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TÓTISZTÍTÁS____________
ÉS TAKAR M ÁNYO ZÁS

A halászat április havi vezércikkének 
a termelőszövetkezetekkel foglalkozó 
része kilátásba helyezte, hogy a lap 
folyamatos tájékoztatót ad a halasgazdasá
gok tennivalóiról annál is inkább, mert 
a szövetkezetek — gyors számbeli és 
területi növekedésük folytán — egyre 
nagyobb súllyal szerepelnek népgazda
ságunk háztartásában.

Ezúttal az augusztus-szeptember havi 
munkákból a tótisztítás és a takarmá
nyozás fontosságát hangsúllyozzuk. A  
szövetkezetekben itt találkozunk a leg
több hibával. Jól jegyezzük meg, hogy 
tavainkat éppúgy tisztán kell tartanunk 
a halhústerm,elés szempontjából káros, 
gyomnak számító, a tó tükrét és mé
lyebb vízrétegét beárnyékoló, a »tó 
talaját kiélő növényzettől, mint a szán
tóföldi növénykultúrákat. Gyakran hal
lott megjegyzés, hogy a természetes ta
vakban is van nád, gyékény, stb. Jó 
tudnunk, hogy ezek a vizek 20 kg halat 
sem adnak holdanként a tógazdaság
ban ennek 10—20-szorosát kell megter
melnünk. Az alacsonyabb vízben gya
log, rendes kézikaszával, vagy bozót
kaszával, a mélyebb részeken hosszabb 
nyelű és a csuklóskaszával történhetik 
gyomirtás, minél mélyebben vágva, 
hogy az újabb felnövését a befulladás 
meggátolja. A csuklóskaszával is dol
gozhat sekélyben ,,lábról“ 2 fő, mélyebb 
vízben két — egymástól a kasza széles
ségéhez képest merevített — csónak
ból. Ehhez tehát 4 fő kell. öt-hét tagú 
csuklóskasza beszerezhető a szentgott
hárdi Kaszagyárban (Szentgotthárd, Vas 
miegye), vagy esetleg házilag is össze
állítható. A tisztántartást illetően egyéb
ként az a helyzet, hogy rendes üzem
ben augusztusra már ennek a muriká
nak a javán túl vagyunk, de mert több 
helyen nem így van, pótolni kell a 
mulasztottakat. Ha bármily oknál fogva 
az egésszel nem bírunk, legalább sávo
kat vágjunk. A  levágott növényzetet 
huzzuk ki a partra, a távolabbit 1—2 
helyen összetolva lekarózzuk. Szana
szét hagyva rothadásával oxigénhiányt, 
elhullást okozhat. Augusztusban trá
gyát már ne adjunk a tóba.

Legfontosabb feladat a tenyészddő 
hátralevő részében a takarmányozás. 
Több helyen abban a tévedésben vannak, 
hogy néhány kg abrak- vagy ocsuféle

beszórása egyenlő az okszerű takarmá
nyozással. Országosan holdanként mint
egy 100 kg-ra becsülhető a természetes 
hozam. 75 kg szuperfoszfát — 10 halhús
szaporulat, 1 q sertéstrágya — vízzel 
hígítva, jól széjjelosztva — =  3 kg hal
hús. Az ezen felül termelni kívánt min
den 100 kg halhúsra 3,5 kg csillagfürt, 
4,5 kg árpa, vagy kukorica etetése szük
séges. Az ocsuféle értéke keményítőérték 
alapon állapítható meg. (Esetleg 7—10 kg 
ad 1 kg halhúst).

A feltehető kérdések: 1. mennyit, 2. 
mikor, 3. mi módon etessünk? Ad. 1. 
amennyit a halak elfogyasztanak. Ad. 2. 
lehetőleg naponta, kora reggel, pontosan 
azonos időben. Ad. 3. a szemes terményt 
legalább fél nappal előbb beáztatjuk, 
darafélét, korpát etetés előtt benedve
sítjük. Utóbbiakhoz előnyös 5—10% agya
got keverni. A  termény megdarálása csak 
az ivadék részére szükséges. Holdanként 
egy etetőhelyet jelölünk ki karóval vagy 
dróttal összekötött és téglával lesüllyesz
tett nád-nyalábbal. A  jelek „zsinórban“ 
állva rendszeretetről tanúskodnak. Min
dig ugyanarra a helyre engedjük le az 
ennivalót. Különösen ügyeljünk a borsó- 
és babfélék beáztatására, mert ezek enél- 
kül esetleg elhullást okozhatnak. Vissza
térve a mennyiségre: a fogyasztást na
ponta ellenőrizni kell. Kutatószákkal 
(hosszú rúdra, arra merőlegesen erősített 
drótszitát a fenéken végighúzva és óva
tosan felemelve) meggyőződünk, fel
ették-e a halak az abrakot. Ha néhány 
óra alatt elfogyott, emelhetünk az ada
gon, ha még este is találunk, másnap 
nem etetünk. Augusztus és a mostanában 
gyakran meleg szeptember szinte nyári 
napjait használjuk ki jól, különösen ott, 
ahol korábban sovány, vagy semmilyen 
sem volt a nyújtott koszt.

A takarmányozás hasznáról, halaink 
gyarapodásáról kéthetenként győződjünk 
meg próbahalászaí által, amikor dobóhá
lóval az etetés megtörténte után legalább 
100 db halnak a velünk vitt kézi mérle
gen való lemérésével, az eredmény pontos 
feljegyzésével megállapíthatjuk a növe
kedést.

Halaink védelme érdekében gondosko
dunk a vízszint tartásáról, frissítjük a 
tápcsatornából, ügyelve viszont arra is, 
hogy felesleges mennyiség ne kerüljön 
be, ez esetleg károsan hűti a tó vizét.

A tiszavasvári „Munka” tsz. halastavát nyárfák szegélyezik
ÍPékh felv.)

Ha kénytelenek vagyunk többlet-vízzel 
dolgozni, ne a felső-, hanem az alsó ré
tegből bocsássuk ki. Gyakoribb eset 
lehet a vízhiány, vagy az ún. „vízvirág
zás“ , amikor némely alga faj gyors és 
nagymértékű elszaporodása megfesti a 
vizet. A nagytömegű alga békanyál néven 
ismeretes. Ezek elhalásával beálló rotha
dás oxigénhiányt és elhullást idézhet elő. 
Vízbeeresztés, szivattyúzás, vagy mésztej 
szétlapátolásával segíthetünk. Gémek, 
vidrák, halorzók garázdálkodására ügyel
jünk.

És most nézzünk széjjel a szélrózsa 
egynémely irányában. A Bács megyei 
Kerekegyháza határában a szép Kondor 
tóban nagy munka folyik. Az Előre tsz 
gáttal két részre osztja a 250 kh-as vizet, 
hogy okszerűbben hasznosíthassa. A  
nagybaracskai Szabadság htsz herceg- 
szántói 36 kh-as tógazdaságát a Tolnai 
Haltenyésztő Állomásáról 300 ezer zsenge 
pontyivadékkal népesítette. Bácsban nagy
mértékű fejlesztésre lenne mód, sok a jó 
terület, de egyelőre kevés a víz. A  Duna- 
Tisza csatorna építése oldja majd meg a 
problémát.

Borsod megye régebbi tsz tógazdaságai
nak kisebb része gyengén üzemel, mun
kaerőhiánnyal küzd, viszont újak lépnek 
a halasgazdaság rögmentes útjára, a har- 
sányi Petőfi 36 a hangonyi új tsz 25 
holddal, szakképzett halászmesterrel.

Tolna megyében, Tamásiban hiányzik 
az állandó gondozó. Szili János 400 kh 
szántóföld brigádvezetője semmiképpen 
sem tehet eleget a 60 holdas tó követel
ményeinek. Idézhetjük a régi mondást: 
„Ember kell a gátra!“ — és a tóra, a 
mellékfoglalkozásként űzött mesterség
nek a halak isszák meg takarmánymentes 
levét. Az illetékesek állítják, hogy az új 
termésből majd rendszeresen takarmá- 
nyoznak. — Iregszemcsén is kevés idén 
a halaknak jutó eleség. Magyar József 
elnök szerint a nagy felfutás az oka. Itt 
is az új termés hozza meg a halak növe
kedési kedvét. Egyébként szeretik a 
halászatot, fejlesztés is lesz, egyelőre 5 
kh.

Somogybán Osztopánban a Győzelem 
tsz bizonyára győzelemmel fejezi be .a 
szezont. Eleinte aggódott a gondos halásfc- 
mester, gyermekkori emlékei jutottak 
eszébe, amikor az „Ígéret földjéről“ t$* 
nult. Osztopánban telepedve úgy láttá* 
ez az ígéret földje. De javúlt a helyzet, 
100 q abrakja van az etetés kezdetén. A 
göllei Békében Kovács János halászmes
ter 30 q vegyes abrak mellett szőlőtök 
köllyel pótolja a hiányt. Felkértük, hogy 
az eredményről számoljon be. Nagy Jó
zsef halászmester említette, mint aki 
már korábban is etetett szőlőtörkölyt. 
Ha kezébe jutnak e sorok, őt is kérjük, 
írja meg tapasztalatait.

Pöschl Nándor

Morduhai-Boltovsákai és Mitro- 
polszkij a boroki intézet kiadványá
ban (Bulletin Instituta Biologin Vo- 
dohranyilis 1958. Nr. 3.) erről az igen 
figyelemre méltó kísérletről számol 
be. i

Az igen alacsony produktivitású 
Ribinszki-víztárolóban (1. bővebbet 
„Halászat” 1957. 69. oldal) a terme
lékenység emelése céljából a Don 
torkolati vidékéről 1957 őszén kb. 
10 000 db Mysis-t (főként: Meso- 
mysis intermedia-t) és a távolkeleti 
Csanka tóból 2500 db Gamela-t 
(Leander modestus) telepítettek. Az 
állatokat műanyagkannákban leve
gőztetéssel 2—9 C°-os vízben szállí
tották. A Mysis-ek (500 db literen
ként) 86 óráiig, a Gamelá-k (10 db 
literenként) 132 óráig voltak úton. 
Ennek ellenére alig volt pusztulás. 
A rákok egy részét azonnal a víz
tárolóba bocsátották, másik részét 
halastóba helyezték, ahol a Game
lá-k (10 lábú rákok) az oxigéicsök- 
kenés ellenére jól átteleltek és július 
elején sok petés nőstény jelent meg. 
Lárvákat a dolgozat megjelenéséig 
még nem találtak. (W.)
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Szakemberképzésünkről...
Ha adva vannak a gazdasági fel

tételek, minden termeiesi ag — így 
a naiaszat lejiodese is — attól lügg, 
nogyan van eliatva nozzaerto és rá
termett szakemoeiekkel.

iVleg kell állapítani, nogy a halá
szat ellátottsága ezen a térén also-, 
Közép- es lelso szinten egyaránt hiá
nyos. fezért sürgős beavatkozásra 
van szükség, nehogy az utóbbi evek 
hatalmas lejiödesenek a szakember- 
many szabjon gátat.

Ha a felsőfokú végzettséggel ren
delkező halászati szakembereinket 
nézzük — s e  cikk keretében csak 
velük foglalkozom — igen sok ten
nivalónk van. Kevesen is vannak és 
jorészük életkora is előrehaladott. 
Például a 9 halgazdaság főagronó- 
musai közül négyen már túllépték 
a 60. évet s további hárman egy két 
éven belül elérik azt. így a halgaz
daságok vezető szakember gárdája 
kiöregedés folytán rövid időn belül 
kicserélődik, megfelelő utánpótlás
sal azonban nem rendelkezünk.

Jelenleg az ország halászatában 46 
egyetemet vagy főiskolát végzett ag- 
ronómus dolgozik. Ez a szám a jelen
legi szükségletet sem fedezi és külö
nösen nem elégíti ki a fejlesztés nö
vekvő igényeit. A halászatnak ugyan
is — mint speciális szakmának — 
minden 500 kh-nyi halastó után egy 
egyetemet végzett szakemberre van 
szüksége.

Számítanunk kell arra, hogy a 7 
éves halászatfejlesztési terv a meg
lévő 30 000 holdon túl további, kere
ken 33 000 kh tó megépítését irá
nyozza elő. Ezt a tervet meg kell va
lósítanunk, ezért sürgősen intézked
ni kell, szembenézve a szakember
vonalon kétségtelenül kedvezőtlen 
jelenlegi helyzettel.

Ma a Halgazdasági Trösztnél ösz- 
szesen 28 felső képzettségű szakem- 
bér dolgozik. Ezek közül azonban 5 
éven belül legalább tízen távoznak 
nyugdíjazás miatt. A várható szak
ember igény ugyanakkor — figye 
lemmel már a mintegy 14 000 kh új 
tó építésére is — 90 fő. Ez azt jelenti 
■— ha a más okok miatt távozó szak
embereket nem is számítjuk, hogy a 
hiány a Halgazdasági Trösztnél 7 év 
múlva — megfelelő utánpótlás nél
kül — 72 szakember lenne, túlnyo
mórészt éppen azokon a helyeken, 
ahol a haltenyésztést teljesen elölről 
kezdjük. A legérezhetőbb hiányok 
ugyanis kétségkívül az újonnan meg
épített tógazdaságoknál várhatók.

De az állami gazdaságoknál sem

lenne jobb a helyzet. A szükséglet 
13 000 kh fejlesztése mellett 52 halá
szati agronómus, így 1965-re a ká
derhiány 44 személy lenne.

A halászat megyei igazgatási ap
parátusa jelenleg mindössze 2 egye
temi oklevéllel rendelkező halászati 
szakembert tud felmutatni, tehát a 
szükséglet — ha a halászati felügye
lői hálózat bővítésével nem is szá
molunk — 17 fő.

A haltenyésztési kutatás, oktatás 
és a haltenyésztő állomások hiánya 
is legalább 10 embert tesz ki.

Számításba kell venni, hogy a ha
lászati termelőszövetkezetek egyrésze 
is egyetemet végzett halászati szak
ember munkájára fog igényt tartani. 
Ha ez a szám nem is lesz azonos a 
működő halászati termelőszövetkeze
tek létszámával, de 10 főt nyugodtan 
számíthatunk.

A meglévőkön kívül tehát 1965-ig 
még 153 felsőfokú végzettséggel ren
delkező halászati szakember munká- 
baállítása szükséges. A képzésnél to
vábbi mintegy 30%-ot kell számí
tásba venni, — figyelemmel a várv 
ható lemorzsolódásra.

A felsőoktatásnál ma egyáltalán 
nincs halászati szakemberképzés és 
mint fakultatív tantárgy sem szere
pel a halászat.

A mi viszonyaink között persze ha
lászati főiskola felállítására nincs 
szükség, de kívánatos lenne a halá
szat számára külön tanszék, vagy va
lamelyik tanszéken belül halászati 
csoport felállítása. Emellett évenkint 
1—2 hallgató külföldi halászati főis
kolára való kiküldése is indokolt. 
Megjegyzem, hogy nemcsak a Szov
jetunióban (Mikoján Intézet), de az 
NDK-ban, Romániában és Lengyel- 
országban is működnek halászati fő
iskolák.

Szükséges, hogy a halászat minden 
mezőgazdasági mérnök-hallgató szá
mára legalább féléves fakultatív 
tárgyként hallgatható legyen.

A felsőoktatás terén már eddig is 
sok időt veszítettünk, ezért szüksé
ges volna, hogy még az 1959/60-as 
tanév megindulása előtt a halászat 
oktatása megoldást nyerjen.

A szakemberképzés ma a magyar 
halászat egyik legégetőbb problémá
ja, ezért a Földművelésügyi Miniszé- 
rium annak megoldása érdekében je
lentős erőfeszítéseket tesz. Szüksé
gesnek mutatkozik azonban az is, 
hogy a termelők társadalmi ösztön
díjak alapításával maguk is gondos
kodjanak megfelelő számú egyete
met végzett gyakornok munkábaállí- 
tásáról. pékh Gyula

Nyári halászatkor derékig érő vízben tartják a halaskosarat
(Pékh felv.)
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A Halászat áprilisi számában dr. 
Fóris Gyula cikkében adatokat közöl 
a halastavak munka- és költségvo
lumenéről, amiből megállapítható, 
hogy a tsz-tavak munkamennyisé
gei nagyobbak, mint az állami tava
ké és ennek megfelelően az építési 
költségük is nagyobb. Számomra, 
aki halastavak tervezésével foglalko
zom, nem meglepő ez a tény, de úgy 
gondolom, egy kis magyarázattal és 
indokolással tartozunk azoknak, akik 
nem foglalkoznak a tavak műszaki 
kérdéseivel, de főleg azoknak a Tsz- 
eknek, amelyek halastavat építettek, 
vagy szándékoznak építeni.

Sok tényező közül, amelyek a tó
gazdaságok munkamennyiségét, te
hát a költségek nagyságát is befo
lyásolják, a legfontosabb a terepvi
szonyok alakulása. Gondoljunk csak 
arra, hogy egy síkvidéki tavat min
den oldalról töltés határol, míg a 
dombvidéki tónak csak az egyik ol
dalán kell töltést építeni, ha nagyob
bat is, mint a síkvidéki tavaknál. A 
síkvidéki tavakhoz sokszor kell táp
láló és lecsapolócsatoma is, ami a 
dombvidéken legtöbbször fölösleges. 
Ezek a csatornák is növelik a sík
vidéki tavak földmunkigényességét. 
Nagyon jól látszik ez az említett 
cikkben közölt adatokból, amely sze
rint a Dunántúlon egy kát. hold ha
lastó építéséhez átlagosan 200 m3 
földmunkára van szükség, a tiszán
túli 350 m3-rel szemben. Ezzel szem
ben ia betonmunka mennyisége a 
dunántúli tavaknál nagyobb, mint a 
Tiszántúlon. Minden síkvidéki tóhoz 
két barátzsilip kell, egy tápláló és 
egy lecsapoló. A dombvidéki tavak
hoz csak lecsapoló zsilip kell, de leg

többször kell árapasztó, amely na
gyobb és drágább műtárgy, mint a 
barátzsilip.

Természetesen a dombvidéken is 
és \a síkvidéken is nagyon változók a 
terepadóttságok és eszerint változ
nak a munkamennyiségek is. Azt 
mondhatnánk, hogy ezek a körülmé
nyek egyformán befolyásolják a 
munkamennyiséget minden termelő 
szektornál, azonban nem egészen így 
áll a dolog. Az állami mezőgazdasági 
üzemek a maguk nagy területén al
kalmasabb helyet találhatnak tavak 
építésére, mint a kisebb területen 
gazdálkodó tsz-ek, azonban ez a kö-

Nincs olyan kár, amiből haszon ne 
lenne — hangzik egy régi szólás
mondás, ami úgy június dereka tá
ján gyakran megfordult a természe
tes vizeken dolgozó szövetkezeti ha
lászok fejében. Amíg ugyanis a me
zőgazdálkodás szektorában foglalko
zók „megelégelték” a sok esőt és 
aggodalommal teikintgeittek az égen 
gomolygó sűrű fellegek hömpölygő 
áradata felé — addig a halászok fel
sóhajtottak: na végre kapunk egy 
kis vizet!. . .  Valóban, a halászatra 
nézve a helyzet kezdett egészen nem 
jól alakulni: a rendkívül alacsony 
vízálláisú folyószakaszokról megin
dult a halak „népvándorlása” le, dél
nek, a „nagy vizek” felé, mígnem az 
Ausztria felől érkező árhullámban 
hátraarcot csináltak. Mindez azon
ban csak a Dunára vonatkozik, a 
Tisza vonalán a „helyzet változat
lan” . Vigasztalás: a mezőgazdaság
ban sincs olyan kár, mint aminőtől 
egyesek eledntén tartottak.

rülmény meg nem indokolja a meg
levő nagy különbségeket 

A halastavak építéséhez szükséges 
munkamennyiségeket lényegesen be
folyásolja az egyes tavak nagysága. 
Azonos terepviszonyok mellett a na
gyobb tavak területegységre jutó 
építési költsége kevesebb, mint a ki
sebb tavaké. Egy 5 holdas és egy 10 
holdas halastóhoz is csak egy barát
zsilip és egy árapasztó kell a völgy
zárógátas tavaknál és 2 barátzsilip a 
körtöltéses tavaknál. De lényegesen 
változik a költségek nagyobb részét 
kitevő földmunka mennyisége is. 
Síkvidéken — négyzetalakú halasta
vat feltételezve — egy 1 hektáros 
tóhoz 400 fm, 4 hektáros tóhoz 800 és 
egy 9 hektároshoz 1200 fm töltés kell, 
tehát az egy hektárra jutó töltés
hossz 400, 200, illetve 133 fm. Ez már 
lényeges különbség a nagy tavak 
előnyére.

Síkvidéki tógazdaságoknál az sem 
közömbös a földmunka nagyságának 
szempontjából, hogy egy tó egyedül
állóan épül-e, vagy több tó épül egy
más mellé, mert minden újabb tónak 
az előbbivel van közös töltése, tehát 
a több tóból álló tógazdaság olcsób
ban építhető, mint a kevesebb tóval, 
természetesen egyébként azonos kö
rülmények és tónagyságokat felté\- 
telezue.

Miután láttuk, hogy az egyes ta
vak nagysága és a tógazdaságok 
nagysága milyen nagy hatással van a 
munkamennyiségekre,, nézzük meg, 
hogyan alakulnak a tavak nagyságai 
és a tógazdaságok tavainak száma a 
főbb termelőszektoroknál.

Az 1958-bian üzemben volt tógaz
daságok adatai alapján egy-egy tó 
területe országos átlagban: 

a Halgazdasági trösztnél 33 kh 
az állami gazdaságokban 22 kh 
a termelőszövetkezeteknél 13 kh 
Még szembetűnőbb ez az arány a 

síkvidéki megyék tógazdaságainál, 
ahol az átlagos tónagyság

a Halgazdasági trösztnél 125 kh 
az állami gazdaságokban 50 kh 
a termelőszövetkezeteknél 18 kh 
Ha továbbmenve megnézzük azt is, 

hogy egy tógazdaságban átlagosan 
hány tó van, még jobban kidomboro
dik a munkam*ennyiségekben mutat
kozó eltérések oka. A síkvidéki me
gyékben egy tógazdaságban átlago
san

a Halgazdasági trösztnél 5,4 db 
az állami gazdaságokban 3,4 db 
a termelőszövetkezeteknél 1,8 db 

tó van.
Amint az előadottakból kitűnik, a 

munkamennyiségek a tavak és tó
gazdaságok nagyságától függenek és 
a termelőszövetkezetek halastavai
nak építési költsége azért nagyobb, 
mint az állami tavaknál, mert azok
nál az egyes tavak is és a tógazdasá
gok is kisebbek.

Gaál Elemér
*

Szerk.: 10 kh-nál kisebb tó építésé
hez 1955 óta a Földművelésügyi Mi
nisztérium — nem az egységre eső 
magas költségek, hanem az irreáli
san magas üzemelési költségek miatt 
— nem járul hozzá.

A MOHOSZ makádi ivadéknevelő tavának szivornyapárja
(iFóris felv.)
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NÉPESÍIÉS
-teA.tn.0Si.ete4 táp&á&ék

TAKARMÁNY.. .  |

Akkor jó a munkánk, ha azt úgy 
csináljuk," ahogy az „a nagy könyv
ben meg van írva“, — mondja egy 
szólás-mondás. De vajon jól van-e 
minden „a nagy könyvben“ ?

Három halgazdasági szakköny
vünk forog közkézen:

Répássy: „Édesvízi halászat és 
halgazdaság“, 1914.; Fischer: „Ma
gyar halászat“ . 1931.; és „Tógazda
sági haltenyésztés a gyakorlatban“ . 
1£|54. Mit mondanak ezek a könyvek 
a népesítésről.

Répássy szerint a népesítési 
darabszám attól függ, hogy milyen 
nagy a tóterület hústermelő-képes
sége, és attól, hogy milyen nagysá
gúra akarjuk halainkat nevelni. 
(Számításba véve a kallódást is.) E 
könyvben Répássy még nem vá
lasztja el a termelőképesség és ter
mészetes hozam fogalmát és ami a 
legfontosabb, a népesítést a tavak 
természetes hozamának állandósá
gára építi fel. E könyvben a népesí
tést a takarmányozás nélkül szá
mítja ki tés egy másik fejezetben 
jegyzi még, hogy takarmány o zott 
tavakban 3—4-szeres mennyiséget 
népesítsünk.

Fischer könyve nem veszi részle
tesen a népesítést. Ezt találjuk: „A 
népesítés megállapítására használa
tos képletek ismertetése túl messze 
vezetne célunkon, miért is általá
nosságban megemlítjük, hogy köze
pes termelőképességű tóba, ha a ha
lakat nem etetjük, kát. holdanként 
200—300 db egynyarast, vagy 100— 
200 db kétnyaras halat helyezünk 
ki. Ha a halakat takarmányozzuk és 
a tavakat trágyázzuk is, akkor az 
egynyaras ivadékból holdanként 
300—600 db-ot, a kétnyaras ponty
ból 250—400 db-ot helyezünk ki.“ 
Az itt említett, de nem tárgyalt né
pesítési képlet a következő: kihe
lyezési darabszám =  összes hozam 
osztva a tervezett súlygyarapodás
sal, hozzáadva a várható veszteség.

A több szerző által írt: „A tógaz
dasági hal tenyésztés a gyakorlat
ban“ című könyvben Erős Pál ezt a 
kérdést elméletileg már modem 
szellemben, igen részletesen fejte
geti. Megállapítja az optimális né
pesítés melletti egyedsúly-gyarapo- 
dást. Tehát az eddig tetszőlegesen 
előirányzott egyedsúly-nagyságot za
bolázza meg. A gyakorlatban igen 
elterjedt volt a 10—20 dkg-os ponty
ból a 2 kg-on felüliek előállítására 
való törekvés. Sok tó gazda dicseke
dett azzal, hogy kis testsúlyú 
pontyai év végére óriásokká nőttek. 
Elhatárolja ezenkívül az optimális, 
optimumon felüli és optimumon 
aluli népesítést. Keresi továbbá a 
takarmányozás és népesítés együttes 
hatását a haltermés kialakulására. 
Még mindig kísért azonban itt is a 
természetes hozam állandóságának 
szelleme.

Az említett „nagy könyvek“ igaz
ságaival szemben nem szándéko

zom kritikát gyakorolni. Azok a 
maguk idejében előbbre vitték a tó
gazdasági termelést. Inkább azokra 
szeretném a figyelmet felhívni, ami 
kimaradt belőlük és ami új megvi
lágításba helyezheti a kérdésről al
kotott felfogásiunkat.

A népesítés gyakorlati megállapítá
sához úgy tartják, még ma is a leg
jobb képlet, főként a kezdő, gyakor
latlan szakemberek számára.

A népesítési darabszám függ az 
összes hozam nagyságától, amit adott 
kihelyezési súly mellett az optimális 
egyedsúly gyarapodással (1. Erős táb. 
lázata 142. oldal) kell osztanunk. De 
mennyi az összes hozam? A válasz 
egyszerű: a természetes, — trágyá
zást — és takarmányozási — hozam 
összege. De Erős helyesen állapította 
meg, hogy a takarmányozási együtt
ható a népesítés sűrűségétől és a ter
mészetes hozamtól függ. Állandó a 
természetes hozam? Erre sem adha
tunk igenlő választ, mert nagyobb 
a természetes hozam, ha sűrűbben 
népesítve, jobban kihasználjuk azt.

A természetes táplálék ugyanis 
nem egy „meglevő készlet“ , amit 
több hal rövidebb, keviesebb hal 
hosszabb idő alatt merít ki, hanem a 
vízben lefolyó biológiai termelés 
folyamatos terméke, ami maga is 
termel (növekedés, szaporodás). A 
napi termék elvitelével a termelés 
folyamata csak fokozódik. Tehát, ha 
a halak a tóban folyó termelés ered
ményét napról-napra hasznosítják 
(testükbe halmozzák fel), akkor ez 
nemhogy kimerüléssel fenyegetné a 
„táplálék készletet“ , hanem fokozza 
a termelést. A trágyázási hozamot 
sem lehet állandónak tekinteni. Azt 
találtuk, ha a népesség a régi kere
tek között marad, akkor az új trá

gyázás! módszernek (mely a termé
szetes táplálék fokozódását célozza) 
nincs észrevehető hatása. Eredményt 
csak akkor értünk el, ha a kétnya
ras ponty népesség az 500 db-ot meg
haladta, és az egynyaras pedig 1500— 
3000 db között mozgott. A hozamok 
nagysága a képességek, adottságok 
kihasználásától függ, tehát sohasem 
állandó érték.

Ez a meggyőződés a produkciós 
biológiai kutatás előrehaladásával 
és a trágyázás új módszerének a be
vezetésével kezdett érlelődni. Egy
szerű szavakkal: van tehát egy kép
letünk, melynek végeredményétől 
(a népesítési darabszámtól) függ 
annak kiindulási adata. (Az összes 
hozam értéke.) Népesítési képletünk 
ebben a  ̂formában tarthatatlan. 
Mindezek egy korlát áttörését jelen
tik: megdőlt a hozamok állandósá
gának misztériuma.

Tavaink haltáplálék állatvilága 
májusban a leggazdagabb, nyáron át 
— főként, ha nem trágyázunk szer
vestrágyával — szegényes, és szep
temberben lendül újra fel. A takar
mány adagok pedig más szempontok
tól függően (készlet, beérkezés, tá
roló terület hiány) augusztusban 
érik el a maximumot. Ha ezt a két
féle tényt nem vesszük figyelembe 
a népesítéskor, könnyen előfordul
hat az, hogy a májusi hatalmas hal
táplálék termést elkóty avetélj ük. 
Meggyőződésem az, hogy a májusi 
haltáplálék-maximum roslsz kihasz
nálásával évről-évre halhús százmá
zsákat veszítünk el. Ennek, csak egy 
töredék részét pótolhatjuk takarmá
nyozással, drágán. Ha nem takarmá- 
nyozunk, ritkán kell népesítenünk, 
még rosszabb természetes táplálék 
kihasználás okozói leszünk. Minden 
olyan törekvést, mely az optimális 
takarmányozás ellen van, helytelen
nek kell minősíteni. De minden ilyen 
kérdésnek üzemi és rentabilitás hát
tere is van.

dr. Woynárovich Elek

Ivadéklehalászás kihelyezés előtt
(Woynárovich felv.)
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Korszerű tótrágyázás trágyaszállító tehergépkocsi segítségével a peitzi (NDK) tó
gazdaságban (A Deutsche Fischerei Zeitung nyomán)

z éviről évre nagyobb haltermelés
hez szükséges többletmunkákat 

(tavak teljes tisztántartása, intenzív 
trágyázás, nagyobb arányú etetés, a 
nagyobb termés lehalászása és en
nek a nagyobb mennyiségnek elszál
lítása, a tavak karbantartása) csak 
kézimunkával elvégezni nem lehet 
munkaerő hiányában, vagy ahol ki
vételesen lehetséges, ott rendkívüli 
mértékben megemelné az önköltsé
get.

A felszabadulás előtti időben tó
gazdasági gépesítésről még beszélni 
sem igen volt lehetséges. Tudomá
som szerint egy bevált nádvágógép 
működött Ugrán, eggyel kísérletez
tünk— de eredménytelenül — a hor
tobágyi tavaknál. Egy-két kisebb szi
vattyú vagy szivattyútelep, daráló
motorhoz egy erőgép és vége volt az

egész gépesítésnek. A legtöbb helyen 
a kézá munkaerő mindenkor megfe
lelő mennyiségben állt rendelke
zésre. A felszabadulás után először 
a tógazdaságok újjáépítésére került 
sor és csak államosításuk után kez
dődött meg a gépesítés erősebb üte
me. A külföldi szaksajtó hírei sze
rint mind a Szovjetunióban, mind 
pedig az NDK-ban is elég sok még 
e téren a tennivaló.

A Szovjetunió tógazdaságainak gé
pesítését a moszkvai mezőgazdasági 
kiállítás mutatta be egyes jól gépe
sített tógazdaságok példáján keresz
tól. Megállapítható ebből, hogy ha
zai viszonyainkat bizonyos vonatko
zásban meghaladták. A szállítás, 
nádirtás gépesítése azonos fokon 
áll hazánkéval. Nagy előnyt jelent 
a szovjet viszonylatban beváltnak

A „Iebágyadt” nyári halat egy-két óráig átfolyó vízben hálóban tartjuk, így az 
esetleges elhullás még értékesíthető állapotban kiszedhető

(Pékh felv.)

Tógazdasági gépesítés

tekinthető kis méretű úszó-kotró al
kalmazása. Evvel lehetséges nyáron 
a halágyak és belső lecsapoló árkok 
eredményes takarítása. Ugyancsak 
előbbre vannak a töltések építésének 
gépesítésével. Itt alkalmazzék ui. a 
töltések iszapolását. A tógazdasági 
lehalászás gépesítésére viszont nincs 
megfelelő gép, a trágyázások keresz
tülvitele sincs gépesítve.

Tanulmányutak alapján értesül
tünk arról, hogy milyen fokú a gé
pesítés az NDK-ban.

A tógazdasági gépesítésről hosz- 
szabb cikket közölt a DFZ 1958. évi 
10. száma Menzel oki. tógazda tollá
ból. A cikk részletesen foglalkozik 
az NDK tógazdasági, folyami és ten
geri halászata gépesítésének állapo
tával és a még e téren mutatkozó 
feladatokkal.

Általánosságban megjegyzi, hogy 
bevált gépesítési módszerek, áll. gé
pek a használatban nem igen ter
jedtek el, a legtöbb esetben az elő
állító gazdaságra korlátozódik alkal
mazásuk. NDK viszonylatában hat 
munkakör volna minél jobban gépe
sítendő. Ezek:

1. Szállítás és vonóerő.
2. Talajmegmunkálás, javítás és 

tóépítés.
3. A káros vízinövényzet irtása.
4. Trágyázás.
5. Etetés.
6. Lehalászás.
1. A szállítógépekkel való ellátott

ságot megfelelőnek látja.
2. Mintegy 80 tógazdaság adatai 

szerint a tavak talajának művelésé 
hez majdnem semmi eszköz nem ál] 
rendelkezésre, ahol vannak, ott sem 
használják azokat. Rendkívül ala
csony gépesítési fokon áll a halágyak 
és árkok takarítási munkája, ezek 
majdnem teljesen kézimunkával ke
rülnek elvégzésre és ennek követ
keztében ilyen munkákat alig tud
nak elvégezni. Szükség volna itt 
megfelelő gépekre. Kisebb-nagyobb 
feltöltődött tavak karbahelyezése- 
kor jó eredménnyel 'használják a 
toló-lánctalpas-erőgépeket. Tóépí
tésben is felhasználják, de nagyobb 
tógazdaságok létesítésekor a lapát, 
talicska és kisvasút játssza a fősze
repet.

3. A káros vízinövényzet irtása gé
pesítettnek mondható a különböző 
rendszerű gyékényvágó gépekkel, 
jóllehet kis gazdaságokban ma is 
használják még a csuklóskaszát. A 
rendkívül erős, masszív kivitelű 
„Biber“-nádkaszálógép körfűrészsze
rű vágóival a legnehezebb, zsombé- 
kos terepen is jó munkát végez. Ki
kísérletezés alatt áll a kis tógazda
ságokban is alkalmazható, könnyű 
gyékényvágó gép.

4. Nagy fejlődés mutatkozik a trá
gyázás gépesítésében az utóbbi évek
ben (e gépesítés eredetét nem említi 
a szerző) és felsorolja a különböző, 
—  részben nádvágó gépekkel is kom
binált —  változatokat. Megjegyzi, 
hogy a trágyázás nagy géped csak
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álunk és külföldön

nagy tógazdaságokban találnak meg
felelő alkalmazása lehetőséget.

A trágyaszállításra Peitzben ön
működően dolgozó fekáliaszállító te
hergépkocsit használnak. Königs- 
wartbán viszont a rakodást gépesí
tették egy daruval. Ez a daru alig 
különbözik a nálunk használatos 
„Úttörő“ motoros darutól. Máshol 
végtelen csigával rakják meg *a te
hergépkocsit és a trágyát olyan ma
gasságban fekvő tartányokba eresz
tik, ahonnan az már magától csúszik 
a csónakba (Moritzburg).

5. Az etetés gépesítése cikkíró sze
rint nem nagyon fontos, bár számos 
helyen segítik a szállítás nehéz mun
káját stb. a zsákszállító vagy fúvó 
berendezések. A takarmány előké
szítésére különböző zúzok és darálók 
állanak rendelkezésre. Nagy tógaz
daságokban az etetőcsónakok is mo
torosak már.

6. A lehalászás munkái rendkívül 
sok munkaerőt igényelnek, még ha 
pl. egyenletes kihelyezés esetében a 
válogatás munkaerőszükséglete csök
ken is valamit. A munkaerőszükség
let csökkentése céljából halfelvonó 
készülékeket építettek pl. Peitzben. 
Evvel két sínpáron minden magas
ságra felhozzák a hallal rakott lóré- 
kat és onnan a válogató asztalra 
vagy a szállító eszközre kerül a hal. 
így a magas töltésű tavak, ül. víz
tárolók lehalászása lesz könnyebb, 
mert itt sokszor 30—40 m távolra 
kellett felkosarazni a -halat.

Ezek a lehalászási gépesítések 
azonban csak kivételek még.

Felsorolja ezek után a megfelelő 
tennivalókat és megállapítja, hogy:

1. Sokkal jobban kell a talaj- 
megmunkálással foglalkozni, megfe
lelő eszközöket biztosítani kell 
hozzá.

2. Feltöltődött tó területek vissza
szerzése, tavak építése fokozottabb 
gépesítéssel történjék.

3. Teljesen hiányoznak a halágyak 
és árkok tisztításához szükséges gé
pek.

4. Sorozatgyártásban kell gyé- 
kényvágó gépeket az üzemek kívá
nalmainak megfelelően előállítani.

5. Sorozatgyártásban állítandók' 
elő a trágyaágyúk, mert ezekből 
hiány van.

6. A legtöbb tógazdaságban a trá
gya- és terményszállítmányok kira
kásához nincsenek gépek.

7. Minden körülmény között bőví
teni kell a gépek alkalmazását le
halászáskor.

Láthatólag tehát sem a szerző, sem 
a tógazdasági gépesítés ügyével fog
lalkozó bizottság nem elégedett a 
helyzettel és további erőteljes fejlő
dést kívánnak e téren.

Magyar viszonylatban sem lehe
tünk a jelenlegi állapottal elégedet
tek és nálunk is megállapítható, 
hogy egyes gépesítési megoldások 
még beválásuk esetében is legtöbb
ször az eredeti gazdaság határain be
lül maradnak meg.

A gépesítést fokoznunk kell, de

Gépesített töltésépítés

minden egyes esetben számítást kell 
végezni. Nincs értelme annak, hogy 
a nálunk is könnyen megvalósítható 
gépi trágyarakodást bevezessük, ha 
nem tudunk megfelelő, gyors kira
kodást biztosítani.

Minden körülmények között gépe
sítenünk kell azonban a tavak épí
tését, meg kell oldanunk a halágyak 
és árkok víz alatti takarítását akár 
a szovjet gyártmányú úszó-kotróval, 
akár a Hortobágyon kipróbálás alatt 
álló kisebb kanalas kotróval.

A halak chlorocidos oltásának fő 
akadálya ennek sok munkaerőt le
kötő kivitele, ami a tavaszi sürgős 
kihelyezésekkor nagy hátrányt je
lent. Az NDK-ban kísérleteztek 
(gyorsabban működő gépi oltóberen
dezéssel, de a hírek szerint nem fe
lel meg a hozzá fűzött várakozásnak. 
Magyar viszonylatban ilyen készü
lék előállításával most foglalkozunk.

(Pékh felv.)

Nálunk a hypofízis előállításakor 
már a dr. Jaczó-féle koponyafúró és 
agydugóvágó berendezést kiváló 
eredménnyel használjuk. Sem cseh, 
sem NDK-viszonylatban, de máshol 
sem ismernek ehhez hasonló eszközt 
és tudomásom szerint teljesen kézi, 
lassú eljárással preparálják ki a hy- 
pofízist.

Hátrányban vagyunk az NDK-val 
szemben a trágyaágyúk építésében, 
ami pedig magyar találmány. Ott 
elegendő vegyes nagyságú motor és 
számos változat áll rendelkezésre. 
Míg mi lemaradtunk, az NDK-ban 
azóta építettekkel szemben. Az NDK 
Halászati Intézetének különleges 
munkacsoportja foglalkozik a tógaz
daságok gépesítésének ügyével. Jó 
lenne, ha a halászat gépesítésének 
fontos kérdéseivel nálunk is intéz
ményesen foglalkoznának.

Németh Sándor

A Paksi Halászati Szövetkezet tehergépkocsijával egészen a tópartig viszi a
takarmányt

(Pékh felv.)
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A sportárukereskedések háza táján 
eltöltött hosszú méla les után, hor
gászunknak végre sikerült szert ten
nie arra a korszerű — mondjuk — 
Rűeh-Rex orsóra, mellyel álmában 
már akkor fogta meg élete letfkapitá- 
lisabb balinját, amikor a részvétlen 
boltos először mondotta ki a boldog
talanig szókat, hogy — jelenleg nem 
kapható. És mivel az importáló válla
lat inkább csak cseppenti, mint csur- 
rantja a minőségi peremorsót a bol
tok felé: vannak, akik féléve vadász
nak az RR-re, amig végre sikerül 
egyet, ha másként nem, hát ráolva
sással beszerezni. Horgászunk nagy- 
boldogan viszi haza az orsóját, elol
vassa a mellékelt prospektus magya
rázatát arról, hogy az orsódobra mi
lyen vastag zsinegből mennyi is fér. 
És mivel még a télen sikerült szurok
feketén megvennie néhány tekercs 
ultrát, hát hozzákezd a dob feltöltésé
nek szertartásához.

Rendszerint már itt jelentkezik az 
első hiba, többnyire túl sok, mond
hatni felesleges mennyiségű zsinór 
kerül a dobra. Az orsógyárosok 
ugyanis a még ma is korszerűtlen 
vastag, 50—60-as zsinegekkel perge- 
tők kedvéért — erősen túlméretezik 
az orsódobokat és többnyire túl mély
re készítik azokat. És kellemetlen rá
adásként takarékoskodásból olyan 
anyagból, például bakelitből készítik 
a dobokat, mely anyagok mindenre 
alkalmasabbak, mint orsógyártásra. A 
bakelit úgy törik-reped, akár a mély
hűtött lőrinces dinnye, de hát megvan 
a szerszám és azt amortizálni kell, 
hiába vannak ma már törhetetlen, el
lenálló, nagyszerű műanyagok, mint 
például a poliamid, vagy polietilén, a 
gyárak maradnak a bakelit mellett, 
mert hiszen az ilyen orsót is el lehet 
adni, különösen annak a horgásznak, 
aki ki van szolgáltatva az eszi nem 
eszi, mást nem kap elmélet gyakor
lati megnyilvánulásainak.

Az orsó dobját nemcsak felesleges 
teljes egészében megtölteni zsineggel, 
hanem káros is. Ugyan minek töltsük 
fel az orsót 200—250 vagy akár ennél 
is több méternyi cérnavékony zsineg
gel, amikor horgászásunk során belőle 
legfeljebb ha 50—60 méter dolgozik, 
hiszen ennél távolabbra csak ritkán 
hajítunk, és a hal is csak elvétve húz 
le ennél többet az orsóról kirohanása

során. És ha bákelitdobot töltünk meg 
teljesen zsineggel, az csakhamar elre
ped, mert a nedves és szorosan felcsé
vélt zsineg az orsón száradva azt bi
lincsszerű szorítással roppantja ösz- 
sze, amikor száradás következtében 
térfogata csökken. A dobot célszerű 
rugalmas anyaggal kitölteni annyira, 
hogy a felcsévélt százméternyi zsineg 
elérje a dob felső peremét.

A felesleges hely kitöltésére és a 
dob elroppanásának meggátlására 
legalkalmasabb a patikában teker
csekben kapható fehér ragtapaszcsík. 
A villanyszerelők áltál használt szi
szig etelőszálag nem jó, mert kémiai
lag káros a zsinegre, ezenfelül kétol
dalt tapad. Ha a ragtapasz túl széles, 
ollóval vágunk belőle keskenyebb 
csikóit, melyet az ábrán bemutatott 
módon minél szorosabban tekerünk 
fel kellő mennyiségben a dobra. Hogy 
ez a rugalmas réteg milyen vastag le
gyen, az a dob méretétől, a zsinór 
vastagságától és hosszától függ. A 
pontos mennyiséget csak próbálgatás
sal lehet megállapítani, ha túl sokat 
építettünk alá és a száz méter zsineg 
nem megy fel, letekerünk a csíkból, 
ha a zsineg felső rétege túl mélyen 
fekszik a dobon, több ragtapaszcsíkot 
helyezünk el.

A zsineget mindig úgy kell felcsé
vélni, hogy benne csavarulatok ne 
Iképződjenek, ez szabadkézzel nem
csak unalmas időtöltés, de sokszor 
azzal okoz bajt, hogy a zsinórt nem 
csévéljük fel elég feszesen és ami
kor horgászás közben maga az orsó 
végzi ezt, a zsinegréteg túl mélyen 
fekszik, ami a hajit ási távolságot 
csökkenti.

Legjobb régi kézifurdancsot szerez
ni, annak tokmányába kiérdemesült 
csigafúrót rögzíteni és a fúróra, az 
ábrán bemutatott módon befőzéshez 
használt gumikarikákból annyit fel
tekerni „vadul” , hogy az így képző
dött gumihurka a peremorsó dobjá
nak furatába szorosan beilleszthető 
legyen. A zsineget tároló dobot vala
mi megfelelő tengelyre húzzuk, meg
kérünk valakit, hogy forgását ügye
sen fékezze, amíg mi a furdancsra 
rögzített orsódobra lehetőleg feszesen 
csévéljük fel a zsinórt, ügyelve arra, 
hogy az elosztás egyenletesen történ
jék.

Az orsódobon természetesen rögzí

teni kell a zsineget, hogy az, ha ha
lunk a zsinórnak majdnem az egészét 
lehúzta: le ne peregjen és el ne úsz- 
szék a szerencsés hallal együtt. Ha 
dobunkat aláépítés nélkül töltjük fel, 
Icgjobl? legmélyebb pontjára óvato
san kis lukacskát fúrni, ezen átbuj
tatni a zsinórt és annak belső végér 
megcsomózni annyira, hogy a csomó 
ne csúszhassék ki a furatocskából. Ha 
ragtapasszal töltöttük fel a dobot, 
egyszerű burkolással rögzítjük a zsi
nórt, mely a tapaszon jól megszorul.

Ha bakelitből készült doburúk el
pattan, ne is próbálkozzunk megra- 
gasztásával, egyetlen megoldás: köny- 
nyűfémből észt er gáltatni egyet va
lami vállalkozó szellemű műszerész
szel. Persze ez nem olcsó megoldás, 
néha meg keresztülvihetetlen, mert 
egyes gyárak, mint például a Rileh, 
dobjainak berregőjét úgy konstruál
ták, hogy azt a dobban kiképzett ne
gatív fogaskerék működteti, ilyet ész
ter gáltatni nem lehet. Aki találékony, 
az úgy is segíthet magán, hogy a re
pedt dobot úgy ahogy összeszegecseli, 
hogy az eredeti alakját vegye fel és 
ennek mint mintának felhasználásá
val készíttet homoköntéssel dobot 
alumíniumötvözetből, ez kevés utána- 
munkálással igen használható és ami 
fontos, nem törékeny, mint az eredeti 
bakelitdob. Persze sokkal egyszerűbb 
volna, ha importálnánk tartalékdobo
kat is, mert ami eddig bejött, az a 
keresletet nem elégíti ki. Aki előre
látó, az már akkor készíttet tartalék
dobot öntéssel, amikor dobja még 
nem repedt el. És az sem volna utolsó 
megoldás, ha horgászati iparunk, 
mondjuk poliamidból gyártana törhe
tetlen tartalékdobokat a népszerűbb 
orsótípusokhoz.

Befejezésül: az egyes peremorsókon 
látható \kis görgők nem arra a célra 
készültek, hogy — görögjenek és így 
a zsineg fémkoptató hatása elkerül
hető legyen. Arra szolgálnak, hogy ha 
rajtuk zsinegkoptatta barázda képző
dött, a görgőcskéket elfordítjuk és 
még szűz részét rögzítjük olyan állás
ban, hogy az súrlódjék a zsineggel. 
Ügyes beállítással így akár négy-öt
ször is varázsolhatunk orsónkra „új” 
görgőt.

A „FISKAREN“ c. lap 1957. évi 
9. számában közli, hogy Svédország
ban az édesvizekben kísérleteket vé
geztek különféle színű hálókkal tör
ténő halfogásra. Legjobb sikert értek 
el a zöld színű hálóval. Majdnem 
ugyanolyan jó a fogás kék színű há
lóval míg a barna, fekete és vörös 
színűvel elért eredmény gyenge. Leg
gyengébb a fogás a fehér színű háló
val. s. O.
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A tegzes szitáiálca
iaz atomenergiatermelés szolgálatában...

A kissé regényes zamatú címet 
elolvasván joggal tehetjük fel a 
tamáskodó kérdést: milyen kap
csolatban lehet vajon ez a rusnya, 
bár a halak Ínyének igen kedves 
„féreg” az atomerő békés felhasz
nálásával?

Az egyik külföldi szakfolyóirat
ban rendkívül érdekes cikket ol
vashattunk, melyből kitűnik, hogy 
a tegzes szitakötőálca kitűnő szol
gálatokat tett olyan ásványi anya
gok fellelésénél, melyekre égető 
szüksége van az atomtechnikának!

Régen ismeretes, hogy bizonyos 
növényfajok ugyanazt a szerepet 
képesek eljátszani, akár a villás 
varázsvesszővel dolgozó forrásku
tatók, akiknek határozottan hó- 
kusz-pókuszos, bár néha megdöb
bentően eredményes működése az 
esetek túlnyomó részében nem 
szélhámosság, hanem az emberi 

idegrendszernek 
eddig teljesen 
fel nem derített 

mechanizmusú 
reagálása a föld 
mélyében rejtőző 

anyagokra, vízre, kőolajra és ás
ványokra. Ilyen növényi „forrás
kutató” például az ibolyák csa
ládjába tartozó egyik különös nö
vényke, mely elburjánzással jel
zi, ha a talajban ólom vagy hor
gany vegyületek rejtőznek. Egyes 
színpompás virágok bizonyos fém- 
sók előfordulása esetén színár
nyalatukat megváltoztatják, de 
legértékesebbek azok a növények,- 
melyek a talajban levő fémvegyü- 
letek jelenlétét nemcsak jelzik, 
hanem azokat gyökereikkel mo
hón ki is vonják és mintegy sű
rítve, dúsítva építik be szerveze
tükbe. Egyes ásványi anyagok 
ugyanis helyenként olyan csekély 
mennyiségekben fordulnak elő, 
hogy bármennyire keresettek és 
értékesek, az ismert kohászati el
járásokkal való kitermelésük nem 
kifizetődő, hiszen óriási mennyi
ségű anyagot kell felhasználni ah
hoz, hogy a benne levő kevés 
fémvegyület kinyerhető legyen. 
A kohósítás helyett sokkal olcsóbb

és termelékenyebb eljárás az úgy
nevezett „kohónövények” ültetése, 

melyek a talaj
ban levő igen kis- 
mennyiségű ke
resett anyagot 
gyűjtik össze. 
Ilyenek például 

az úgynevezett szelénnövények, 
melyek elégetett leveleinek hamu
jában magas koncentrációban ta
lálhatók szelénsók, a fémszelént 
vagy szelénvegyületet a hamuból 
igen egyszerű eljárással lehet ki
vonni. A szelénről tudjuk, hogy 
többek között az áramegyenirá
nyító berendezésekhez, egyes fo
tócellatípusok előállításához nagy 
mennyiségekben igényli az ipar, 
de alig pótolható anyag acélszí
nező pácok készítéséhez is.

Nemrég fedezték fel, hogy bi
zonyos rovaroknak is van ilyen 
„varázspálca” adottságuk, neveze
tesen a tegzes szitakötő álcái. Ezek 
a vízilakók testük védelmére szi
lárd anyagok fel- 

használásával 
építenek apró, 
csőalakú, össz
komfortos tegez- 
lakást, az épít
kezéshez pedig mindazt az anya
got használják fel, melyet a víz
fenékről gyűjtögetnek össze.

Akadt valaki, akinek az a külö
nös, mondhatni regényes ötlete 
támadt: vegyi analízisnek alávetni 
a tegzesek tegzeinek anyagát! 
Vagy talán nem is volt olyan re
gényes ez az ötlet? Talán gondolt 
ez a kutató arra, hogy a tegez 
anyagából következtetést lehet le
vonni arra, hogy a vizek altalajá
ban milyen anyagok rejtőznek? 
Hogy sokszáz folyómeder és folyó
szakasz álcalakóinak vizsgálatával, 
kémiai analizálásával az ipar szol
gálatába szegődjék? Nem tudni, 
annyi azonban bizonyos, hogy a 
munka jelentős és értékes ered
ménnyel járt. Kiderült, hogy pél
dául a Columbia folyó egyik sza
kaszában tenyésző tegzesálcák há
zában rendkívül értékes anyagok

találhatók, me
lyek közül nem 
is a rögökben je
lentkező szín
arany a legérté
kesebb, hanem a 
niobit és tantalit nevű ásvány, 
mely mikroszkopikus kristálykák 
alakjában volt kimutatható. A 
niobitból fémes niób, a tantalit- 
ból pedig fémtantál állítható elő 
egyszerű metallo-kémiai eljárá
sokkal, ezekre a fémekre, melyek 
igen ritkák, az atomtechnikának 
van égető szüksége az atomerő
művek üzemeltetésében. A két 
igen értékes fémnek ugyanis ki
tűnő tulajdonsága, hogy igen ma
gas hőfokon is ellenáll az atmosz
féra oxidáló hatásának, eredeti 
nagy szilárdságát rendkívül ma
gas hőfokon is alig veszíti el. 
Ugyanakkor az ismert legkorró- 
zióállóbb fémek közé tartozik, fe
lette alkalmas így az atommág
lyák „üzemanyagának” burkolá
sára a reaktorokban, melyekben 
a sugárzó anyagok hővé alakulnak 
át és szolgáltatnak hatalmas ener
giamennyiségeket.

A felismerés alapján nyilván
valónak látszott, hogy a folyóme
derben, vagy éppen a fenék alatti 
talajrétegekben minden bizonnyal 
niób és tantál fordul elő. Megin
dult a feltárás munkája, mely a 
feltevést igazolta és gazdag ered
ménnyel járt. Sok mázsa arany 
került felszínre, de mint ennél is 
fontosabb anyag, tekintélyes 
mennyiség a két keresett, ritka 
anyagból, mely a folyó titokzatos 
mélyében talán még évezredeken 
át rejtve maradt volna, ha a teg
zes szitakötő álcája reá nem ve
zet a dús lelőhelyre azzal, hogy 
szerény „házát” ennek az anyag
nak a felhasználásával építette fel.

Az igen értékes felismerés arra 
is rámutat, hogy a látszólag „csak” 
elméleti kutatás néha jelentős 
gazdasági eredménnyel is jár. A 
gyakorlat embere hajlamos arra, 

hogy ha nem 
) éppen rosszindu

latú, de bizo
nyos lenézéstől 
nem mentes le
ereszkedéssel ve

gye tudomásul az elméleti „boga
rászok” munkáját. Hogy ez a vé
lemény mennyire nem helytálló, 
azt az elmondott eset jellemzi.
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Tógazdaságaink aránya tájegységen
ként. Az üzemen kívüli tógazdaságok 
aránya a saját terület százalékában 

szerepel

Cjyjár az év ele jén jeleztük, hogyvíz- 
'J'L ügyi nyilvántartásunk térképe
zésével egyidőben elkészítettük a ha
lastavak kataszterét is, amelyet — 
revideálás és megfelelő kiegészítések 
után — a VIZIT ÉRV múlt hó köze
pén le is szállított.

Adatgyűjtésünk során az egyes ha
lastavakról az alábbi adatokat rögzí
tették: a tógazdaság nevét és helyét, 
jelenlegi üzembentartóját, múlt év
ben üzemelt és az egyelőre kikap
csolt tóterület, a rekeszek számát, 
végül megállapították azt is, hogy 
van-e a tógazdaságnak teleltetője.

A tavak adatait egyrészt az üze
melő szektorok felügyeleti hatóságai, 
másrészt a volt Haltenyésztési Ku
tató Intézet és a MOHOSZ, valamint 
az OVF Vízhasznosítási Osztálya bo
csátották rendelkezésre. Ezek birto
kában felkeresték az illetékes víz
ügyi igazgatóságokat és a tőlük ka
pott adatokkal egyeztetve, meghatá
rozták az 1958. évi állapotot. A víz
ügyi külszervek terv- és vízikönyvi 
okiratából kiemelt helyszínrajzok 
alapján a tavakról 1:50 000, illetve 
1:75 000 méretarányú vázrajzokat is 
készítettek, hogy az egyes halastava
kat a térképen megfelelő helyen je
lölhessék be.

Az így összegyűjtött és egyeztetett 
adatokat — kimutatásokba foglalva 
— statisztikailag dolgozták fel, majd 
1:200 000-es átnézeti térképeken is 
feltüntették. A kimutatások részben 
a Vízügyi igzagatóságok újabban ren
dezett működési területe alapján,

*részben pedig a tógazdaságok üze
meltetői szerint csoportosítva, to
vábbá megyénként és talajegységek 
figyelembevételével tüntetik fel az 
egyes halastavakat, folytatólagos 
sorszámozással és a már említett jel
lemző adataikkal. A statisztikai 
anyag egyik része számot ad néhány 
(kb 40 db) belterjesebb üzemelésű 
halasított természetes tóról is. A ki
mutatások kb 480 különálló tógazda
sági egységet tüntetnek fel, mintegy 
1500 db tórekesszel, összesen 30991 
kh kiépített területtel, amelyből az 
elmúlt évhen 1924 kh üzemen kívül 
állott. A tavak 47°/0-a Dunántúlra, 
40,7°/0-a Tiszántúlra, míg 12,3°/0-a a 
Duna-Tisza közére esik.

Érdemes felemlíteni, hogy az or
szág legnagyobb tórekesze a Balmaz
újváros- határában levő ún. K. V.-ös 
(komplex hasznosítású) síkvidéki tá
rozó I. sz. tava, mintegy 570 kh vízfe
lülettel, amely — egyelőre alacso
nyabb vízszínttel — már ötödik éve 
üzemel az idén. Üzemben levő piszt- 
rángos tógazdaságunk jelenleg csu
pán két helyen van: Lillafüred mel
lett, a Garadna patak völgyében, va
lamint Szilvásváradon, a Szalajka 
forrásból táplálva, összesen 8,5 kh 
területen. Előbbit a Halgazdasági 
Tröszt, utóbbit pedig a Nyugatbükki 
Erdőgazdaság üzemeli.

A nyilvántartási térképeken — 
üzemelő szektorok szerint megkü
lönböztetve — azonos nagyságú szí
nes körökkel és a kimutatások sor
számával ellátva jelölték be a tógaz
daságokat. A térképanyag 19 számo
zott lapból áll, külön mutatóval, 
amely a térképek beosztásán kívül 
jelmagyarázót is tartalmaz. Ezen 
ábrázolták továbbá (grafikonokban) 
a tavak tájegységenkénti és üzemelő 
szektorok szerint történő %-os meg
oszlását is.

Ezek után az alábbi kimutatások
ban közöljük halastavaink megyékre 
lebontott és termelők szerinti csopor
tosítását, továbbá a tógazdaságok 
tájegységenkénti megoszlását, üzem
bentartóik szerint feltüntetve. (A 
kimutatások „egyébcc rovata a köz
ségi tanácsok, célgazdaságok, ipari 
üzemek stb. kezelésében levő tavakat 
tünteti fel.)

Ezekből megállapíthatjuk, hogy az 
elmúlt évben — felújítás hiányában, 
továbbá váltógazdálkodás folytán —■

E l k é s z ü l i az or$<
tógazdaságaink csupán 5,9 %-a nem f| 
volt üzemben. Ugyanakkor a ícbJ 
227 000 kh kiépített öntöző telepről 
csak 125 000 kh üzemelt, vagyis öntőül 
zési vonalon a telepeknek közel I 
45 %-a állt üzemen kívül, ami a tó- I; 
gazdasági arány 7,5-szeresét jelenti. I  

A tókatasztert most átadjuk az 
egyes vízügyi igazgatóságoknak és j 
kötelezzük őket arra, hogy minden év

Halastavaink tájegységen ,•

Üzemeltető

Dunántúl

kiépített
terület/ kívül j

\ t

Halgazdasági Tröszt 10 006,5 205,1
Állami gazdaság 2 541,7 2831
Mezőgazd.-i t s z ......... 1 283,8 188,3
Halászati tsz............... 78,0 52,0
Erdőgazdaság •........... 127,0 —1
MOHOSZ ................... 50,0
Kísérleti és tangazd. 77,5 —HEgyéb ....................... 303,0 248,$

Összesen . . . . 14 467,5 977,3

Év ........................... 1883 1913 1918

Kát. hold - ............. 6472 10 428 12 12

Tógazdaság ............. 59 96 io

Vármegye

Halgazdasági
Tröszt

üzemelt üzemen
kívüli

Kimutatás az ország területén 1958. évbe

Állami Gazdaság

üzemelt uzemen- 
kí vtili

Mezőgazdasági
Termelőszöv.

üzemelt iizemen-
kívüli

Halászati!
TermelŐszí)

.. tizen uzemelt  ̂-(1

Baranya

Bács-Kiskun

1 179,0 

469,0

649,2 39,0 .187,5

30,0 10,0 4,5

Békés 1 511,0 102,0 7,0 149,8 61,0

Borsod-Abaúj-Zempl., 2,4 64,5 23,0

Csongrád 1 831,0 46.8,0 131,0

18,0

48,0

Fejér

Győr-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Komárom . .

2 227,0

4 634,0 

1,5 

1 178,0

58,0 554,0 93,0 207,0 7,0

158,0

___19,0

3018,0 445,6 551,5 138,3

1,3

110,5 15,5 10,0 10,0

Nógrád 48,0

Pest 309,0 428,0 124,0

Somogy 3 888,5 144,0 448,0 50,5

Szabolcs-Szatmár

180,5

226,0

29,5

49,0

Szolnok 535,0

Tolna 465,0 3,0 294,5

393.0

319.0

21,5

49,8 21.0

Vas

Veszprém

Zala . .

összesítés
Üzemelt +  üzemen- 

kívüli összesen . .

14,0

237,0 61,5 92,0

450,0 143,0

18 382,4 363,0 6873,7 736,1

53,0 116,0

2773,1 473,1 91,5 55 A

18 745,4 7609,8
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gos lókaiaszíer
ugusztus hó 31-ig jelentsék a tavak 
llapotában beállott változásokat.
Egyidejűleg pillantsunk most Tő

iden vissza a tóépítések múltjára, 
s. Evégből az alábbi kimutatásban 
ektettük a halastavak területi ada- 
ait, 1893-ig visszamenően.

(Répássy és Hallósy adatai nyo
mán!)

Megjegyzendő, hogy az elmúlt év-

irgoszlása 1958. évben

Duna-Tisza közén Tiszántúl

Htett I

•tilet 1
üzemen

kívül
kiépített
terület

üzemen
kívül

s z t e; r i li o 1 d

r35,9 _ 6 3 0 3 ,0 1 5 8 ,0
187,5 — 4  3 8 0 ,6 4 5 2 ,6
Í 18,3 6 4 ,0 1 6 4 4 ,1 2 2 0 ,8

4,5 —  • 6 4 ,0 3 ,0
8 1 ,6 — — —

4 1 ,6 — — —

15,3 — 2 4 5 ,0 —

02 ,0 4 8 ,0 — —

586,7 1 1 2 ,0 12  6 3 6 ,7 8 3 4 ,4

0 1023 1930 1939 1953 1958

6 12 500 16 500 19 000 18 500 30 991

2 100 149 183 180 445

ben a feltüntetett 445 tógazdaságok
ból csak 364 volt üzemben (kb 29 000 
kát. holdon). Érdemes megemlíteni azt 
is, hogy már az első világháború előtt
17 helyen volt berendezett pisztrán- 
gos tógazdaságunk.

1920-ban, az ország területi módo
sítása ütán, termész,etszerűleg csök
kent a halastavak területe is, de 
1923-ban már ismét elértük az 1918- 
as tóvolument és 1939-ben már 
19 000 kh-nál tartottunk. Mezőgazda
ságunk fejlesztésére vonatkozó kor
mányhatározat évében, 1953-ban,
18 500 kh-val indultunk, de a múlt 
évben már közel 31 000 kh volt-tava
ink területe, amelyek kb 6%-a volt 
üzemen kívül.

önkénytelenül felvetődik bennünk 
a magyar haltenyésztés egyik kiváló 
úttörőjének és műszaki megalapozó
jának alábbi megállapítása: „Az a 
vízügyi mérnöki munka, amely egy 
magasabb gazdasági cél érdekében, a 
vízrendezésekkel megölő je lett az ősi 
halászatnak, később a vízhasználatok 
révén módot nyújtott sok mezőgaz
daságilag egyáltalában nem, vagy 
csak alig hasznosítható terület jöve
delmező kihasználására, amikor lehe
tővé tette a szikes és mélyfekvésű 
vízállásos területek halastavak útján 
történő hasznosítását.u

A fenti számadatok bizonyítják, 
hogy már elődeink is éltek ezzel a 
lehetőséggel, amikor a múlt század 
végétől a második világháború kitö
réséig közel 20 000 kh tógazdaságot 
létesítettek.

De mi sem maradtunk alul: nem is 
egy tizednyi idő (mindössze öt év)

Erdőgazdaság MOHOSZ Kísérleti- és 
Tangazdaság Egyéb összesen

Izéméit |üzemen-
kívíili üzemelt |üzemen-

kívüli üzemelt íiezinen-
kívüli üzemelt üzernen-

kívüli üzemelt tizemen-
kívüli

z t e r i  h o l d
, 3,0 61,0 2 018,7 100,0

36,0 48,0 539,5 58,0
175,0 1 998,8 7,0

_54,0 16,0 159,9 18,0

2430,0 48,0

4,0 4,0 3 001,0 158,0

4,0 23,0

8 203,5 741,9
9,0 41,1 5,0 57,9

16,0 .1 314,5 25,5

10,0 58,0
18,6 84,5 115,3 3,0 1 082,4

H)7,0 51,5 171,5 4 715,5 395,5

226,0 52,0

70,() 998,0 21,5

_20,0

73,5 1 173,0 137,3

2-6,0 60,0

16,0 298,6 ' 108,0

709,0 53,0
208,6 191,6 437,8 108,5 296,5 29 067,2 1923,7

208,6 191,6 437,8 405,0 30 990,9

Tógazdaságaink területi megoszlása 
üzemelő szektorok szerint

alatt több mint 6O°/0-kal növeltük a 
tavak területét, haltermésünket pe
dig egyidejűleg megkétszereztük. 
Távlati terveink viszont még nagyobb 
fejlesztéssel biztatnak bennünket, 
pedig Európában — a Szovjetunió és 
Hollandia mögött — máris mi foglal
juk el a harmadik helyet az édes
vízi halászat terén.

Dr. Fóris Gyula

NEVEZETES ÉVFORDULÓ meg
ünneplésére készülnek halászati ter
melőszövetkezeteink. Ezelőtt 15 év
vel, 1945. augusztus 16-án jelent meg 
a Magyar Népköztársaság kormá
nyának az a történelmi jelentőségű 
rendelete, amellyel a természetes 
vizekhez fűződő halászati jogokat 
állami tulajdonba vette és a dolgozó 
halászokból alakított szövetkezetek 
birtokába juttatta. A földhöz hason
lóan a halászóvizeken is megvalósult 
a régi, jogos követelés: azoké legyen, 
akik művelik, akik rajtuk verejté
kükkel dogoznak. A magyar termé
szetesvízi halászság ugyanakkor, 
amikor hálás megemlékezéssel gon
dol vissza népi demokráciánk kor
szakalkotó intézkedésére, a mérföld
kőnél megállva felméri az eddig 
megtett út eredményeit, kitűzi az 
irányt, amely felé a jövőben halad
nia kell. Terv szerint az ünnepi meg
mozdulás színhelye tapasztalatcsere 
és országos küldöttgyűlés keretében, 
az Ű j Él et  htsz rendezése mellett 
B a j á n  lesz. A küldöttek augusztus
17- én, hétfőn utaznak el Bajára,
18- án, kedden tartják meg a jubi
leumi ünnepséget és a tapasztalat- 
csere látogatásokat, visszautazás szer
dán, 19-én. Odafelé a dunai, valamint 
a csatlakozó felsőtiszai szövetkezetek 
küldöttei a Budapestről déli 12 óra
kor induló MAHART hajójárattal 
teszik meg az utat, míg az alsó
tiszaiak Kiskunhalason keresztül vo
nattal utaznak. Az ünnepség sor
rendjét és a pontos tájékoztatást tar
talmazó meghívókat augusztus első 
napjaiban bocsátják ki.
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Többször felvetődött a kérdés, le
het-e az egyszikű gyékényt aj okát 
Dikonirttal irtani, miután ez a vegy
szer elsősorban a kétszikű növénye
ket károsítja?

Tapasztalati tény, hogy a 2,4 D 
alapú herbicidek szelektivitása elég 
nagymérvű, tehát köznapion kifejez
ve, válogatnak az egy-, illetve két
szikű növényfajok között. Ez a sze
lektivitás azonban nem minden eset
ben áll fenn, mert például csak a 
vízparti növények sorából 4 egyszikű 
és néhány virágtalan faj nagy érzé
kenységű az ilyen vegyületekkel 
szemben. Erősen változik a növény 
érzékenysége továbbá a fejlődés kü
lönböző stádiumaiban is. Tudjuk, 
hogy egyszikű gabonaféléink is erő
sen károsulnak fejlődésük egyes sza
kaszaiban s emiatt a Dikonirttal 
való gyomtalanításuk viszonylag rö
vid időszakra korlátozódik.

Gyékényeink közül a széleslevelű, 
un. kádár-, vagy pintér gyékény 
(Typha latifolia) nagyfokú érzékeny
séget tanúsít a Dikonirttal szemben, 
ugyanakkor a keskenylevelű ún. fo
nógyékény (Typha angustifolia) e 
szerrel szemben gyakorlatilag érzé
ketlen.

A két fajt könnyen megkülönböz
tethetjük, egyik szembetűnő különb
ség a levelek „szélessége“, mely a T. 
angustifoliánál nem haladja meg az 
1 cm-t, míg a T. latifoliánál a 2 cm-t 
is eléri. Jó megkülönböztető bélyeg 
a virágzat alakulása. Az ismert bu
zogány, az ún. termős torzsavirág
zat a T. angustifoliánál a korán le
hulló porzós, mely mmdig a termős 
felett alakul ki, 2—4 cm-re elkülö

nülve áll a buzogány felett, míg a 
T. latifoliánál közvetlen csatlakozik 
a buzogányhoz.

Találhatunk olyan példányokat is, 
melyeknél a bélyegek összekeve
redve ismerhetők fel azért, mert a 
két típusos faj között kereszteződés 
történt. Ezek keverékfajok.

A széleslevelű gyékényt Dikonirt
tal egymagában permetezhetjük, a 
keskenylevelű gyékénynél és a ke
verékfajoknál jó eredményt érhe
tünk el Dikonirt és MCA (monoklór- 
ecetsavas nátrium) 1 :1 arányú ke
verékével.

Akár a Dikonirtot, akár pedig az 
említett Dikonirt MCA-keveréket al
kalmazzuk, azt permetlé formájában 
juttassuk a növényekre. A tapaszta
lati adagolás 1,5—2 kg kát. holdan
ként. A vegyszeradagot 300—400 li
ter vízben kell feloldani, és 0,25 kg

NYUGAT-NÉMETORSZÁG itógazr 
daságainak területe kb. 17 ezer hek
tár, tehát majdnem 30 ezer kát. hold. 
A haltermés — a kedvezőtlen termé
szeti adottságok miatt — rendkívül 
gyenge. Az 1958. évi jónak minősí
tett (termés mindössze 15 ezer q, 
vagyis holdanként csak 50 kg volt. 
Ez a mennyiség megközelítően sem 
fedezi a lakosság édesvízi hal iránti 
keresletét. A hiányt — legalábbis 
részben —• behozatallal igyekeznek 
csökkentem. A legtöbb édesvízi halat 
Dániából, Hollandiából és Jugoszlá
viából importálják. Az utóbbi évek
ben már Magyarország is bekapcso
lódott a halszállításokba. Exportlehe
tőségeink azonban korlátozottak, mi-

A vidra keserűfű sem kívánatos a tógazdaságban
(Woynárovich felv.)

Mavepont kell hozzákeverni a per
metlé jobb tapadásának biztosítá
sára.

A gyékények permetezési ideje 
május-június hónap. Jól beállt gyé
kényállományoknál az egyszeri per
metezés nem hoz végleges ered
ményt. A permetezés után a növény 
gyökértörzséről újabb sarjak fejlőd
nek, miután a permetezett hajtások 
elsárgultak és elszáradtak. A perme
tezést szükség szerint ismételni kell 
ilyenkor. Hogy a vegyszeres irtás le
írt módja eredményes, és a gyökér
zetre is kihat, azt Kovács József ag- 
ronómus, Babaton 1958-ban végzett 
kísérletei jól bizonyítják.

A permetezett gyékényállomány 
röviddel a kezelés után megsárgult, 
fonnyadni, száradni kezdett és össze- 
roskadt. Ezt követően új sarjhajtá- 
sok jelentek meg. Kovács et. kétel
kedett is az eredményben, de ősszel a 
kiásott gyökértörzsek állapota meg
győzte. A rizomák elfeketedtek és 
rothadásnak indultak, ami kétségte
lenül bizonyítja a szisztemikus ha
tású herbiddes kezelést és annak 
eredményességét.

dr. Veszprémi Béla

vei a német importőrök évente csak 
meghatározott mennyiségű, illetve 
értékű pontyra kapnak behozatali 
engedélyt. Egyéb édesvízi halat, pl. 
compót, azonban szinte korlátlan 
mennyiségben exportálhatnánk. Saj
nos jelenlegi compótermésünknek 
csak egy kis töredéke alkalmas nyu
gat-német exportra, műviéi a compó 
darabsúlyának 30—60 dkg-osnak kell 
lenni?. A ponttyal kapcsolatban is 
különleges igényeik vannak, mivel 
csak 100%-ban tükrösét és „magas- 
hátút(C, kb fele részben 100—170 de- 
kás, fele részben pedig 170—250 dekás 
nagyságút vesznek át. Minthogy ben
nünket — termelési adottságaink 
miatt — főképpen a pontyexpont ér
dekel, az alábbiakban ismertetjük a 
„Der Teichwirtu 1959. évi 1. számá
ban közölt adatok alapján a nyugat
német pontybehozatal alakulását:

1955 1956
métermázsa

Jugoszlávia 6530 7020
Franciaország 1400 1520
Magyarország — ___

Ausztria 120 550
Lengyelország 960 990
Csehszlovákia — —

összesen: 9010 10 080

1957

6900
1780
1670
960
990
310

12 610
(Dr. R. P.)

A R i b i n s z k i - v í z t á r o l ó  fe
nékfaunájának téli vizsgálatáról szá
mol be Morduchai-Boltovszkoi és 
Poddubnaja a boroki kiadványokban. 
A Chironomida lárvák a téli hóna
pok alatt (XII—IV.) nem vándorol
nak, bizonyították a vizsgálatok. A 
különböző években (1953—55) húsz
szoros számbeli ingadozást is talál
tak az egyes gyűjtőhelyeken. Ugyan
abban az évben csak 2—4-szeres volt 
a lárvák számának ingadozása. Ez a 
próbavétel tökéletlenségével magya
rázható és azzal, hogy a fenék állat
világa igen egyenlőtlenül oszlik el.

<W.)
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E. SCHLIEKER az NDK-ban meg

jelenő Deutsche Fischerei Zeitung
ban (1959. 4-es füzet) a perionhálók 
kérdését vizsgálja rámutatva azok 
nagy előnyeire, érdekes és szemlél
tető táblázatokban hasonlítva össze 
a műanyag és a természetes rostok
ból vert hálók mechanikai és egyéb 
tulajdonságait. Részletesen ismerteti 
az új Bornit SB impregnálóanyag
gal elért eredményeket és a telí
tés technológiáját. Kimutatja, hogy 

az impregnálás 
igen kis ráfordítás 
árán jelentős elő
nyökkel jár, a 
munka szinte per
cek alatt végez

hető el és a hálók impregnálás után 
félórával már használhatók. A  Bor- 
nitfal kezelt hálóknál a csomók csú
szásmentesek, a háló merevebbé és 
súlytalanabbá válik, ami annak me
rülését fokozza, a fényérzékenység 
csökkenése révén a háló anyaga lé
nyegesen hosszabb ideig tartja meg 
szakítószilárdságát akkor is, ha tar
tósan éri erős napsütés. (A BomitSB 
impregnálószer a zwickaui Aschen
born cégnél szerezhető be, az oldá
sára szolgáló tetraklórmetán itthon 
is rendelkezésre áll, célszerű volna 
tehát Magyarországon is megpróbál
kozni a jól bevált módszerrel. A  
szerk.).

*
A DFZ IDEI ÁPRILISI számában 

F. W. Tesch foglalkozik a kérdéssel: 
lehetséges intenzív halászással ked
vezően hatni a halak lassú növeke
désére? A Berlin-Friedrichshagen-i 
kutató intézet biológusa ismerteti kí
sérleteinek eredményeit és azokat a 
következőkben foglalja össze: 1. 
Azok a halak, melyek egész életük
ben planktonnal élnek, mint például 
egyes marénafajok, pozitívan reagál
nak az intenzív halászatra, ha a na
gyobb példányok kikerülnek a víz
ből, a kisebbeknek több táplálék jut, 
jobban növekszenek és hamarább 
válnak hálóérettekké. 2. Ha a háló
érett rablóhalak számát csökkentik, 
úgy a kisebb példányok száma emel
kedik, ami a növekedést lelassítja. 
3. A legkedvezőtlenebb eredménnyel 

jár az intenzív le
halászás olyan ha
laknál, melyek 
életük első sza
kaszában plank
tonnal élnek és 

csak hosszabb idő múlva térnek rá 
a halfogyasztásra, bizonyos esetek
ben az ivadék plyan rosszul növek
szik, hogy csak igen későn térhet át 
rablásra. 4. Intenzív lehalászással 
azoknak a hajfajtáknak a növekedése 
sem gyorsítható, melyek a plankton
étrend után rovarálcák fogyasztásá
ra térnek át. A háború utáni évek

ben bevezetett intenzív halászás 
eredménye azt mutatta, hogy a ha
lak minősége erősen leromlott, meg
fogyatkozott a hálóérett halak szá
ma, a fiatal nemzedék erősen meg
szaporodott, ami növekedésüket le
lassította.

*
A THE PROGRESSIVE FISH 

CULTURIST 1959. áprilisi számában 
J. R. Snow ismerteti az USA vizek
ben honos lapos
fejű harcsa szapo
rítási kísérleteit.
Snow páronként 
helyezte el az 
egyedenként 5—7 
kilós harcsákat négyszögletes desz
kából készített ívóládákba, ahol az 
ikra lerakása és annak megtermé
kenyítése egy hét leforgása alatt 
megtörtént.

*
A PFC idei 2-es számában a terra- 

mycin sikeres alkalmazásáról olvas
hattuk a• halak úszórothadásának le
küzdésénél. A sok kárt okozó beteg
séget általában rézszulfáttal vagy 
malachit zölddel kezelték, de próbál
koztak acriflavinnal, ezüstnitráttal, 
kálium bikromát ecseteléssel, illetve 

fürdetéssel. Az an
tibiotikumokkal 

folytatott kísérle- 
í£rt3 /  tek során aureo- 

mycinnel és sztrep- 
tomycinnel próbál

koztak, de eredmény nem mutatko
zott. Kitűnt azonban, hogy a terra- 
mycin különösen specifikus hatású 
gyógyszere a betegségnek. A terra- 
mycin oldatban végrehajtott fürösz- 
tés mondhatni azonnali hatású volt 
és még az olyan halak is meggyó
gyultak, melyek a kezelés előtt tel
jesen elveszítették farkúszójukat és 
még farkcsigolyáikból is lerothadt 
egy-két darab. Jó eredménnyel járt 
a termmycinnel kevert takarmány 
etetése is, ennek az antibiotikumnak 
igen kis mennyisége is elegendő volt 
a gyógyulás előidézésére.

AZ NDK-RAN MEGJELENŐ DFC 
VI. évf. 4-es számában Günter Merla 
közli megfigyeléseit a haljelölés té
makörében. A jelölést tüzes vörös
rézhuzallal végezték, az így jelzett 
pontyokon a felvitt számok hosszú 
idő múltán is jól olvashatók voltak, 
az egyedek azonosításánál tévedéssel 
alig kellett számolni, sem elhullást, 
sem növekedéscsökkenést nem ta

pasztaltak. Több
száz egysoros tük
rösponty jelölése 
után hosszabb idő
vel megfigyelhető 
volt, hogy a csu

pasz testfelületen végzett jelzések

v  v

körül apró, úgynevezett törpepikke
lyek képződtek az égetés ingerhatá
sára. Az eddigi feltevések és tapasz
talatok szerint a ponty pikkelyezett- 
ségének képe annak életében nem 
változik, az égetés hatására megvál
tozott pikkelykép nyomán azonban 
mégis feltételezhető, hogy ugyanez 
más ingerhatásokra is bekövetkez
het.

*
A RIBNOJÉ HOZJÄJSZTVÓ 1959. 

februári száma beszámol a Moldvai 
köztársaság haltenyésztőinek 1958. 
november havában tartott értekezle
téről, melyen résztvettek a köztársa
ság haltenyésztési dolgozói és a lég
különbözőbb tudományos intézetek 
is. Számos előadás keretében tár
gyalták meg a legfontosabb kérdése
ket, de három főtéma volt: A zöld- 
trágya hatása a természetes hozamra, 
az egyéves üzem kilátásai moldvai 
viszonylatban és a legpusztítóbb hal
betegségekkel való küzdelem.

A kolhozok tógazdaságainak ter
mésemelkedése akkor várható, ha 
megszűnik a káderhiány, meggyor
sul a tavak építése és magasabb szin
tűvé válik a szakvezetés. Csak így 
várható a haltermésnek a hétéves 
terv időszakára előírt eredménye, 
ami 44 000 q és a mostaninak közel 
háromszorosa. A kiváló gazdaságok 
eredményeit és az alkalmazott mód
szereket ismertették. Elért kiváló 
eredmények átlag 21 q ivadék hek
táronként, de sikerült Donics érde
mes haltenyésztőnek 2 ha nagyságú 
tóban ivadékból 24,5 q/ha termést is 
elérnie. A tanácskozás megállapí
totta, hogy a lakosságnak hallal való 
ellátása a kolhozgazdaságok köteles
sége. A jelenlegi 8000 ha tóterület
nek el kell érnie 1965-ben a 14 000 
ha-t és a 44 000 q piacra szánt ter
mést.

Felhívták a haltenyésztőket arra, 
hogy megfelelő munkával emeljék 
fel a kolhozokban 5 q/ha-ra (kb. 2,9 
q/kh), az állami tógazdaságok pedig 
8 q/kh-ra (kb. 4,7 q/kat. h.) a halter
mést és így biztosítsák a 14 000 hek
tárról a tervezett 44 000 q piaci halat.

*
A FISHERSMEN BULLETIN 1957/ 

13-as száma közli S. Levin beszámo
lóját az Izraelben sikerrel  ̂ végzett 
elektromos harcsahalászatról. Az ott 
élő harcsaiajt (Clarias lazarea) a szo
kásos módszerekkel nem halászhat

ták le, mert azok 
a háló bebocsátá
sának pillanatá
ban a sűrű növény
zetben találtak 
rejtekhelyét. Az 

elektromos halászat bevezetésével 
igen jó eredményeket értek el és je 
lentős mennyiségű harcsát termeltek 
ki. A harcsák tekintélyes méretei 
miatt alacsonyabb feszültségű ára
mot használhattak, melynek a kis
méretű halakra semmiféle káros ha
tása nem volt.
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TOVÁBB
a halászati 
tsz-efc !

Lapunk múlt havi számában rövi
den ismertettem a halászati termelő
szövetkezetek termelési eredményeit, 
a melléküzemágak termelését, a ter
melés mennyiségi és minőségi meg
oszlását.

Vizsgáljuk meg az 1957—1958 évi 
zárszámadás számszerű adatain ké
részitől, hogy gazdaságilag fejlődtek-e 
az elmúlt gazdasági évben halá
szati termelőszövetkezeteink.

Az összesített országos mérleg ada
tai szerint a 27 halászati termelőszö
vetkezet 16683/m Ft-tal aktívan zárt, 
melynek 11%-át tartalékolták, • a 
a többi a tagok között mint részese
dés került a végzett munkaegységek 
alapján kiosztásra.

A tartalékolt összeg 7,2%-át mint 
beruházási tartalékot, 3,2°/0-át mint 
üzemviteli alapot, 0,9%-át mint szo
ciális és kulturális alapot, 0,3%-át 
pedig premizálásra használták fel. 
A jogszabály által kötelezően előírt 
tartalékolást a szövetkezetek jóval 
túlteljesítették. Két szövetkezetben, 
a nagy baracskai Szabadságban és a 
fehérgyarmati Rákóczi tsz-ben túl- 
előlegezés történt.
Az állóeszközök értékének alakulása

A táblázatból megállapíthatjuk, 
hogy a beruházott vagyon az elmúlt 
gazdasági évben jelentősen növeke
dett, ami a szövetkezetek eredmé
nyeit és jó munkáját igazolja. Tájé
koztatásként megemlítem, hogy 1954. 
XII. 31-én a szövetkezetek teljes be
ruházott vagyona 2881/m Ft volt 
vagyis a 3 évre eső teljes növekedés 
4251/m Ft.

A beruházásit a szövetkezeti va
gyon növekedése s ezen belül a saját 
erő alakulása a halászati termelőszö
vetkezetek jelentős szervezeti és po
litikai megszilárdításának eredménye 
mellett azt is jelenti, hogy a tagok a 
szövetkezeteket magukénak tudják.

A beruházott vagyonon belül ked
vező folyamatnak kell tekinteni a 
gazdasági berendezések és gépek 
állományának jelentős értékemelke
dését is. Ez a növekedés azért is ked
vező a szövetkezetekre nézve, mivel 
a gépek nagyobb részét importból 
kell beszerezni. Az emelkedés azt is 
igazolja, hgy a gépi termelőeszkö
zökben jelentkező igény, különösen a 
tehergépkocsik, motoros hínárvágók 
és vízi motoros szállító eszközök te
kintetében kielégítést nyer.
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1000 forintban
1. Ingatlanok 2394 4256 1862
2. Gépek beren

dezések és fel
szerelések 3512 4743 1231

4. Egyéb befejezett 
beruházás 950 1341 341

Befej ezett
beruházás 6856 10 340 3484

4. Befejezetlen
beruházás 134 164 25

5. Beruházási
anyagok 137 261 124

összesen 7132 10 765 3 633

| összefoglalva tehát megállapíthatjuk:
vo 1. <a 3,6 milliós összemelkedésből 

több mint 2 millió a tehermentes 
77o/o vagyonra esik.

2. A tehermentes vagyon növeke- 
dése 1,2 millióval magasabb, mint 

0 amire a jogszabályok előírásai a szö- 
4i% vetkezeteket kötelezik.
50% 3. A beruházott vagyon tehermen

tes része 1945-től 1954-ig 9 év alatt 
170/0 2,8 millióval, 1954-től 1957-ig 3 év
90% alatt 2,2 millióval, 1957—1958-ig 1 év 
51% alatt 2,1 millióval emelkedett.

Hajnali varsa feínézés közben a kipattant hálószemet is be kell kötni
(Berke felv.)

A forgó vagyon alakulása.
A  forgóeszközök 1148/m Ft abszo

lút értéknövekedésből 835/m Ft esik 
a termelési készletekre 395/m Ft az 
egyéb aktívákra Meg kell említeni 
azonban azt a tényt, hogy a terme
lési készletek felújítása szinte kizá
rólag a termelésbe újonnan beállított 
segéd- és melléküzemek készletéből 
adódik.

A termelési készletek és forrásaik 
vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy 
a szövetkezetek jelentős készleteket 
tartalékoltak üzemviteli célokra.

A forgóeszközök értékének egy 
szövetkezetre eső átlaga 1954. XII. 
31-én 161/m Ft ugyanez 1957. XII. 
31-én 231/m Ft ugyanez 1958. XII. 
31-én 274/m Ft volt.

A szövetkezetek tiszta vagyona 
10 463/m Ft.

A tehermentes vagyon növekedése
1954. XII. 31 4035/m Ft.
1957. XII. 31. 8869/m Ft.
1958. XII. 31. 10 463/m Ft.

Egy szövetkezetre eső tiszta va
gyon átlaga 387/m Ft. Egy tagra eső 
tiszta vagyon átlaga 10 000 Ft * A 
tiszta vagyon alakulása ezen belül 
az egy szövetkezetre illetőleg 1 tagra 
eső hányad alakulása igen kedvező. 
Három szövetkezét tehermentes 
vagyona meghaladja az egy millió fo
rintot, ezek a paksi, szolnoki és a 
gyomai szövetkezetek.

Hetest Imre

A F. M. 40.550/1958. számú rende
leté alapján az 1959—60. tanévben 
az egyéves halászati tagozatú szako
sított iskola ismét megnyílik Szarva
son. A szakosított iskolába felvételt 
nyerhetnek azok, akik mezőgazdasági 
technikumi, vagy szakiskolai vég
zettséggel rendelkeznek. Előnyben 
részesülnek, akiknek már szakmai 
gyakorlatuk van. Felvételt nyer
hetnek továbbá a gimnáziumi 
érettségizettek, végül 8 általános is
kolai végzettségűek, akik legalább 
jó eredménnyel már -elvégezték c 
szarvasi halászati tanfolyamot és 
kétéves gyakorlattal rendelkeznek, 
ha munkaadójuk ezt igazolja és ja
vasolja felvételüket.

Felvételi korhatár 17—40 év. A  
hallgatókra a szakiskolai rendtartás 
vonatkozik, mely szerint az oktatás 
és az ellátás díjtalan. Azok a hall
gatók, akik már állásból jönnek és 
a munkaadójuk küldi a szakiskolába, 
keresettérítést a munkaadójuktól 
kapnak. A többi hallgató havonta 
30—50 Ft zsebpénzt kap a tanul
mányi eredménytől függően. Az egy
éves szakosított iskola nem mentesít 
a tényleges katonai szolgálat alól. 
Jelentkezés határideje augusztus 1. 
A felvételi kérelemhez csatolni kell 
születési anyagkönyvi kivonatot, is
kolai bizonyítványt, a munkaadó ja
vaslatát, orvosi bizonyítványt. A kér
vényt a szakiskola igazgatójának kell 
megküldeni.

Szarvas, 1959. június hó 5.
Vincze Ferenc

igazgató.
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llp kapói kapcrtí A BALATON-KUTATÁS...

Fényes, ezüstös betűkkel csillog 
a hajó oldalién a «név: „Lóczy La
jos“ . A Magyar "Tudományos Aka
démia Biológiai Kutatóintézeté- 
nek új motoros hajója az első 
szervezett B alaton-kutatás meg
indító járnak nevét viseld. Ahogyan 
dir. Woyniárovddh Elek, az intézet 
igazgatója a bensőséges avató
ünnepségen mondotta: „A hajón 
dolgozó .kutatók a nagy névadó 
munkáját szeretnék folytatni, ki
szélesíteni és elgondolásainak szel
lemében dolgozná.“ E célkitűzéseik 
meggondolásával viseli Lóczy La
jos nevét a kutatóhajó és (bejárja 
majd a Balaton minden kis részét. 
Üt ja nyomán többet tudunk meg 
a tóról és valójában a világ leg
alaposabban kikutatott tava lesz a 
Balaton.

A korszerű hidrobiológiái kuta
tás céljaira épült hajó a vád Du
nai Hajógyár gyártmánya. Határ
idő előtt adták át a gyár dolgozói. 
Vízreboosátását megelőzően a lip
csei Nemzetközi Vásáron, majd 
ezután a budapesti Ipari Vásáron 
mutatták be. E két nemzetközi ki
állításon öregbítette a magyar 
hajóépítő-ipar hírnevét. A  „nyil
vános szereplések“ után ország
úton szállították Siófokra,. Itt zaj
lott le a keresztelő és az üinnepé- 
lyes vízreboosátás. Itt vette át 
dr. Woynárovich Elek igazgató az 
intézet dolgozói hevében az új ha
jót. Köszönetét mondott a kor
mányzatnak, a Hajógyár dolgozói
nak és a Magyar Tudományos 
Akadémia gazdasági szerveinek a

hajó megvásárlásának biztosítá
sáért. Az első víziút (Siófok—Ti
hany) után fehér asztal mellett 
halászlét kanalazva találkoztak a 
hajó készítői és gazdái. A barátsá
got, tapasztalatcserét a balatonvi- 
déká muskotály gyorsította.

A hajó előnyeinek ismertetése
kor legelőször a sebességről kell 
szólni. 20—25 k|m óránkénti se
bességgel halad a 6 hengeres Cse- 
pei-DieseLmotor meghajtású hajó. 
E gyorsaság az előző kisebb telje
sítményű kutató-motorossal ellen
tétben lehetővé teszi a Tihanytól 
távöleső részek vizsgálatát is. 
Emellett rövid időszakon belül le
zajló több ponton végzett vizsgá
latokra nyújt lehetőséget. Lehe
tővé válik a távoleső keszthelyi 
medence kutatása. Ezzel az inté
zet dolgozóinak régi törekvése va
lósult meg. Eddig rnegfelelő vízi 
közlekedési eszköz hiányában csak 
időszakos részeredményeket nyer
hettek e távoleső területről. A 
hajó gyorsaságával a Balaton-ku- 
tatás végképp kilépett a Tihanyt 
környező vízterületekről.

A gyorsaságon (kívül több előnye 
is van a hajónak. Ezek szántén az 
előbbi célt, a távoleső területek 
felkutatását szolgálják. Az első 
próbaút tapasztalatai alapján rend
kívül viharálló az új motoros. Ez 
biztosítja a kutatómunka zavarta
lanságát a Balatonon igen gyakori 
hirtelen betört viharok esetén is. 
A korláttal bekerített munkatér 
hullámos vizen is biztonságos 
munkalehetőséget nyújt.

A hajó elején kiképzett háló- 
fülke két fekhellyel kényelmes 
alvás-lehetőséget ad, de szükség 
esetén további három ember al
hat eső- és szélvédett helyen. Ez a 
lehetőség a várostól, szállodától 
távoleső vízterületek folyamatos 
kutatását biztosítja.

A vízrebocsátás után pár nap
pal, június első heteiben kipró
báltuk az új hajót. Első feladat 
süllői vadék-fogás volt. Gyorsa
sága, a motor ereje megtette a 
magáét. A már évek óta alkalma
zott 1 méteres szánkós fenékháló 
úgy tele volt süllőivadékkal, mint 
még soha. Sokoldalú, alapos vizs
gálatok elvégzésére ad lehetősé
get ’a hajóval begyűjtött nagy
számú süllőivadék. A tihanyi jó 
fogáson felbuzdulva végigjártuk 
a Balatont, Aligától Keszthelyig. 
A tó különböző pontjain gyűjtött 
süllőivadék vizsgálatával az edr- 
digi megállapítások nyolmán az 
egész tóra érvényes következteté
seket vonhatunk le. Az egész „te- 
nyész-évben“ folytatott sikeres 
vizsgálatokkal még többet tudunk 
majd a balatoni fogas életéről, 
biológiájáról és a ‘ hajó segítségé
vel végzett vizsgálatok eredmé
nyeit többek között a nagyobb 
süllőfogás szolgálatába állíthatjuk.

T51g István

SVÁJC ÁRUHALTERMÉSE az 
1957/58-as évek átlagában 21 500 q 
volt. Lakódnak száma 5 millió 160 
ezer, tehát az 1 főre jutó haltermés 
mindössze 42 dkg. Az áruhiányt im
porttal pótolják. Az 1957/58. évi át
lagimport édesvízi halból 3580, ten
geri halból 45840, konzervált halból 
79 100, tehát összesen 128 520 q volt. 
A viszonylag nagyarányú import 

• révén Svájcban az 1 főre jutó évi 
halfogyasztás kb 3 kg.

A „Lóczy Lajos” kutatóhajó közvetlenül a vízrebocsátás előtt és a Biológiai Intézet kikötőjében
iTölg felv.)
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A  kiválasztás korszerű módszerei —

pontytenyésztésünkben.
Ponty tenyésztésünk fejlődésével tó

gazdáink is egyre behatóbban foglal
koznak a tény észkiválasztás módsze
reivel. Nem érdektelen tehát pár 
olyan fogalom közlése, amely e szép, 
és hálás feladat megoldásában mun
kájukat megkönnyíti.

Mint lapunk hasábjain erre másutt 
utaltam, egy bizonyos gazdasági tu
lajdonság irányában történő kivá
lasztás eredményét, — vagyis ezen a 
téren a fejlesztés üteme — három té
nyezőtől függ: ezek 1. a szelekció szi
gorúsága, illetve a szelekciós különb
ség, 2. az illető tulajdonság öröklődé
sének mértéke, és 3. az egymás után 
következő nemzedékek váltásának 
időtartama, vagyis a nemzedékek 
váltásának üteme. Nézzük most ezek 
vetületét a ponty tenyésztésében.

1. A szelekció szigorúsága adja a 
szelekciós különbséget (d— differen
cia). Ez nem más, mint a szelektá
landó állomány átlagának és az ebből 
a már továbbtenyésztésre kiváloga
tott, tehát a kiszelektált állomány át
lagának termelési különbözete (Ter
mészetesen a vizsgált tulajdonságok
ra vonatkoztatva.) Ha a szelekciót 
szigorúan hajtjuk végre, vagyis a kí
vánt tulajdonság. tekintetében minél 
nagyobb hányadát selejtezzük ki az 
állománynak, a megmaradó állomány 
átlagtermelése annál nagyobb mér
tékben múlja felül az átlagot, melyet 
a szelektálás előtt mutatott az egész 
állomány. Mivel a pontynak igen 
nagy a szaporasága, (ebben minden 
más gazdasági állatfajunkat sokszoro
san felülmúlja) ezért nála egy bizo
nyos tulajdonság irányában nagyon 
nagy szelekciós szigorúsággal, vagyis 
nagy szelekciós különbséggel dolgoz
hatunk.

2. Az egyes tulajdonságok örököl

hetőségének megállapításánál már 
nehezebb dolgunk van. Ebben a te
kintetben hazai ponty állományunkra 
vonatkoztatva, sajnos még konkrét 
adatok nem állnak rendelkezésre. Az 
örökölhetőség kutatásánál tudnunk 
kell azt, hogy minden attól függ, 
hogy az egyed egyfelől milyen hajla
mot örökölt szüleitől, másfelől pedig, 
hogy a külvilág (pontynál az az élet
tér, ahová kihelyezzük, ideértve a ki
helyezési darabszámtól a takarmá
nyozásig minden tényezőt), az örök
lött hajlam fejlődését támogatja, vagy 
ellenkezőleg: gátoljam? Tehát elvilen 
csak a tulajdonságok hajlama öröklő
dik, s a szervezetben és a külvilág
ban ható tényezők döntik azt el, hogy 
a hajlam milyen mértékben fejlődhet 
ki. Vannak tulajdonságok, melyekre 
a hajlamot a külvilág nem, vagy csak 
alig tudja módosítani. Ezek legtöbb
ször külső formákkal kapcsolatosak. 
Viszont más hajlamokra a külvilág 
kedvező vagy kedvezőtlen tényezői 
ugyan ilyen irányban döntőek Ide 
tartoznak főleg a termeléssel kapcso
latos tulajdonságok: fejlődés üteme, 
ellenállóképesség, takarmány értékesí
tés hízékonyság stb.

Dr. Csukás Zoltán professzor sze
rint: „a test külső alakulásának tu
lajdonságai biztosabban, a belső mű
ködési hajlamok bizonytalanabbul 
öröklődnék, mert az előbbiekben na
gyobb, az utóbbiakban kisebb a szer
vezetnek a vele született önállósága” . 
Ebből adódik, hogy pl. egy pontyállo
mányt is viszonylag könnyebben le
het alaki tulajdonságokra kitenyész
teni, mint belső értékmérő tulajdon
ságokra.

Visszatérve az örökölhetőség leegy
szerűsített fogalmára, általában örö
kölhetőség (öröklődés) mértékén azt

értjük, hogy a szóban forgó tulajdon
ság átöröklésének milyen a valószí
nűsége, vagyis milyen mértékben vi
vődik át a következő nemzedékre. Az 
átöröklés mértékét a populációs ge
netikában h2-tel fejezzük ki (a h2 — 
hereditabilitás). A h2 értékét vagy 
korrelációban (viszonosságt összefüg
gés) tizedesértékkel, vagy százalék
ban fejezzük ki. Ha pl. egy bizonyos 
tulajdonság örökölhetőségénél 0,3-el, 
vagy 30°/0-kal találkozunk ez annyit 
jelent, hogy az észlelt tulajdonság át
öröklésében ennyivel számolhatunk.

A fentiekből ezzel kapcsolatban az 
is kitűnik, hogy valamely tulajdonság 
kialakítására minél döntőbben hat
nák a környezeti tényezők, annál ki
sebb mérvű lesz az illető tulajdonság 
öröklődése. Ez természetesen fordít
va is áll. Itt még meg kell jegyez
nünk, hogy öröklődés mértékébe gya
korlatilag alig tudunk beleszólni.

3. Az egymás után következő nem
zedékek váltásának üteme, illetve 
iő.őtartama adja a tenyésztőmunka 
előrehaladását (i =  intervallum). Ez 
mintegy lépcsőfoka a termelőhajlam 
javulásának, hiszen valamely tulaj
donság fejlesztésére mindig a követ
kező nemzedék ad lehetőséged Poníy- 
nál a nemzedékváltás ütemét 4 évre 
tehetjük. Gyakorlatban általában az 
egy évre várható szelekciós ered
ménnyel dolgozunk, vagyis az éven
ként elérhető javulást vizsgáljuk.

Lássunk most már egy példát. Elő
re bocsátom, hogy vele csupán mód
szer megértésének elvét igyekszem 
szolgálni, nem a profilindex értékelé
si alkalmasságát alátámasztani.

Ha tehát valamely pontyállomány 
profilindex átlaga 2,8 körül mozog, és 
a továbbtenyésztés célját szolgáló ki- 
választási alap 2,2, ugyanakkor e tu
lajdonság örökölhetőségére 0,4 érté
ket feltételezünk (mint már erre utal
tam, a ponty értékmérő tulajdonsá
gainak örökölhetőségi értékei hazai 
viszonyok közt előttem nem ismertek, 
itt azért vettem 0,4 értéket, mivel 
egyéb gazdasági állatainknál hasonló 
jellegű tulajdonságok ezen érték kö
rül mozognak; persze nem biztos, 
hogy a pontyra is ez lesz jellemző), 
úgy az egy évre várható szelekciós 
eredményt a következő képlet szerint 
kaphatjuk meg:

d • h2Szelekciós eredmény = ---- ;—
i

(differencia) d =  2,8 —  2,2 — 0,6 
(hereditabilitás) h2 =  0,4 
(intervallum) i — 4

„  , , 0,6 • 0,4Behelyettesítve:-------------  =  0,06
4

Vagyis az adott kiválasztással a 
profilindex évi javulása 0,06, tehát 
nemzedékenként (4 • 0,06) 0,24-el nö
velhetjük az állomány profilindexét, 
illetve annak átörökítő képességét. Á 
fenti szelekciós lehetőség felhaszná
lásával tehát ehhez három nemzedék 
szükséges.

Természetesen a tény észkiválasztás 
tökéletesítésének alapja itt is az opti
mális környezeti feltételek megterem
tése.

Mitterstiller József
A sertéstrágya hozamfokozó hatását a tiszavasvári „Munka” tsz. tagjai jól ismerik

(Berke felv.)
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Hazai faunából eddig 299 csigafajt, 
illetve alfajt ismentünk. Megoszlásuk 
97 vízi, 129 szárazföldi és 31 mezte
len. Vannak közöttük tüdővel és ko
poltyúsai lélegzők, valamint hímnő
sek, váltott ivarúak, petével szapo
rodó és (elevenszülők ás. Nemesebb 
szerveiket legtöbbnél a szénsavas és 
foszforsavas mészből felépült csiga
ház védi. Ennek elcsökevényesedett 
maradványát, még a meztelen csigá
nál is megtaláljuk, a testben elhe
lyezkedett s a fajokra jellemző mész- 
lapocskákban. Testalkatuk papír vé
konyságú, néha kerek, majd lapos, 
tornyos sőt kagyló alakú is.* Testük 
nagy százaléka víz, igen gazdag fe
hérje tartalommal, ezért elsőrendű 
haltáplálék. Szabatos kísérleteim sze
rint a víziekből 6, míg a szárazföldi
ekből 4 kg-tól termelődik egy kilo
gramm halhús. Táplálkozás tekinte
tében a legtöbb mindenevő, mivel 
növényi és állati eredetű táplálékot 
egyaránt fogyaszt. Még ragadozók is 
kerülnek közöttük melyek főleg földi 
gilisztával, faj testvéreikkel és azok 
petéivel táplálkoznak.

Hazai szárazföldi, vízi, valamint a 
meztelen csigáink közül 29 fajban 21 
élősdi átmeneti alakja élhet, még
pedig 14 métely, 2 galandféreg és 5 
tüdőférgességet okozó. Sajnos, ezr- 
irányban, halak szempontjából, még 
alig tanulmányozták őket. Pedig ez 
nézetem szerint, nagyon is szükséges 
volna! Mert amint sejtem, ezek nem
csak élősdi közti gazdák, hanem ra-

Karcsú csiga (Stagnicola palustris) 
változatai

(Adorján felv.) 
%

gályos (baktériumos, spórás) beteg
ségeket is terjesztenek, főleg a víz
ben élők azáltal, hogy az elhullott 
halakból előszeretettel lakmároznak.

Tányércsiga (Planorbis corneus) kü
lönféle változatai

(Adorján felv.)

A vízben élő fajok nagy része 
minden vízben, még a legkisebb po
csolyában, folyóban vagy patakban 
is megél. Vannak azonban speciali- 
zálódottak is, amelyek csak hideg 
vizű, hegyi patakokban, forrásokban, 
földalatti, vagy meleg vízben élnek. 
Hogy a vízre s táplálékra egyes fa
jok mennyire nem igényesek, annak 
bizonyítására megemlítem, hogy a 
diósgyőri vasgyár vízgyűjtőjében, a 
fenolos, kátrányos és minden szerves 
anyagtól steril Saj ó-vízben, hihetet
len tömegben és hatalmas példá
nyokká fejlődve él a pocsolyacsiga 
(Radix peregra), tisztán kátránnyal 
táplálkozva. (A szerk.: !?) A  folyók
ban (Tiszában, Dunában) élők között 
vannak áradást és apadást jelzők 
(Theodoxus, Lithoglyphus), melyek
nek mozgásából- a halászok a víz vál
tozását már élőre megmondják.

Testnagyságuk igen változó pár 
milliméterestől 50 mrn-ig. Ez azon
ban mind a vízieknél, mind a száraz
földieknél, a táplálék mennyiségétől 
nagymértékben függ.

Élettartamuk és fejlődésük, az ap
róknál rövidebb, míg a nagyobbak
nál hosszabb. így pl. a közismert éti 
csiga (Helix pomatia) hat év alatt 
fejlődik ki teljesen.

Szaporaságuk ign nagy. Kedvező 
körülmények között, rövid idő alatt, 
hihetetlenül el tudnak szaporodni, 
mert igen sok ivadékot, vagy petét 
raknak le. Ezt a tevékenységet, meg

felelő vízben még télen is folytatják. 
Téli álomra a befagyó vízben élők 
az iszapba, míg a szárazföldiek bizo
nyos mélységig a talajba húzódnak.

A vízieknek, és a szárazföldiek
nek egyaránt fő fogyasztói a ponty
félék, a pisztrángfélék és a ragado
zók. A vízieket éltető elemükből, a 
vízből, míg a szárazföldieket, az 
esetleges vízbe hulláskor szedik gyo
morra. Az előbbieket a pontyfélék 
őrlőfogaikkal összezúzzák, míg a 
pisztrángfélék és a ragadozók egész
ben nyelik el. A behullottakat, ami
kor elpusztulásuk után kinyúlnak, a 
pontyfélék a házból kihúzzák, míg 
a többiek ezeket is házukkal együtt 
eszik meg. Mindenesetre a csigának, 
mint haltápláléknak sokkal na
gyobb a jelentősége, mint azt a szak
emberek eddig gondolták.

A vízben élő csigák azonban nem
csak mint haltáplálék érdemelnek fi
gyelmet. Az itt élő fajok, minden 
próba halászat nélkül, jól jelzik a 
víz népesedését, legyen az folyó, 
patak, holtág, vagy mesterséges tó. 
Kellően népesült vagy népesített víz
ben alig találunk csigát, míg rosszul 
népesített, vagy elnéptelenedett víz
ben a csigafauna hihetetlenül elsza
porodik. Ezért a rendkívüli módon 
elszaparodott — bármilyen fajú vízi 
csiga a nyitott szemmel járó halászt 
mindenkor figyelmezteti halállomá
nyára.

Mivel a szárazföldi csiga is igen 
fontos és eddig figyelemre alig mél
tatott természetes haltáplálék, s mi
vel főleg a parti növényzeten él, túl
ságosan ne irtsuk, mert nemcsak 
egyes állatok, de a növények szak
szerűtlen és túlontúl irtásával is 
megbonthatjuk a biológiai egyen
súlyt, amire csak a tudatlan em
ber fizethet rá.

Vásárhelyi István

Mocsári csiga (Limnea stagnalis) vál
tozatok

(Adorján felv.)
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A szeméthalak elleni védekezés 
régi és jól bevált módja az, amikor 
a tavakba megfelelő számú és nagy
ságú ragadozó halait helyezünk ki a 
pontyok mellé, a nemkívánatos sze
méthalak elpusztítása céljából. Ez a 
forma biológiai védekezésnek fog
ható fel, mivel a népesített ponty ál
lományra káros, táplálékvetélytáns 
szeméthalak ellen azoknak termé
szetes ellenségeit, a ragadozó hala
kat használjuk fel.

A szeméthalak elpusztítása céljá
ból történő ragadozó kihelyezés ered
ményessége szempontjából a legfon
tosabb feladat az, hogy a kihelyezett 
ragadozó fajának és korának helyes 
megválasztása mellett megfelelően 
határozza meg a tógazda a kh-ként 
kihelyezett ragadozó halak számát is. 
Ha ugyanis a ragadozó népesítés 
egységnyi területre sz4mítva túlzot
tan ritka, akkor a ragadozók kis szá
ma miatt a szeméthal pusztításuk 
mértéke nem lesz kielégítő, és fel
adatukat a tenyészidőn belül csak 
hosszabb idő alatt tudják végrehaj
tani, ami azt jelenti, hogy bár el
pusztítják őszre a szeméthalak egy 
részét, de azok aránylag hosszabb 
ideig fogyasztják a ponty táplálékát. 
A túl ritka ragadozó népesítés ma
gában rejti azt a veszélyt is, hogy mi
vel a tóban lévő szemé thal mennyi
séget kevés ragadozó fogyasztja, ab
ból (bőségesen jut az egyes egyed ék
nek és azok a tenyészidő alatt ha
talmas példányokká fejlődhetnek ki, 
ami arra vezet, hogy hiába választot
tuk meg helyesen a ragadozó nagy
ságát és korát.

A túl sűrű ragadozó népesítés bár 
nem lehet olyan káros, mint a fen
tiekben jellemzett ritka népesítés, 
mert a szeméthalak tökéletesebb el

pusztítását eredményezi, mégsem 
mondható megfelelőnek, mivel a 
pontyok túlzott zaklatását, a ragado
zók nem kielégítő növekedését, sőt 
táplálékhiány miatti kannibalizmust 
is eredményezhet a ragadozók közt.

Az elmondottakból látható tehát, 
hogy a gyakorlat számára szükséges 
volna egy optimális, illetve az opti
málist megközelítő népesítési  ̂ sűrű
ség elérése a ragadozó. népesítés te
rén. A tógazdasági gyakorlatban 
azonban igen nehéz feladat a 
kh-ként kihelyezendő ragadozók 
számát megfelelően megállapítani, 
mivel a kihelyezés sűrűségét 
meghatározó bejutott és a tó
ban leívó szeméthal mennyiségét, és 
a későbben esetleg bekövetkező vad
ívás mértékét előre pontosan lehe
tetlen felbecsülni. Súlyosbítja a 
helyzetet az is, hogy a szeméthalak 
amellett, hogy igen korán, sokszor 
már 1 éves korukban ivarérettek 
és az ívóhellyel szemben külö
nösen nem igényesek tehát ked
vezőtlenebb körülmények közt is 
képesek szaporodni, haszon-hala
inkhoz hasonlítva igen szaporák 
is. Az általam megvizsgált kárászok 
átlagában például úgy találtam, hogy 
azok 287 500 darab ikrát termeltek 
testsúlykg-kénjt, sjzemben a ponty 
150—200 ezer ikrájával.

A nagy szaporaság azért figyelem
reméltó, mivel a tóba bejutott vagy 
áttelelő kis számú ivarérett egyed is 
— mely figyelmünkén könnyen elke
rüli — szaporulata révén hatalmas 
mennyiségű szeméthalat juttathat a 
tóba, melyek a ponty veszedelmes 
táplálékvetélytársai lesznek.

A tógazdának,, mint az elmondot
takból kitűnik, a ragadozó népesítés 
terén tehát szinte semmi biztos tám

pontja nincs a népesítési darabszám 
meghatározásában, mert mint azt 
már említettem, a bejutó szemétha
lak szaporodásának és a vadívásnak 
mértékét a népesítéskor előre még 
lehetetlen felbecsülni. A gyakorlat
ban ezért csak a korábbi éve,k ta
pasztalataira támaszkodva határoz
zák meg a ragadozó halak darabszá
mát, igyekezve megbecsülni a vár
ható szeméthal mennyiségét és a 
vadívás mértékét.

Elképzelésem szerint egy kis több
letmunkával a gyakorlatnak meg
felelő és az optimálist megközelítő 
népesítési számot a következő, álta
lam javasolt módszerrel lehetne el
érni. A termelő halastavakba a meg
szokott időben kihelyeznénk azt a ra
gadozó mennyiséget, amely a koráb
bi évek tapasztalatai alapján átlagos 
szeméthal szaporulat és vadívás mel
lett a legmegfelelőbbnek bizonyult. 
Ez képezné a kihelyezett ragadozók 
alapmennyiségét. A fennmaradó, ra
gadozó mennyiséget kis területű és 
jól lehalászható tóban vagy telelő
ben takarmányhal beadása mellett 
tartanánk tovább. A későbbiek során 
rendszeresen végzett próbahalászato
kat kellene tartani, amelyelmek se
gítségével tájékozódni lehetne a ta
vak szeméthallal való fertőzöttségé- 
ről, és a fertőzöttség mértékét fel le
hetne becsülni.

Ha a próbahalászat vagy varsás 
fogás eredményei (különösen az ívási 
idő után) sok szeméthalról vagy 
nagyarányú vadívásról tájékoztat
nak, a tárolt ragadzó halból a szemét
halak mennyiségének vagy a vadívás 
mértékének megfelelően „ráhelye- 
zést“ kellene alkalmazni. Ez alatt azt 
értem, hogy a korábbiakban leírt 
„alapmennyiséghez“ szükség szerint 
újra tennénk még megfelelő számú 
ragadozót, hogy az helyreállítsa a tó 
egyensúlyát.

Ráhelyezés céljára a harcsa volna 
a legalkalmasabb ragadozó faj, mert 
falánk és jó szeméthal pusztítása 
mellett jól bírja aránylag a lehalá
szást és a rövidebb szállítást a me
legebb hónapokban is.

Mivel pontos számítási módszert a 
ragadozó kihelyezendő mennyiségé
nek megállapítására kidolgozni nem 
lehet, véleményem szerint az ilyen 
„ráhelyezéses módszer“ alkalmazásá
val lehetne tervszerűvé és pontossá 
tenni a ragadozó kihelyezést és így 
tudnánk szeméthal pusztításának 
mértékét megfelelően szabályozni a 
tenyészidő elején még fel nem be
csülhető, de később megközelítően 
lemérhető szeméfhal ívás és vadívás 
figyelembevételével.

Török István 
gyakornok

Sárvizi tógazdasági ü. e.
*

Szerk.: A szerző által hétköznapi
nak jelzett vadívás csak a külterje
sen kezelt, rossz tenyészanyaggal 
rendelkező tógazdaságokban fordul 
elő.

Ajánlott módszere, amit „tervszerű 
tervszerűtlenség' -nek lehetne elne
vezni, nem a legracionálisabb meg
oldása a halastavak szeméthalaktól 
való megtisztításának.

Idei .harcsaivadék a Nagyhortobágyi Állami gazdaságból
(Pékh felv.)
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a diagnózis: V w tty ö k

1957-ben végzett parazitológiai 
inzsgálatok kapcsán megállapítot
ták, hogy az egyik ukrajnai kol
hoz tavaiban a pontyokban szalag- 
férgek találhatók.

Részletes vizsgálatok kiderítet
ték, hogy a pontyoknak az új 
élősködője a Botriocephalus gow- 
kongensis. A kelet szibériai fehér 
amurhal és a vastag homlokú hal
nak kísérleti betelepítésekor hur
colták be ezt a parazitát Ukraj
nába.

Egyezőleg a kínai kutatásokkal 
megállapították, hogy a betelepí-

MÜLT HÓNAPBAN megjelent az ÁL
LATTENYÉSZTÉSI ENCIKLOPÉDIA, 
amely a mezőgazdasági könyvkiadás je
lentős állomása.

A tudomány rohamléptekkel halad, 
ezért az újabb és újabb ismeretek közlése 
egyre növeli a szakkönyvek terjedelmét. 
A tenyésztési munka tudnivalóit az ér
deklődő ezideig nyolc különálló műben 
találhatta meg, amelyek mindegyike rész

letessége, terjedelme folytán szinte már 
kézikönyv számba megy. Ezek szüksé
gesek a szakemberek továbbképzéséhez, 'a 
kutatóknak, vagy csak egy-egy gazdasági 
állatfaj tenyésztésében dolgozóknak, de a 
gyakorlatban működő szakemberek több
ségének tájékoktatására, az általános 
tudást, átfogó ismereteket nyújtó oktatás 
céljára már túl terjedelmesek.

A most megjelent három kötetbe sűrí
tett munka a főiskolai oktatásnak megfe
lelő szinten^ és terjedelemben korszerű 
állattenyésztési ismereteket, kellő üzemi, 
közgazdasági és biológiai szemléletet s a 
gyakorlat mindénnapi kérdéseihez meg
felelő útmutatást ad.

A  mű a következőképpen tagolódik:
I. kötet.

Általános állattenyésztés (Dr. Horn 
Artúr).

Takarmányozás (Dr. Baintner Károly).
II. kötet.

Szarvasmarhatenyésztés (Dr. Horn 
Artúr).

Juhtenyésztés (Dr. Schandl József).
Tejgazdaság (Dr. Baintner Káro7y).

III. kötet.
Lótenyésztés (Halász Béla—Dr. Ócsag 

Imre).
Baromfitenyéstés (Tóth Pál).

E részek mindegyike önálló, kerek 
egész, de átfogó ismeretek elsajátításá
hoz mind a három kötet szükséges.

Sajnálatos, hogy a halászat kérdéseit 
az Enciklópédia nem öleiig fel, minda
mellett a Halászat olvasóinak az ÁLLAT- 
TENYÉSZTÉSI ENCIKLOPÉDIA megszer
zését javasoljuk.

A három kötet ára 215 Ft., beszerez
hető az Állami Könyvesboltokban.

lett halak eredeti hazájukban 35— 
100°/Q-ban fertőzöttek ezzel az 
élősködővel és a fehér amurhal 
ivadékában 500 db ilyen, 40—50 
milliméter hosszú élősködőt is ta
láltak

A fertőzött tavakból a kievi te
rület számos kolhoza kapott te- 
nyészanyagot kihelyezésre és így 
az élősködő széles elterjedési lehe
tőséghez jutott. Nyáron számos 
kolhoztóban végeztek vizsgálato
kat az élősködő megállapítása cél
jából az ukrán Halgazdasági In
tézet munkatársai. Megállapítható 
volt, hogy minden megvizsgált tó
ban van már ebből az élősködő
ből. A pontyivadék fertőzöttsége a 
nyár vége felé 100%-os volt és 
egyes példányokban az élősködők 
száma meghaladta a 200 db-ot is.

A tavaszi kihelyezéskor az 
anyag 80%-ban volt már fertő
zött. A nyár folyamán itt csökke
nés volt megállapítható.

Maga a Botriocephalus a ponty 
bélcsatomája első részében él, 
hímnős, átlagos hossza 12 cm, de 
eléri a 35 cm-t is. Ugyanabban a 
pontyban különböző fejlettségű 
élősködőket találtak, tehát a fer
tőzés egész éven át tart.

Teleléskor okozza az élősködő a 
legnagyobb kárt. A pontyok le
gyengülnek, szemük beesett, so- 
ványodnak, a has teli, gerincük 
éles, hátoldaluk beesett, a moz
gás lassú, erőtlen. A nyár folya
mán ezek a feltűnő jelek alig lát
hatók, mert a táplálkozó ponty 
erőre kap.

Még a kihelyezés előtt minden 
telelőből meg kell vizsgálni ebből 
a szempontból 15—20 db pontyot. 
A tógazdaság, sőt a szomszédság
ban lévő egyébként egészséges 
anyagú tavak — az élősködő meg
állapítása esetében — vesztegzár 
alá kerülnek. Az egészségügyi sza
bályok megtartása mellett a két- 
nyarasokat értékesíteni kell. A ta
vakat teljesen ki kell szárítani, 
nyáron mezőgazdasági művelésbe 
venni és a nedves helyeken mész
szel vagy klórmésszel erélyesen 
kell fertőtleníteni. Hektáronként 
20—25 q égetett mész felhaszná
lását javasolják. így remélik a 
köztigazda elpusztítását. A telje

sen le nem ereszthető tavak vizét 
csökkenteni kell. Sűrű hálóval a 
lehetőség szerint mindent ki kell 
halászni és a víz alatt maradt ré
szeket mésszel vagy klórmésszel 
fertőtleníteni kell.

A fertőzött tógazdaság és kör
nyéke álljon állandó állatorvosi 
felügyelet alatt. A vesztegzár csak 
akkor oldható fel, ha az élősködő 
utolsó megállapítása óta egy év 
eltelt.

Ez a cikk a Ribnojé hozájsztvó 
1959. áprilisi számában jelent meg. 
Tanulsága magyar vonatkozásban 
is az, hogy csak rendkívüli elő
vigyázatossággal szabad távoli vi
dékről honosítási céllal halfajokat 
behozni. De áll ez a tanulság pon
tyokra vonatkoztatva is. (Német)

A FAO jelentésében dr. Silow az 
atomtudomány és a halászat kapcso
latairól ír: közli a DFC idei áprilisi 
száma. Silow megállapítjaj hogy a 
vizek halászati kihasználása ma még 
igen csekély, földünknek háromne

gyed része vízzel 
borított, a vizek 
termése azonban 
a népesség éle

lemszükségleté
nek ma csak 

mindössze 2 százalékát adja. A ha
lászat fejlesztésében sokat várha
tunk a rádió-izotópok felhasználásá
tól a vízrégiók elemi produkcióké
pességének vizsgálatában, de követ
hetjük a táplálékul szolgáló alap
anyagok útját az élelmi lánc külön
böző fokozataiban is.

Gyorsan és tisztán így lehet 
ponty pikkelyét letisztítani a képen 
látható módon. Mindössze jó éles kés, 
no meg egy kis kézügyesség kell 

hozzá (Berke felv.)
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A ZEITSCHRIFT f. F. idei 1/3. 
számában Albersmeyer és Erichsen 
a szennyvizekben levő fenoloknak a 
vizek élővilágára gyakorolt hatásával 
kapcsolatos kísérletekről számol be. 
A fenolok idegmérgek, melyeknek 
hatása az élőlényekre igen kis kon
centrációkban is jelentős, indifferens 
adagjai igen kicsinyek. A halaknál 
a mérgezés következtében többnyire 
egyensúlyi Zavarok jelentkeznek, me
lyek a fenol (1) mérgezések kivéte
lével friss vízben rendszerint meg
szűnnek. Érdekes megállapítás, hogy 
a fenolmérgezett halak kellemetlen 
íze nem magára a mérgező anyagra 
vezethető vissza, hanem az azokat 

kísérő aromatikus 
vegyületek okoz
zák. A fenolmér- 
gezett halak ivar
termékei csak ak
kor nem károsod

nak, ha a méregkoncentráció nem 
haladja túl az 50 mg-ot literenként. 
A haltáplálékszervezetek igen kü
lönböző módon reagálnak a feno
lokra, általában megállapítható, hogy 
a kevésbé fejlett szervezetek rezisz- 
tensebbek a fejlettebbeknél, ami a 
szennyvíztisztítás gyakorlatában je
lentős felismerés.

A htsz-ek gépkocsiparkja ismét 
növekedett egy 0,75 tonnás kis
kocsival. Az FM július hóban is
mét több darab kiskocsit juttat 
halászati szövetkezeteinknek és ez
zel a gépesítés megoldása nagy lé
pésekkel halad előre. A gépjár
művek alkalmazásának jelentő
sége a halak gyors begyűjtésében 
és a távolabbi piacokra való el
szállításában domborodik ki, ami 
egyértelmű a közös értékesítés 
jobb megszervezésével, eddig ve
szendőbe ment értékek megmen
tésével és főleg, hogy a hál ezen
túl olyan helyekre is eljut, ahol 
eddig csak hírből ismerték.

A WORLD FISHERIES AB- 
STRACTS 1959. 1-es kötetében fog
lalkozik a csomó nélküli hálók ké
szítésével és használhatóságával. 
Ezek könnyebbek, szilárdságuk na
gyobb, jobban ellenállnak az áram
lás hatásainak, könnyebben kezelhe
tők, a halat kevésbé károsítják, 

szembőségük mé
rete állandóbb és 
kevésbé szennye
ződnek. Mivel 
ugyanakkora mé
retű háló elké

szítéséhez kevesebb anyagra van 
szükség, az ilyen háló olcsóbb, de ol- 
csóbbítja az is, hogy a gyártás so
rán a kézimunka teljesen elmarad. 
A csomónélküli hálók előnyei a mű
anyagok bevezetésével jelentkeztek 
döntő módon.

A KANADAI HALÁSZATI ku
tató-intézet 1958. évi jelentéséből ki
tűnik, hogy a gépi kagylókitermelő 
berendezések jól váltak be és jelen
tősen fokozták a gyűjtési eredményt.

A gép erős vízsu
gárral kimossa a 
fenéktalajból a 
kagylót és juttat
ja szállítószalagra, 
ehhez nagytelje

sítményű szivattyú szükséges, mely 
percenként három köbméter magas- 
nyomású vizet szolgáltat. Az érde
kes berendezést jelenlegi alakjában 
a tengeren használják.
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Felelős szerkesztő: Pékh Gyula 
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Kiadó: A Mezőgazdasági Könyv- és 
Folyóiratkiadó Vállalat.
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Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., 
József nádor tér 1.) és bármely posta- 

hivatalnál.
Előfizetési díj y4 évre 9,— Ft. Csekkszám
laszám: egyéni 61.268, közületi 61.066 (vagy 
átutalás a MNB 47. sz. folyószámlájára). 
49058-689/2 — Révai-nyomda, Budapest. 

(Felelős v.: Povárny Jenő)

A Velencei-tó vízszintje az eső
zéseik következtében jelentősen 
megemelkedett. A halászok észle
lése szerint ilyen magas vízállás 
1941 óta nem volt. A pontyívás az 
idiécn jól sikerült. Maga a Népsza
badság sportrovata is elismerte 
„Vain ponty a Veienoeintóbain“ 
című cikkében, hogy7- a pontyok 
minden várakozásit meghaladó tö
megekben jelentek meg a partsze- 
gélyek övezetében.

„Laboratórium a Dunán<{ cím 
alatt cikket olvastunk a Toöna- 
megyei Népújságban. A cikk le
írja, hogy a Paksi Halászati Tsz 
jói felszerelt kis laboratóriumot 
létesített a nagyibárkán a halak 
mesterséges szaporítása éis az ivar
érettség siettetése céljából. A la
boratórium fel van szerelve elekt^ 
romos fúróval, ikráikéit ötökkel és 
a biológiai kutatás sok egyéb esz
közével.

BEFEJEZŐDÖTT a szarvasi Mezőgaz
dasági Technikum keretében működő 
egy éves halászati szakiskola első 
évfolyama.

A vizsga 1959. június 5—6-án történt.
Mind a 24 beiratkozott hallgató sikeres 

vizsgát tett.
A  végzett hallgatók névsora és általános 

tanulmányi eredménye az alábbi volt:

Androkíty Ferenc jó
Apró Endre jó
Bauer Ferenc közepes
Csobán Lajos jó
Csonka Zoltán közepes
Hubai Ádám közepes
Illés Gusztáv jó
Kávai Géza közepes
Kiss István jó
Kiss Károly elégséges
Kósa Lajos jeles
Mika László jó
Mike Árpád jó
Nagy József közepes
Oláh Ferenc jó
Páhy László közepes
Pálfi Zoltán közepes
Tóth Sándor jó
Török János kitűnő
Urbányí Béla közepes
Várnagy Csaba jó
Wohlschein Ferenc jó
Wolford László közepes
Zólyomi Dániel jó

A hallgatók letették a kishajóvezetési
vizsgát is, amelynek eredményeként a
KPM-től jogosítványt is kaptak.

P. Gy.

A HA1ÉRTÉKESÍTD 
VÁLLALAT

(Budapest, V., Néphadsereg u. 10. Telefon: 111-687 és 115-893, távirati cím: Halérté
kesítő 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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