókkal előbb, 
ötnyaras kora helyett már kétnyaras 
korában eléri ivarérettségét és mes
terséges szaporításra alkalmas ivar- 
termékeket termel. A kísérletek so
rán a halak hipofizálását is sikerrel 
kipróbálták. Az anyahallak haltar
tókban való tartása is lehetséges, 
így beváltja a hozzáfűzött reménye- 

Dr. Jaczó Imre halbiológusunk 
szerint a cssudi maréna alkalmasnak

látszik arra, hogy a jó oxigénviszo- nagy planktonkészletét vele értéke- 
nyokkal rendelkező Balatonunk sítsük.

A  traktor, a mez í> gaz das ági munka ,, mindenese“  bevonult a  liaíltermelés munka- 
területire is. Képünkön a szarvasi kísérleti gazdaság t ráki orliaj t ott a szivattyúja 

tölti fel 'az egyik halastavat vízzel. (Foto: Donászy dr.)
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M MIT TEG YÜ NK —  

a  n a g y o b b  hal

Mi biztosíthatja a halastavi ponty
termelés területén a nagy termést? 
A biztosítékok részben  ̂a termelő 
ember akaratán kívül állnak (pL 
időjárás, vízállás), nagyobbrészben 
a termelőktől függenek. Helyes né- 
pesítés, tervszerű trágyázás, meg
felelő takarmány és takarmányozás 
a nagy termés legdöntőbb tényezői. 
Bár szakembereink mindent elkö
vetnek a nagy termésért, az elmúlt 
évek eredményének tapasztalatai 
szerint számos elismert szakembe
rünknél várakozáson aluli maradt 
az eredményt. A lemaradás okai ál
talában a következők voltak: a has- 
vízkór okozta kiesés még a legbő
vebb becslést is meghaladta, az ívás 
nem volt olyan sikeres, mint az a 
lerakott és kikelt ikra alapján re
mélhető volt, az árvízzel sok hal 
szökött meg stb. Az utólagos ok
nyomozás azonban a rossz eredmé
nyen változtatni nem tud, legfel
jebb nagyobb óvatosságra int. Cé
lunk azonban nem ez. A szakember 
ne nyugodjék bele abba, hogy a ki
helyezés befejeztével mindent meg
tett a terméseredményért és menet
közben lényegesen nem változtat
hat rajta. Nem is teszik ezt, a hiba 
ott van, hogy a termés helyzetét 
évközben, a tenyészidő alatt általá
ban derűlátóan ítélik meg s a rossz 
termés elhárításába nem avatkoz
nak be olyan mélyrehatóan, ahogy 
az szükséges volna.

A katasztrófális terméseredmé
nyek közvetlen oka minden eset
ben a különböző körülmények kö
zött fellépő dar db számhiány volt 
(betegség okozta elhullás, orvhalá
szat, ragadozók kártétele, gátszaka
dás, kény szer-zsilipnyitás). A tó tel
jesértékű üzemeltetés ellenére is 
üresen áll, így nem hozhatja meg 
a tőle várt termést.

A terméseredmény menetközbeni 
megjavítására első és legfontosabb 
lépés az észlelt, vagy feltételezett 
népességkiesés azonnali helyes .és 
nem derűlátó felbecslése. A  to
vábbi teendők helyes végrehajtásá
nak ez az alapja. Tavasszal a sza
badba kihelyezett halállományt ma 
elsősorban a hasvízkór tizedeli meg. 
Erről a betegségről a szakembernek 
kártétel szempontjából bőséges ta
pasztalata, szeszélyességéről némi 
fogalma van. Sok tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy ha a betegség vala
melyik tóban fellép, akkor se re
méljünk nagyobb megmaradást, ha 
aránylag kevés hullát sikerül össze
szedni. Főleg hináros tavakban ér
het bennünket nagy csalódás, mert 
a hullák jelentős része a hinár kö
zött maradva, a víz alatt enyészik 
el. Ezt sokan — ugyanannak az ál
lománynak az anyagából történő — 
ráhelyezéssel igyekeznek kipótolni. 
Ugyanezt teszik, ha az állomány 
„betegséggyanús“. Ez helytelen,

mert nem a túlméretezett ráhelye- 
zés az eredrtiényes, hanem az anyag 
szigorú átválogatása. Ha a betegség 
fellépett, a pusztulást pesszimiszti- 
kusan kell megítélni, figyelembe- 
véve az állomány őszi és telelés 
alatti állapotát is. A betegség vagy 
egyéb halhiányt eredményező ok 
megszűnése után legszükségesebb 
teendő a gyakori, minél kritikusabb 
szemmel történő állománybecslés. 
Ez ne bemondásokra vagy futólagos 
megfigyelésekre támaszkodjék, ha
nem személyes meggyőződésre. Ahol 
hal van, annak jelei is vannak. Ne 
azt akarjuk elhitetni magunkkal, 
hogy a katasztrófa nem is olyan 
súlyos, mert ez a kényelmes állás
pont csalódást eredményez. Bizo
nyítékok gyűjtésével igyekezzünk

Április végén rajzanak először a  Chiro- 
nom us-ok halastavaink fölött. Ugyan
ekkor rakják le a nőstények petecso- 
m éikat, m elyekből, ha megfelelően 
trágyázott tófenékre süllyednek, ezer
nyi látjva, a pontyok legkedveltebb 

csemegéje kél ki.
(Dr, Woynárovich felv.)

mennyiségi támpontokat szerezni. 
Egyik régi gyakorlott halászmeste
rünk a betegség után kirakja a var
sákat a tó egész területén s ha egy- 
egy varsában nincsen 25—30 darab 
hal, bátran állapítja meg a kiesés 
százalékos számát és ebben legtöbb
ször nem is csalódik. Támpontokat 
ad a takarmány elfogyasztása, va
lamint a próbahalászat eredmé
nye is.

Következő lépés a népesség pót
lása. Hasvízkór okozta pusztulással 
ma már mindenütt számolhatunk, 
ezért idejében kell gondoskodnunk 
a kiesés pótlásáról. A betegség ta
pasztalat szerint a különböző tavak
ból származó és külön tartott állo
mányokat nem egyformán támadja 
meg s így szinte kötelességünk az, 
hogy minél több tóban (a hizlalók
ban is) neveljünk ivadékot. Ez azon
ban ne tenyészponty-törzsek kihe
lyezésével történjék (mert ez vad- 
ívást és az állomány leromlását 
eredményezné), hanem szűrt ivadék
kal, esetleg mesterségesen terméke
nyített ikrával. Igen jól bevált a tó 
mellett, a tó vízszinte felett épített 
és szivattyúzott vízzel feltölthető 
kis ívató tavak üzemeltetése, innen 
az ivadékot két-háromhetes korban

gravitációs úton engedjük a tóba. 
így bőségesen van anyag a kiesés 
pótlására, mert telelőkben nem 
mindig sikerül a tartalék tárolása. 
Inkább megfelel erre a célra egy 
vagy több kisebb tó (mely nagy 
vízzel is halászható) sűrűn benépe
sítve. A pótlást üzemegységen és 
gazdaságon belül több helyen tar
talékoljuk. Ha nem lesz betegség, 
az anyag a következő évben nyúj
tott halként jól felhasználható.

Jól pótolható a kiesett állomány 
idei ivadékkal. Ennek feltétele az 
anyahalak tartalékolása. Igaz, hogy 
néhány anyaponty több millió ikrát 
rak le, amiből a szükséglet bőven 
fedezhető volna, az ívás sikere 
azonban az időjárás szeszélyétől 
függ, ezt pedig csak minél többszöri 
ívatással tudjuk kiküszöbölni. Hely
telen tehát a tógazdaságokban má
jusban az összes tény észhalat egy
szerre kihelyezni, mert így megszű
nik az ívatás megismétlésének lehe
tősége. Tartalékoljunk júniusra is 
anyákat, mert a júniusi ívásból is 
fejlődhet jó ivadék. A júniusi íva- 
tásra tartalékolt anyákat hidegvizű . 
telelőkben tároljuk, hogy idő előtt 
meg ne érjenek és ikrájuk meg ne 
romolják. A menetközbeni termés
eredmény-javítás biztos eszköze a 
szűrt ivadékkal való népesítés. 
Szűrt ivadéknak még augusztusi 
ráhelyezése is megfelelő termés ja
vulást ereményezhet. Szűrt ivadék 
nyerése végett kisterületű, jól ha
lászható tavakban ívassunk bősé
gesen, az ivadékot azonban időben 
kezdjük el ritkítani, hogy ne ma
radjon táplálék nélkül és ne sová- 
nyodjék le.

Ha a kiesést helytelenül alul be
csüljük, közvetve is éri károsodás 
a termést túltakarmányozás révén. 
Míg a természetes táplálék kihasz
nálatlanul marad, még takarmány- 
pocsékolás is előáll, ennek eredmé
nye az, hogy a számítás útján meg
kapott természetes hozam túlságo
san alacsony lesz, sőt nullánál is 
kisebb, tehát negatív szám is lehet. 
Ilyen természetes hozam helyes 
gazdálkodás mellett kizárt, csak 
akkor lehetséges, ha az állományt 
közvetlenül a lehalászás előtt ille
téktelenek elviszik, vagy nem a va
lóban^ meglévő állomány táplálék- 
igényének megfelelő mértékben tör
ténik a takarmányozás.

Azokban a tavakban, melyekben 
a hasvízkór okozta károsodás becs
lés szerint is jelentős volt, különö
sen ügyeljünk a takarmányozásra. 
Ellenőrizzük személyesen az elfo
gyasztás időtartamát és alapos pró
bahalászattal állapítsuk meg a reá
lis súlygyarapodást. Ha szaktudás
sal és évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező gyakorlati szakembe
reink e téren szerzett megfigyelései 
nyilvánosságra kerülnek, ez a ha
lastavi termés menetközbeni javí
tásának fontos kérdését jelentősen 
viheti előbbre. Felkérjük szakembe
reinket, hogy tapasztalataikat és 
megfigyeléseiket szerkesztőségünk
kel minél sűrűbben közöljék.

dr, Woynárovich Elek, 
a mezőgazdasági tudományok 

doktora.
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Mik az időszerű 
teendők —

o tógazdaságokban?

Lapunk elődje e címem rovatot 
közölt, mely tógazdaságainknak és 
tógazdáinknak rövid tájékoztatást 
adott azokról a munkálatokról, me
lyek elvégzése az adott időben ép
pen aktuálissá vált. Lapunk szer
kesztőbizottsága egyhangúan úgy ha
tározott, hogy ezt a rovatot tovább
ra is fenn kell tartani.

Lapunk első számának megjele
nése idején az alapvető munkák első 
szakasza, a tavak feltöltése és a ki- 
helyezés már megtörtént. A  tavak jó 
vízzel való, időben eszközölt feltöl
tése és egészséges halanyaggal való 
benépesítése már fél siker. Sokkal 
könnyebb így jó termést elérni, mint 
úgy, hogy később kell minden csepp 
vízért, vagy jobb benépesítésért küz
deni. Ahol erre a kedvező lehetősé
gek nem voltak meg, ott a tavaszi 
hónapokban kell mindent elkövetni, 
hogy termelésünket kedvezően indít
suk el.

Miután az olvadó havat a száraz 
föld túlnyomó részében felvette, szá
mos tógazdaságunk / eltöltőttsége nem 
kielégítő. Ezéit a tavaszi esőkből 
származó vizet különös gonddal kell 
felfognunk, hogy a hiányt még pó
tolhassuk. Ügyeljünk a vízszökések 
és szivárgások megakadályozására is. 
Ezt a töltések karbantartásával és 
a zsilipek helyes kezelésével érhet
jük el.

Szakmai nyelv

Hangsúlyozzuk: minden mun
kálatnak a leghelyesebb időben és 
mértékben történő elvégzése adja a 
legjobb eredményt! A  késés költ
ségtöbbletet jelent vagy a termelé
kenység rovására megy.

Soronlévő feladataink a káros 
növényzet visszaszorítása, a tavak 
táplálékénak fokozása szerves és 
szervetlen trágya alkalmazásával, va
lamint az ívatás lebo<nyolítása. A  ta
vaszi időszakban, mint 1951 és 1953 
példája mutatja, különösen völgy
zárógátas tavainkat a tavaszi zivata
rok rövid idő alatt lezúduló víz
tömegei gyakran veszélyeztetik, 
Jlyen időjárás esetén állandó készen
létet kell tartani, az árapasztókat 
kellő időben meg kell nyitni, a zsi
lipdeszkákat felvenni, különben a 
víz gátjainkat áttöri és elmossa. He
lyezzünk készenlétbe karókat, ho
mokzsákokat, rozsét, hogy szükség 
esetén ne kelljen kapkodnunk. Gát
szakadás előállhat régi, rosszul meg
épített 'zsilipek összedőlése vagy a 
töltés átfúródása következtében is. 
Itt is fontos az ellenőrzés és a dol
gozók kioktatása. Sok gazdaság gát
ja ki van téve a tavaszi uralkodó 
széljárásnak. A  partvédelem céljára 
ültetett növényzet viszont tavasszal 
adja a legkisebb biztonságot s köny- 
nyen állhat elő ennek folytán ki
mosás. Ilyenkor rozséból, nádból 
szükség-védelmet kell készíteni.

Tavaink trágyázása különösen 
fontos az idén, mert a mostoha idő
járás miatt a táplálékképződés meg
késett. A  helyes trágyázás nagyban 
hozzájárul a planktonvilágnak9 kü
lönösen a daphniáknak az elszapo
rodásához. A  tenyészhal 5— 6 hóna
pig telelt, legyengült, lesoványodott, 
ezért rendkívül fontos, hogy mi
előbb bőséges táplálékhoz jusson. A  
trágyázás terén új utakon járunk s 
kitűnik, hogy annak a jelentősége 
sokkal nagyobb, mint azt a múltban 
hittük. A dr. Woynárovich által is
mertetett és az elmúlt év folyamán 
a Szegedi Halgazdaságban bevezetett

eljárás nagy reményekre jogosít. 
Nagy üzemekben feltétlenül térjünk 
át a géppel való trágyázásra, míg a 
kisebbekben a dr. Woynárovich ál
tal ajánlott módszert alkalmazzuk. 
A régi kupacos kiszórás, vagy la
pátos elhintés jóval kisebb ered
ményt ad, sőt a talaj lefojtása ré
vén káros is lehet, a helyes trágyá
zás a trágya minél tökéletesebb fel
oldására törekszik. Ugyancsak itt az 
ideje a mésziszap, a műtrágya első 
részleteinek kiszórására is. Nagyobb 
tavakban célszerű a szórógép alkal
mazása, míg a kisebbekben a vízzel 
való tökéletes keverés után lapáttal 
hintsük szét a műtrágyát. Tavaink 
tisztaságának fenntartása, a kemény- 
szárú, kártékony vízinövények visz- 
szaszorítása érdekében mihelyt a 
növényzet a víz felszíne fölé jut, 
kezdjük meg irtását. Nagyobb üze
mek részére jelentős segítség a ba
ráti Csehszlovákia által gyártott és 
szállított „Esox66 motoros kasza. 
Ahol ilyen gép nincs, csuklós kaszá
val, vagy kisebb területen cserje
kaszával irtsuk a káros növényzetet. 
Fontos az ívás szakszerű előkészí
tése és annak helyes levezetése. Er
ről, valamint a hasvízkór okozta 
pusztulások pótlásáról lapunk más 
helyén külön cikkekben van szó. Re
méljük, hogy a fenti rövid ismerte
téssel —  különösen új tógazdasá
gainkban —  hozzájárulunk a szak
mai ismeretek bővítéséhez, ezáltal tó
gazdaságaink termésének emelésé
hez.

Oeconomo György

Szakmai nyelv

V

CSŐ

13



Jól dolgozik —

a Paks és Vidéke Halászati Tsz!
Erről a kérdésről beszélgettünk 

Zerza Istvánnal, a szövetkezet elnö
kével. A  szövetkezet kezelésébe 42 
km bosszú Dunaszakasz tartozik, 
Dunaföldvár felső szakaszától egé
szen Foktőig. Ugyancsak az ő ha
táskörükben van a Kalocsa közelé
ben fekvő Szelídi-tó is, valamint a 
Kéményesi Dunaág és néhány ki
sebb mellékág és állóvíz a Duna 
mentén.

Hogyan osztják fel a területet és 
a munkát?

—  Négy brigáddal dolgozunk, 
Duna földváron, Dunapatajon, Pak
son és Úszódon —  mondja Zerza 
kartárs, —  brigádonkint 6— 6 ha
lásszal, van ezenkívül két állandó 
bárkásunk. Három tagtársunk ren
des katonai szolgálati idejét tölti.

Az elmúlt esztendő miilyen ered
ménnyel zárult?

—  T élj eseményünkkel sorrend
ben az 5— 6. helyet értük el holt
versenyben. Múlt esztendei beszol- 
gáltatási kötelezettségünknek már 
november 20-án eleget tettünk. An
nál gyengébben indult az idei esz
tendő. A jég miatt két hónapig rá 
sem mehettünk a vízre, és bizony 
már ott tartottunk, hogy az első ne
gyedévi be szolgáltatási kötelezettség 
elengedését kértük, amikor —  úgy
szólván az utolsó pillanatban nagy
szerű őnfogás ütött be, helyrebillen
tette a negyedév addig igen szomorú 
mérlegét és a sikeres fogásokból az 
egész első negyedévi beszólgáltatási 
kötelezettségünknek eleget tettünk.

Mik a tervek erre az esztendőre?
—  Eltökélt szándékunk az, hogy 

minden rendelkezésünkre álló időt 
vízen töltünk, minél több halat fo 
gunk, hogy minél többet adhassunk

Szakmai nyelv

az országnak. Ezt azonban még nem 
nevezhetnők halgazdálkodásnak, ha 
nem gondoskodnánk az utánpótlás
ról is. Már a múlt esztendőben meg
indult a kecsege mesterséges szapo
rítása. Dr. Jaczó Imre, a Haltenyész
tési Kutatóintézet biológusa nálunk 
állította fel fiók-laboratóriumát és 
itt dolgozta ki a kecsege legkorsze
rűbb hipofizálással egybekötött ha
zai szaporítási módszerét. Már ta
valy is helyeztünk ki zsenge kecsege- 
ivadékot a Duna egy csendesebb ré
szén s erre az évre is megbeszéltük, 
hogy a kecsege évadban teljes üzem
mel továbbfejlesztjük a múlt esz
tendőben jól bevált módszereket és 
a zsengeivadék továbbnevelésére a 
Haltenyésztési Kutatóintézet részére 
rendelkezésre bocsátjuk az anyagot. 
Arról is van tudomásunk, hogy Ja
czó kar társ kísérletet tesz a kecse- 
géknek balatoni meghonosítására. A 
szaporítási eljárásra minket is beta
nított, hogy távollétében önáUóan 
is végezhessük ezt a munkát, most az 
a tervünk, hogy a balatoni kísérlet
hez mi adjuk az anyagot. Gondolja 
csak el elvtárs, hogy siker esetén 
nem kis dicsőség lesz ez szövetkeze
tünknek is!

—  Nemcsak a kecsegeállomány 
utánpótlásával törődünk. Tavaly 5 
süllőfészket helyeztünk ki a Szelídi- 
tóba, az eredmény kitűnő, 90°/o-os 
kikelés volt. Az őszi lehalászás ide
jére a süllőivadék 15— -2Q dkg súlyt 
ért el s ez azt bizonyítja, hogy a te
rület kiválóan alkalmas nemcsak 
keltetésre, hanem nevelésre is.

—  A Szelídi tavon állandó ha
lászmesterünk van, feladata a sze
méthal irtása, közben a vad ponty- 
állomány átállítása gyorsnövekedésű 
nemes pontyra. E célra ezidén is 
10 000 db. nemes pontyivadékot he
lyezünk ki (egyéves anyag).

—  Szövetkezetünk a nem folyó
vizeket általában úgy hasznosítja, 
hogy az utánpótlást ezeken a terü
leteken biztosítja részben egyéves 
ivadék, részben anyapontyok kihe
lyezésével. Ahol íváskor folyósik- 
ráíjú pontyot sikerül fognunk, rög
tön a mesterséges szaporítás mód
szerét alkalmazzuk, mert ez, védett 
keltetéssel egybekötve (íz eddigiek

alapján meggyőzött bennünket az el
járás helyességéről.

—  A halutánpótlás biztosítása, a 
mellékágak, állóvizek legcélszerűbb 
kihasználása érdekében szocialista 
szerződésben vagyunk a Haltenyész
tési Kutatóintézettel.

A  hal-utánpótlásról volt szó, ez
zel rendben is volnánk, de hogyan 
állunk a halász-utánpótlás kérdésé
vel?

—  Ezen a téren is megtettük a 
szükséges lépéseket, —  kapjuk a 
megnyugtató választ Zerza kar társ
tól. —  Tavaly ifj. Nyitrai Ferenc, 
ezévben ifj. Szepesi Imre vett részt 
Kunszentmártonban halászati tanfo
lyamon. Mindkettő régi halászcsa
ládból származik, már nagyapjuk is 
halászember volt, apjuk pedig szö
vetkezeti tag. Az iskolán mindket
ten az elsők között végeztek. Most 
rajtuk a sor, hogy gyakorlati mun
kájuk is olyan eredményes legyen, 
mint iskolai szereplésük. Erre —  ké
pességük alapján —  van lehetőség, 
el is várjuk tőlük.

Még egy fontos kérdés van hátra, 
hogyan oldják meg az értékesítést?

—  T ermészetesen szövetkezeti 
alapon. Közös a termelésünk, közös 
az értékesítés is. Szépen működő 
budapesti halászcsárdánk a IV . ke
rületből, Újpestről rövidesen Bu
dára költözik a Mártírok-útjára. 
Nem feledkeztünk meg a helyi igé
nyek kielégítéséről sem. Ezért Pak
son is nyitottunk halászcsárdát, re
méljük, ez is úgy beváltja a hozzá
fűzött reményeket, akár a budapesti.

Megköszönjük Zerza kartársnak a 
szíves felvilágosítást. A  népszerű 
Pista bácsi ezekkel a szavakkal fe
jezi be mondanivalóját:

—  Minden igyekezetünkkel azon
leszünk, hogy eredményeinkkel az 
év végén a tavalyinál jobb helyen 
végezzünk. —

A Szovjetunió Legfelső Tanácsá
nak Elnöksége a Szovjetunió M i
nisztertanácsa javaslatára a halkiter
melés további növelése és a, halter
mékek minőségének megjavítása cél
jából halipari minisztériumot létesí
tett, amelynek főhatósága alá az 
élelmiszeripari minisztérium halipari 
vállalatai és szervezetei tartoznak.

A halipari minisztériumnak a mi
nisztertanács által jóváhagyott név
sor szerint átadták a szóbanforgó 
halipari vállalatokat és szervezete
ket.
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a povily lenyész-
Pontytenyészállományunk a má

sodik világháború alatt a rossz élet- 
körülmények következtében növe
kedésben leromlott. Az elmúlt évek 
során a járványos hasvízkór beteg
ség miatt pontytenyészállományunk 
még jobban legyengült. A sok csö- 
kött, örökletes testihibás és vad- 
ívásból származó pontyot tartal
mazó állomány növekedése elütő, 
betegséggel szemben kevésbbé el
lenálló.

Hogyan m érjük a ponty testméreteit? 
a — fejhossz; b >= tessthossz; c — fa.» 

roknyélhossz; d =: a  farkúszé hossza 
a bem élyedésig; d-4_e =  a farkúszé 
teljes hossza; f  — testm agasság; g —  

testszélesség.

A nemesítés munkája még szerte 
a világon kezdetleges, új tudo
mány, az ezzel kapcsolatos öröklés
tani ismeretek, módszerek még kül
földön sem kiforrottak. Pozitívu
mokat különösen Szuhoverhov 
(szovjet), Wunder és Probst (né
met) munkáiból meríthetünk. A

Hibást estü kétnyaras t  en y  és z p ont y ok 
a simongáti tógazdaságból. Fent ko
poltyúfedő-hibás ponty, súlya 0,80 kg. 
Középen horpadthátú pontyok, súlyuk 
0,80 kg. l»ent normális példány, sú lja  

1.50 kg.

nemesítés során főleg saját kísér
leteinkre és megfigyeléseinkre vol
tunk utalva. Az elért egyik rész- 
eredményt az alábbi összefoglalás
ban közöljük.

Főfeladatunk a tenyészponty- 
anyák gondos kiválogatása, ezektől 
függ a jövendő tény észanyag jó 
vagy rossz minősége. A bánásmód 
a legóvatosabb legyen, ha nem áll 
rendelkezésre kiválogatáskor pony
vavászon fenekű válogatóasztal, 
akkor füves gyepre terítsük vizs
gálatkor a halakat. Szállításkor ko
sár helyett fakeretes ponyva-sarog- 
lyát használjunk, hogy a sérülése
ket elkerüljük. Igazat mondott 
Pataki Beksits Tibor kiváló hal- 
tenyésztőnk, amikor azt hangoz
tatta: „Selyempapírbacc csomagolva 
szállítsuk az anyákat!cc A válogató- 
asztalra (adogatott tenyészhalakat 
először átvizsgáljuk és selejtezzük. 
A  beteg és sérült ponty életösztöne 
azt diktálja, hogy először egészségi 
állapota jöjjön rendbe és csak az
után szaporodjék, ezért az ívás ké
sik. Hasvízkórban szenvedő állo
mányoknál ellentétes megfigyelé
sek is vannak: a beteg anya nagy- 
mennyiségű ikraterhétől minél ha
marabb igyekszik szabadulni, az 
utódok azonban nem életképesek.

Testihibás pontyok különösen ott 
fordulnak elő, ahol a múltban has
vízkór dühöngött, vagy jelenleg is 
pusztít s az átvészelt állományt se
lejtezés nélkül tenyésztették to
vább. Tógazdaságainkban leggyak
rabban a következő testi hibák for
dulnak elő: horpadthátúság, farok
nyél hibák (ez utóbbiak főleg az 
átvészelt állományban mutatkoz
nak), kopoltyúfedő hibák (nemcsak 
lélekzési zavarokat okoznak, ha
nem megkönnyítik az élősködők le
telepedését is a kopoltyúlemezeken), 
mopszlifejűség, csempeszájúság, 
úszóhibák. Legújabb kutatásaink 
szerint a felsorolt testi hibák örökle
tes; tulajdonságok, az ilyen pontyok 
utódai a hasvízkór megbetegedés 
iránt is hajlamosságot mutatnak, 

elsőrendű feladatunk, hogy ezt az 
anyagot a tenyészetből kikapcsol
juk. A legkisebb úszósugár rend
ellenesség is jelezheti, hogy a 
pontyszülő öröklési alapjával va
lami nincs rendben, helytelen az 
ilyeneknek kihelyezése ívatásra. A 
feltételezhetően örökletes hibás 
úszójú pontyokat is inkább selej
tezzük ki, mintsem azokat leívatva 
a káros tulajdonságokat az utódok
ban még jobban rögzítsük. Ügyel
jünk az oldalvonalra is, ha mind
két oldalon ugyanazon a helyen 
szabálytalanságot észlelünk, gon
dolnunk kell gerincoszlop korcsoso- 
dásra. A szemlencse ne legyen ho
mályos. A halat egyik oldaláról a 
másikra fordítva, forduljon ugyan 
el a szemgolyó, de se túl mélyen, 
se túl magasan ne álljon. A beesett 
vagy kidülledt szem tapasztalat 
szerint már a betegség előjele.

Ki kell kapcsolni a tenyésztésből 
azokat az anyákat is, melyekben 
az ivartermék csak egyoldalúan 
fejlődött ki és ezért a test valame
lyik oldala erősebben kiemelkedik, 
hasonlóképpen bánjunk az ivaréret
len és a meddő példányokkal is.

Az egészséges életrős példányok 
testméreteit felvesszük, a lemért 
halakat egyedenként megjelöljük 
és óvatosan szétosztályozzuk külön- 
külön rekeszbe. Elegendő, ha a 
testhosszt, fejhosszt, faroknyél- 
hosszt, testmagasságot és testszé-

Teny észponty ok hátúszó és hátúszó- 
sugár rendellenességei. A  normális 
tenyészpontynak 3 kemény és 19—21 

nagy sugara van.

lességet mérjük. (Lásd az ábrát.) 
A mérés eszközei a Vámosi-láda, 
fém-mérőszalag és ívkörző. A test
méretekből számíthatók ki a test
méret arányok (indexek). Test

hosszúság: testmagasság — profil
index. Testmagasság : testszélesség 
— keresztmetszet-index. Testhosz- 
szúság : fejhosszúság =  fejindex. 
Testmagasság : faroknyélhosszúság 
=  farokny élindex. A méretará
nyokból nemcsak a fajta-jellegze
tességek, hanem a fogyatékosságok 
is megállapíthatók.

A küllem és a súly közt összefüg
gés van, ez a halhúshozam szem
pontjából fontos. A tenyésztő fel
adata a kisfejű és kiscsontozatú, 
arányos testméretű egyedek kiválo
gatása. A fejhossz a testhosszhoz 
viszonyítva lehetőleg kicsiny le-

Fcint normális kétnyaras tény ész- 
ponty, alul kopoltyúfedő-hibás ponty, 
súlya 0,15 kg. (Szajki tógazdaság.)
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gyen (a hányados közel a 4,00 ér
tékhez). Ha a fej hosszúság 3-nál 
kevesebbszer van meg a testhossz
ban, gerincoszlop korcsosodás gya
núja forog fenn. A hát se legyen 
túlságosan magas ívelésű. Egyes tó
gazdaságokban (Varászló, Sumony, 
Mórichely) gyakoriak a túlságosan 
magashátú „tányérpontyok“ * Pro
filindexük 2,00 körüli. Ezeknél 
egyenletes gerincoszlop rövidüléssel 
állunk szemben, ennek oka az, hogy 
az egyes csigolyatestek hosszanti 
növekedése akadályozva van s a 
magassági növekedés fokozódik, a 
gerincoszlop a bognártüske irányá
ban felemelkedik. Magyarázata a 
túlzott beltenyésztés. Az ilyenek 
más pontyfajtákkal együtt népe
sítve növekedésben lemaradnak s 
fogékonyabbaknak mutatkoznak a 
hasvízkór iránt.

A faroknyél legyen jól képződött. 
Ha a faroknyélindex 2,60 fölötti ér
téket mutat, gondoljunk gerinc
oszloprövidülésre s az ilyen pontyot 
a tenyésztésből kapcsoljuk ki.

ívatásra lehetőleg azonos test
méretarányú példányokat helyez
zünk ki. Párosításkor ügyeljünk a 
színeződésre és a pikkelyezettségre. 
Kutatásaink bizonyítják, hogy bi
zonyos színeződésű pontyfajták 
vagy változatok jobban gyarapsza- 
nak bizonyos körülmények között 
mint mások. A gödöllői kísérleti tó
gazdaság tőzeges-homokos tavaiban 
csak a szürkés-fehéres pontyok gya
rapodnak jól, míg az iszapos agya
gos talajban az arany sárgás színe
zetűek. A pikkelyezettség általában 
örökletes tulajdonság, a teljesen 
pikkelyes pontys'zülők utódai $ szin
tén pikkelyesek, míg a tükrös _ és 
bőrpontysztilők utódai**- ugyancsak 
tükrösek, illetve csupaszok lesznek. 
Ma már tudjuk, hogy az oldalpik- 
kelysoros tükrös ponty növekedése 
rosszabb, mint a hátpikkely sor ősé. 
Emellett a teljesen pikkelyes és a 
hátpikkelyes tükrös ponty életre
valóbbnak is látszik, mint a csupasz 
és az oldalpikkelysoros tükrös. 
Utóbbiak a betegségek iránt fogé
konyabbak s köztük gyakrabban 
fordulnak elő örökletes testi hi
bák is.

A pontytenyésztésben is figye
lembe kell venni a szülők szárma
zását, hogy ívatásra csak olyan tör
zsek kerüljenek, melyek életképes, 
azonos növekedőképességű utódo
kat adnak. A varászlói beltenyész
tett tájfajta jó növekedési tulaj
donsága közismert, a baj\ csak a 
hasvízkór iránti rendkívüli hajla
mosságában van. Ez az anyag más 
származású tenyészanyaggal keresz
tezve is utódaiban kevés ellenálló 
képességet mutat a hasvízkórral 
szemben. Hasonló a helyzet Móric- 
helyen is, így a fenti két gazdaság 
jelenlegi beltenyésztett anyagát 
nem használhatjuk fel további faj
tafel javításra.

Helytelen, ha tenyészállományun- 
kat egy- vagy kétévenként idegen 
gazdaságból hozatott tenyészanyag
gal keresztezzük. A helyi tenyész- 
anyag értéke az, hogy az ottani 
életkörülményekhez alkalmazkodik

s ha máskülönben káros örökletes 
tulajdonságai nincsenek, csak 

olyankor folyamodjunk keresztezés
hez, amikor kiválogatással már 
nem tudjuk a növekedőképességet 
fokozni. A gyakorlat sokszor iga
zolta, hogy az így keresztezett 
anyag sokszor csak évek múlva al
kalmazkodik az ottani életkörülmé
nyekhez.

Az utódokat mindig külön tavak
ban neveljük és teleltessük, össze
kevert ivadékállományból sohasem 
lehet helyes kiválogatást végezni. 
Ne feledjük el, hogy a tény észpon
tyok négy nyár elteltével válnak 
ivarérettekké, elég egy kis vigyá
zatlanság és a nemesítő munkát 
kezdhetjük elölről.

ÉRDEKES MEGFIGYELÉS során 
kaptunk magyarázatot arra vonat- 
kozólag, miért csappant meg annak
idején olyan rohamosan a soroksári 
Dunaág törpeharcsa állománya?

A Nádor-csatorna mellett levő tó
gazdaságokban a telelőkbe ammó
niával és fenolszármazékokkal szeny- 
nyezett víz került. Már kisebb am
móniatartalom mellett is elsősorban 
a törpeharcsa pusztult el és csak jó 
val nagyobb szennyeződés után a sül
lő, compó, keszegfélék és a ponty. A 
ponty például viselkedésével még nem 
is jelzi az ammóniát amikor a törpe
harcsa már pusztul. Ez ad magya
rázatot arra is, hogy miért nem le
hetett bár sokszor megkísérelték 
ezekben a gazdaságokban a szintén 
erősen ammónia-érzékeny lesőhar
csát tenyészteni.

Dr. W. E.

Maláiz-itöcqáiii boicátiáfy
Van ilyen? Van! Meg kell má

sutt is csinálni, ahol nincs? M eg!
Ezekután rátérhetünk a részle

tekre.
Az emelkedő horgászlétszám és 

az erősödő Halászati Termelőszövet
kezetek azt a gondolatot kelthetik az 
elmaradt szemlélőben, hogy a régi 
csatabárd most van csak igazán 
munkában és reggelenként bánatos 
özvegyek szedik össze a „legjobb“ 
férjek és apák megskalpolt földi 
maradványait a Duna, Tisza és egyéb 
vizek partjain. Holott ez nincs így, 
s egyre kevésbbé van így.

Kérdem múltkor egy halásztól:
—  Nincs baj a horgászokkal?
—  Nincs!

De hiszen több feljelentés ér
kezett és fogtak is horgászokat kü
lönféle kihágásokban.

—  Azok nem horgászok voltak.

A tógazdasági gyakorlatban cso
portos ívatási módot alkalmaznak 
az úgynevezett törzsek kihelyezésé
vel. (1 ikrás +  két tejes =  kistörzs, 
két ikrás +  három tejes =  nagy 
törzs). A legújabb kutatások szerint 
nagyobb ivadéktermés érhető el, ha 
legalább két ikrást helyezünk ki és 
minden ikrás mellé 3—4 tejest. A 
legjobb az eredményt akkor, ha a 
tejesek különböző súlyúak és ko
rúak. így az ikrák a számukra fizi
kai, kémiai és biológiai szempont
ból legmegfelelőbb spermával ter- 
mékenytilnek. Rossz eredményre 
számíthatunk, ha az ikrás mellé 
egyező súlyú és korú tejeseket he
lyezünk ki.

dr. Jászfalusi Lajos

—  Hát?
—  Csirkefogók! A M I horgá

szaink velünk élnek, gyűléseinken 
ott vannak —  mi is az övéiken —  
s azokat a feljelentéseket nem mi 
tettük„ hanem ők. Azt hiszem ezzel 
mindent megmondtam. Máskülönben 
pedig Nagy Imre híres beszédéhez 
tartjuk magunkat. . .

—  Hogyhogy?
—  Úgy, hogy „Amilyen az adjon- 

isten, olyan a fogadj isten“ .

a  k o r a t a v a s z i  IDÉNYBEN
közegészségügyi szempontból több 
esetben túl kellett klórozni a buda
pesti vezetéki vizet. A víz magas 
klórtartalma megfelelő tisztító be- 
lendezés hiányában érzékeny veszte
séget okozott a Haltenyésztési Kuta
tóintézet nagyüzemi csukakelte tési 
kísérleteiben.

A vizsgálatok szerint kifejlett ha
laknál 1— 5 mg. között mozog lite
renként a szabad klór halálos mér
gezést okozó adagja. Önkéntelen 
szerzett szomorú tapsztalataink most 
azt mutatják, hogy sajnos, az ikrá
ban fejlődő embrió sem érzéketle
nebb mint a felnőtt egyedek.

Dr. V. B.
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