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Információ:
haltanitarsasag@dunaweb.hu

2012. szeptember 1–5.
Prága, Csehország
AQUA 2012 : GLOBAL 
AQUACULTURE – SECURING
OUR FUTURE
EAS and WAS joint conference 
A Világ Akvakultúra Társaság
(WAS) és az Európai Akva kul -
túra Társaság (EAS) közös kon -
fe renciája: A Világ akva kul tú -
rája-Jövônk biztosítása
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WOYNAROVICH ELEK

Vi zeink rôl min den ki nek

A könyvbôl a ví zi élô vi lág
sok szí nû sé gé rôl, a víz ben
élô szer ve ze tek rôl, az ott
vég be me nô fo lya ma tok ról
és ezek nek az em ber re
gya ko rolt ha tá sai ról kap ha -
tunk ismereteket.

271 ol dal • Ára: 2400 Ft
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Ha gyo má nyos ha lá sza ti 
esz kö zök

E könyv mind azo kat az esz -
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el ké szí té sé ben se gít sé get
ad ni, a hasz ná la tát leír ni,
me lye ket a szer zô ma ga is
ké szí tett, hasz nált, vagy
hasz ná la tá ban részt vett.
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A gazdasági válság követ -
kez tében kialakult ked ve zôt -
len környezet a tudomány
világában is ta pasz talható,
azonban reményre ad okot,
hogy az ag rárium továbbra
is életképes, a magyar me -
zô  gazdaságnak és a vidék-
fejlesztésnek van jövôje. Mi-
vel hazánkban egy különö-

sen fontos stratégiai ágazatról van szó, a mezô-
gazdaság problémája egyben az egész ország
problémája is, valamint a népesség növekedésé-
vel az agrártudomány igen komoly feladatok elôtt
áll. A szakmai folyóiratok e küldetéshez nyújthat-
nak segítséget. 
Az idei évtôl a VM Vidékfejlesztési, Képzési és

Szak tanácsadási Intézet (VKSZI) a kiadója kilenc

Vidékfejlesztési Minisztérium által alapított ag rár -
szaklapnak, így a Halászat-nak is. Bízunk benne,
hogy a folyóirat kielégíti szakmai érdeklôdését és
több olyan cikket is talál benne, amely segíti mun -
káját. Arra törekszünk, hogy követve a ha gyo má -
nyokat, ezek a kiadványok továbbra is az agrár tu -
dományok színvonalas fórumai legyenek és biz -
tosítsák a tudományos mûhelyekben, valamint a
doktori iskolákban zajló kutatások ered mé nyei nek
közzétételét a szakmai közvélemény szá má ra.
Reméljük, hogy közös erôfeszítéseink segítve

az agrártudományt sikeressé teszik a magyar me-
zôgazdaságot. Ehhez kívánunk mindenkinek
eredményes kutatómunkát!

Üdvözlettel: 
Dr. Mezôszentgyörgyi Dávid

VM VKSZI fôigazgató

Tisztelt Olvasó!

Az 1899 óta megjelenô Halá-
szat lap megújult számát
tartja a kezében. A megúju-
lást jelzi az új borítólap is de
szeretnénk ha a megújulás
el sô sor ban tartalmi válto-
zást, minôségi fejlôdést je -
len te ne. Ennek egyik garan-
ciája az új szer kesz tô bi zott -
ság, amelynek összetétele e

lapszámban már meg  ismerhetô. A tartalmi meg-
újulás másik biz to sí téka az ágazati szereplôk el-
kötelezettsége a lap iránt, amit az utóbbi idôben
több szakmai fó ru mon kifejeztek. A magyar halá-
szat és akvakultúra szak lapja iránti ragaszkodás
nem csak a több mint száz éves hagyománynak
szól, de jelzi az in formációk iránti igényt is. 
A hazai halászat és akvakultúra fejlôdését je -

len tôsen befolyásolják azok az európai fo lya ma -
tok, amelyeknek része a Közös Halászati Politika
(KHP) reformja, az új Európai Tengerügyi és Ha -
lá szati Alap (ETHA) kidolgozása. Annak ér de ké -
ben, hogy a hazai halászati ágazat érdekeit jól
tud juk érvényesíteni az EU szabályozók ki ala kí tá -
sá nak során, ismernünk kell magukat a fo lya ma -
to kat, a reális lehetôségeket, fel kell tudnunk is -
mer ni erôsségeinket és gyengeségeinket. Többek
kö zött ezt kívánja segíteni a Halászat lap, amelyet

a tervezett Közösségi Halászati Tudás és Tech no -
lógia Transzfer Program egyik fontos elemének is
tekintünk.
Mindenki számára egyértelmû, hogy a hazai

ha lászati ágazat versenyképességének nö ve lé sé -
hez szükség van az innovációra, úgy a tech no ló -
gia fejlesztés, mint a marketing munka területén.
Alapvetôen fontos tehát elsôsorban a hazai K+F
mû helyekben folyó munka eredményeinek meg -
is mertetése, ami a Halászat lap egyik kiemelt fel -
ada ta, hiszen a lap továbbra is a Vidékfejlesztési
Mi nisztérium tudományos folyóirata. A szer kesz -
tô bizottság törekszik arra is, hogy a lap segítse a
szak embereket abban, hogy kiigazodjanak a rájuk
zú duló információáradatban. 
A Halászat elsôsorban a hazai halászat és ak -

va kultúra ágazat szereplôihez szól de reméljük,
hogy szívesen forgatják majd a lapot a hal, a víz, a
ter mészet iránt érdeklôdôk is köztük a horgászok,
hi szen vizeink felelôsségteljes hasznosítása, ter -
mészeti értékeink megôrzése és gazdagítása, a
hal fogyasztás hazai hallal történô növelése közös
cé lunk. Reméljük, hogy a megújult Halászat a
ma ga eszközeivel hozzá tud járulni e célok el éré -
séhez.

Dr. Váradi László
fôszerkesztô 
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A Magyar Akvakultúra Szövetség (MASZ) a Deb -
re ceni Egyetem (DE) Agrár- és Gaz dál ko dás tu do -
mányok Centrumával (AGTC) közösen második
alkalommal rendezte meg azt a szakmai fórumot,
amelynek célja az innováció ösztönzése és a ku ta -
tás ban/oktatásban valamint a gyakorlatban dol go -
zók közötti együttmûködés erôsítése. A tavalyihoz
hasonlóan az idén is mintegy 70 szakember jött
össze a Debreceni Egyetem Agrárcampusának
„Kazánházában” (1. ábra) hogy részt vegyen a
prog ramban, amely keretében hat meghívott elô -
adó és öt felkért hozzászóló tárgyalta az akva kul -
túra fejlesztés egy-egy kiemelt témakörét. A Fó ru -
mot Vajai László a VM Erdészeti, Halászati és Va -
dá szati fôosztályának vezetôje nyitotta meg, aki
hang súlyozta az ilyen szakmai fórumok fon tos sá -
gát, különösen abban az idôszakban, amikor be -
in dul a Halászati Operatív Program (HOP) 3. ten -
ge lyének két fontos programja (halászati mar ke -
ting, illetve a tudás és technológia transzfer), fo -
lyamatban van az Európai Tengerügyi és Ha lá -
szati Alap (ETHA) kidolgozása, illetve változások
vár hatók a hazai halgazdálkodás törvényi sza bá -
lyo zásában is. A szakmai fórumok mellett fontos
azonban, hogy a szakemberek bevonják a kon zul -
tációba a fogyasztókat és a szakmapolitikai dön -
tés hozókat is. 

Az elôadásokat és a felkért hozzászólók ki egé -
szí téseit a fórumra immár jellemzô aktív vita kö -
vette, amelynek moderátora Dr. Szûcs István, a
DE AGTC tanszékvezetô egyetemi docense volt. 

A fó rumon elhangzottakat az alábbiakban fog -
laljuk össze. Az elôadások anyaga megtalálható a
MASZ in ternetes honlapján is http://masz.haki.hu.

Az akvakultúra egy újra felfedezett
változata az Integrált Multi-Trofikus

Akvakultúra (IMTA)

Dr. Váradi László (MASZ) elôadásában rövid
áttekintést adott az integrált akvakultúra fej lô dé -
sérôl, amelynek kezdetben a tápanyagok minél
ha tékonyabb hasznosítása, majd a kör nye zet -
védelem és legújabban a társadalmi elfogadottság
nö velése a mozgatórugója. Az édesvízi ak va kul -
túrában több évszados múltra tekint vissza az in -
teg ráció, amelynek a hazai halgazdálkodásban is
alkalmazott elemei a tavi polikultúra, az integrált
hal-kacsa/hal-sertés/hal-rizs nevelés, a „halasta-
vi vizesforgó”, a halnevelés szennyvízoxidációs
ha las tavakban, az akvapónia, illetve újabban a
kom binált intenzív-extenzív halnevelés. A tenge-
ri ak va kultúrában azonban viszonylag új elem az
in teg ráció, amely szükségességét a partmenti vi -
ze ken folyó akvakultúra (elsôsorban ketreces hal -
ter melés) volumenének és intenzitásának nö ve -
kedése váltotta ki. A tengeri IMTA lényege az,
hogy a ketreces haltermelés során a takar mán y -
nyal bevitt és halak által nem hasznosított táp -
anya gokat tengeri algával és más szû rô szer ve -
zetekkel (pl. kagyló, tengeri sün, tengeri uborka)
tá volítjuk el a ketrecek körüli víztérbôl. Egy ilyen
komplex rendszer olyan „preciziós” akvakultúra
rendszernek tekinthetô, amelyben tudományos
alapokra helyezetten szabályozott a tápanyag
áramlás és hasznosítás. Egy tengeri IMTA rend -
szer vázlatát mutatja be a 2. ábra. Annak ellené-

Kutatók és termelôk együtt az
ágazatfejlesztés lendületvételéért II.
MASZ Szakmai Fórum Debrecenben

1. ábra A MASZ debreceni fórumainak már
hagyományos helyszíne a „Kazánház”

2. ábra Egy tengeri integrált multi-trofikus
akvakultúra (IMTA) rendszer vázlata
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re, hogy a fentebb felsorolt édesvízi integrációk
alap ve tôen integrált multi-trofikus akvakultúrá-
nak te kinthetôk, az IMTA fogalom a szakiroda-
lomban és az édesvízi akvakultúrát kevésbé is-
merô szakértôi és döntéshozói körökben a tenge-
ri akva kul tú rá hoz kapcsolódik. Az édesvízi IMTA
jelen tô sé gé nek tudatosítása nem csak presztízs
érdek, de az IMTA rendszerek fejlesztésére irá-
nyuló be ru há zá sokat támogatni is fogja az ETHA,
illetve az IMTA-hoz kötôdô K+F munka prioritást
fog élvezni az EU keretprogramok finanszírozá-
sában is. Ezért proaktívabbnak kell lennünk az
édesvízi IMTA meg ismertetésében és elfogadtatá-
sában (az ak va kultúrában dolgozók, a döntésho-
zók és a nem szak mabeliek körében). Intenzifi-
kálni kell ugyan akkor az édesvízi IMTA rendsze-
rek komple xi tá sának növelésére és hatékonysá-
gának javítására irányuló K+F munkát. A kutató-
munka során Job ban ki kell használni a fajok di-
verzifikációjában rejlô lehetôségeket, de kiemelt
feladat kell, hogy legyen az új, nem hagyományos
fajok (pl. kagy lók) hasznosítása is. Hazánkban, el-
sôsorban a HAKI kutatómunkájához, illetve nem-
zetközi pro jek tekhez (pl. Sustainaqua) kapcsoló-
dóan ígéretes eredmények születtek integrált ak-
vakultúra rend szerek fejlesztése területén („tó a
tóban”, „tavi recirk”, intenzív telep-wetland kom-
bináció), amely jó alapját teremtheti meg annak,
hogy sike resen kapcsolódjunk be az IMTA rend-
szerek fej lesz tésére irányuló munkába, illetve,
hogy az ilyen rendszerek bôvítsék a hazai fenn-
tartható ak va kultúra termelô alapjait. 
Lévai Ferenc (Aranyponty ZRt.) hoz zá szó lá -

sában kiemelte, hogy a hazai halgazdálkodás fej-
lesztésében olyan „pezsgés” tapasztalható, ami -
lyet akkor érzett, amikor az 1970/80-as években a
TEHAG-ban dolgozott. Az EU források és az inno -
vá ciós készség olyan folyamatokat indít be, ame -
lyek átrendezhetik, megújíthatják a hazai hal gaz -
dál kodást. Már most sok jó példa említhetô olyan
inno vatív vállalkozások munkája nyomán, mint a
Szarvas-Fish Kft., a Jászkiséri Halas Kft., a Ho-
itsy& Rieger Kft., de lehetne folytatni a sort. Az
IMTA valóban nem tengeri „találmány”, hiszen az
in tegráció az édesvízi tógazdálkodás egyik alap -
eleme. Volt már kezdeményezés a kagyló hasz -
nosítására is, amit meg lehetne újítani, és jelenleg
si keresen folyik a lapátorrú toknak, mint szû rô -
hal nak a hazai tógazdálkodásba való „be ve ze -
tése”. Vannak azonban olyan további lehetôségek,
amelyekkel foglalkozni kell, mint például a saját
energiatermelés és a „zöld-energia” hasznosítása.
A hatalmas információhalmazt azonban szûrni
kell, és célirányosan kell eljuttatni a fel hasz ná lók -
hoz. Ezt segítheti a HOP Tudás és Technológia
Transzfer programja. Nem lehet ugyanakkor szó
nélkül hagyni, hogy a K+F programoknak mar -
keting tevékenységgel kell párosulniuk, hiszen
megtörtént az átmenet a tervgazdálkodásból a pi-

acgazdálkodásba, de a piac szerepét nem jól ke-
zeljük. 

A genetikai módosítás halakon 

Dr. Bercsényi Miklós elôadásában hang sú -
lyoz ta, hogy a haltermelôknek szükséges tá jé ko -
zottnak lenni a GMO kérdésekben, hiszen egy-
részt felelôsséggel tartoznak a fogyasztók felé,
más részt ezen termékek komoly piaci kon ku ren -
ciát jelenthetnek. A világ lakossága mára már
meg haladta a 7 milliárd fôt, és a közeljövôben
még a legpesszimistább becslések szerint is to -
vább fog növekedni, amely nagy kihívás elé állít-
ja az élelmiszertermelô ágazatokat. A hozam-, és
nye reségfokozásra való törekvés indukálta a ge-
netikailag módosított szervezetek termelésbe vo-
nását.
A genetikai módosulás a természetben az él-

ôlények megjelenése óta folyik, hiszen ez az evo-
lúció alapja. A természetes szelekció mellett az
emberi beavatkozásoknak köszönhetôen a házi -
állatoknak ma már számtalan formája, ill. faj tája
alakult ki. Ezen tevékenységekben az elsô lépést
a tömegszelekció jelentette, mellyel a ki vá lasztott
termelési mutatók jelentôsen javultak. További
teljesítményjavulást eredményezett a he te rózis-
hibridek létrehozása, majd a monoszex, valamint
poliploid állományok kialakítása. To vábbi ugrász-
szerû javulást a génkezelt szer vez e tek kel lehetett
elérni (3. ábra). 

A génkezelés célja lehet – többek között – a nö -
ve kedési potenciál javítása, betegségek, ill. kár -
tevôk elleni rezisztencia kialakítása, vagy a fe no -
típus megváltoztatása. A GMO szervezetek ter me -
lése-tenyésztése mintegy 15 éves múltra tekint
vissza. 1996 óta 1 milliárd hektáron termesztettek
gén kezelt növényeket, amelyek 2010-ben már az
összes termelés 10%-át adták. 
A GMO szervezetek termelése-tenyésztése

nem kockázatnélküli. Minden esetben igen ala po -

3. ábra A termelési mutatók növelésének lehetôségei
genetikai fajtajavítással
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san vizsgálni és elemezni kell, hogy azok test -
összetétele változik-e a felhasználó számára káros
mó don. Ugyanilyen elemzést igényel a lehetséges
környezeti hatások felmérése is. Mindez szigorú
nemzeti és nemzetközi szabályozást igényel.
A legtöbb halfajnál még távolról sem hasz -

nálták ki a hagyományos genetikai kínálta faj ta -
javító módszereket. Ugyanakkor néhány hal faj -
nál, pl. lazac, ponty, iszapcsík, medaka, zeb ra -
dánió, már alkalmazták a génmódosítást, melyek
igen bíztató eredményeket hoztak.
Hazánkban a hagyományos tenyésztési mód -

sze rek alkalmazása nagy lehetôségeket kínál te -
nyésztett – elsôsorban ragadozó – halaink (pl. har -
csa, csuka, süllô, sügér, menyhal) teljesítményja -
vítására. Ezért hazánkban a génmódosítási tech -
nológia alkalmazásának a felvetése nem indokolt,
egyfelôl azért, mert nem merítettük ki a faj ta -
javítás elôzôekben ismertetett összes lehetôsége-
it, más részt pedig azért, mert a hazai akvakultúra
fej lesztés alapja a természetközeli hal gaz dál -
kodás, illetve a környezetbarát és fenntartható
hal termelés, amely teljes összhangban van az EU
stra tégiának az akvakultúra „kizöldítésére” irá -
nyuló koncepciójával, illetve Magyarország Alap-
törvényében rögzítettekkel. 

A génmegôrzés szerepe és fontossága 
az akvakultúrában

Az elôadó Hoitsy György (Hoitsy & Rieger Kft.)
be vezetôjében elmondta, hogy az elsô gén meg -
ôrzô helyek a nemzeti parkok voltak, akik fel vál -
lal ták az ôshonos tenyésztett állatfajtáink vé del -
mét is. A halak tekintetében 1963-ban a HAKI-ban
kezdôdtek meg az ilyen jellegû munkák, amikor
lét rehozták a ponty-tájfajták génbankját. Azóta a
génbank több hazai, európai és ázsiai fajtával
egészült ki és fenntartásával biztosított a fajták
genetikai változatosságát megôrzô tenyésztési
háttér. 
A környezô országokban nagy múltja van egy-

egy ritka faj megmentésének, így Szlovéniában a
már ványpisztráng és az adriai pér fenntartására
mûködik egy gazdaság, de Szlovákiában, Bosz niá -
ban, Macedóniában, Albániában is találunk erre
példát, a dunai galóca, vagy az ochridi pisztráng
állo mányának fenntartására. A gyûjteményben
való megôrzés egyik hazai példája a lillafüredi
piszt rángtelepen, a sebes pisztráng dunai vér vo -
na lának kialakítása és génbanki megôrzése. 
A génmegôrzés célja a genetikai erôforrások

vé delme, a gazdaságilag elônyös tulajdonságok
meg ôrzése, a genetikai változatosság meg ôr zé -
sével a fajok környezethez történô alkal maz ko -
dóképességének a biztosítása, a halfaj, mint ter -
mészetvédelmi érték megôrzése. 
A génmegôrzésnek két ismert módja az erede-

ti élôhelyén (in situ) és az élôhelyétôl távol, gyûj -

te ményben (ex situ). Az eredeti élôhelyén való vé -
de lem inkább természetvédelmi jellegû, pl. egy
láp védelme, ahol lápi póc, réti csík található. Az
élô helytôl távol gyûjteményben való megôrzésre
ku tató intézetek, gazdaságok vállalkozhatnak. Az
utóbbi idôben egyre terjed a génmegôrzésnek az
ivarsejt formában való tárolás, amelyben magyar
kutatók komoly eredményeket értek el. 
A hivatalos génmegôrzés kezdete 1974. május

14., ekkor született egy minisztériumi határozat,
amely szerint a magyar állam költség-hoz zá já -
rulást fizet a kijelölt ôshonos háziállatfajták tar -
tóinak. Az 1993. évi CXIV. Állattenyésztési Tör -
vény 11. § kimondja, hogy az ôshonos állat faj ták
ere deti állapotban való megôrzése nemzeti ér dek
és állami feladat, és fenntartásukhoz az állam tá -
mo gatást ad. Halak génmegôrzésének támo ga tá -
sára csak a 273/1997.(XII.) Kormány rendelet
alap ján nyilt elôször lehetôség: „A biológiai ala -
pok megôrzését, fenntartását és fejlesztését segí-
tô tá  mogatás” keretében. Ekkor a nyurga ponty,
ke cse ge, harcsa, sebes pisztráng kapott támoga-
tást, de sajnos csak két évig élt ez a lehetôség. 
A 4/2007. FVM-KvVM) közös rendelet a védett ôs -
ho nos és a veszélyeztetett mezôgazdasági állat faj -
ták ról, már nem tartalmazott halfajokat, táj -
fajtákat. 
Megoldandó feladat, amíg nem késô, hogy a

ritka és veszélyeztetett halfajaink, tájfajtáink vé -
del mérôl, szaporításáról, ivarsejtjeik rak tá ro zá -
sáról, megfelelô populáció fenntartásáról gon dos -
kodjunk. 
Dr. Rónyai András (HAKI) hozzászólásában

ki emelte, hogy a biodiverzitás az ökoszisztémák
nyúj totta szolgáltatásokon és természeti erô for -
rásokon keresztül alapját képezi bárminemû em -
beri tevékenységnek. Az ökoszisztéma szol gál -
tatásai nélkül nem valósulhatna meg a táp anya -
gok és a víz körforgása, a talaj képzôdése, a nö vé -
nyek beporzása, a földi klíma szabályozása, de
ezen felül kikapcsolódási lehetôséget, esztétikai
él ményt és még sok egyebet nyújtanak. 
Az ökológiai rendszereket az adott kör nye zet -

hez alkalmazkodott összes élôlény együttese al -
kot ja. Az elôadó által említettekhez kapcsolódóan
kiemelte, hogy a génkészletek megôrzésével kap -
cso latos „in situ” tevékenységnek alapvetô elemei
a populációk védelme, szükség esetén pótlása, va -
la mint az élôhelyek (ívó-, telelô és táplálkozó te -
rületek, vándorlási útvonalak) megôrzése.
Az „ex situ” génmegôrzés jelentôs mértékben

a tenyésztôi munkára támaszkodik. A „termelési”
célú génmegôrzés a gazdaságilag fontos tu laj don -
ságok megôrzésére, javítására törekszik, melyhez
felhasználhatja a beltenyésztés, szelekció, és hib -
ri dizáció, eszközeit. A természetesvízi állo mány -
pót lásra irányuló génmegôrzés egyetlen és ki -
emelt feladata a genetikai sokféleség meg ôr zé -
sével a fajok természeti környezethez történô
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nagy fokú alkalmazkodóképességének a biz to -
sítása.
Rónyai András kiemelten szólt a tokfélék gén -

állo mányának megôrzésérôl, miután azok min -
den faja a leginkább veszélyeztetett halak közé
tar toznak. Természetesvízi fogásuk három év ti -
zeddel ezelôtt még megközelítette az évi 30.000
tonnát, azonban ez a mennyiség – elsôsorban a
túlhalászatnak, orvhalászatnak, víz szennye zé sek -
nek, vízépítéseknek köszönhetôen – napjaikra
már csak néhány száz tonnára csökkent. Ugyan -
akkor akvakultúrás termelésük rendkívüli nö ve -
ke dést mutat, és jelenleg már elérte a valamikori
fo gások mennyiségét.
A HAKI a tokfélék génbankját a ’80-as években

kezdte kialakítani. Az Intézet élô génbankjában
jelenleg négy ôshonos faj (kecsege, viza, vágótok,
sôregtok), valamint négy nem ôshonos faj, ill. for -
ma (lénai tok, szibériai kecsege, vágótok kaszpi-
tengeri formája, lapátorrú tok) található. E fajok
gén banki megôrzésének célja kettôs: egyrészt
rendkívül értékes alanyai az akvakultúrás ter me -
lés nek, másrészt természetes populációk meg ôr -
zéséhez ma már nélkülözhetetlen a mes ter sé ge -
sen nevelt ivadékok eredeti élôhelyekre történô
te lepítése. Mindkettôhöz nélkülözhetetlen a le he -
tô legnagyobb effektív tenyészlétszámú anya ál lo -
mányok kialakítása, és azok célnak megfelelô te -
nyész tési programmal történô szaporítása.

Az akvakultúra szerepe és lehetôségei 
a mikro- kisvállalkozásokban

Dr. Stündl László (Debreceni Egyetem, AGTC)
elô adá sá ban bemutatta, hogy a világ akvakultúra
ter melésének több mint 80%-át kisvállalkozások
állít ják elô (Ázsiában és Afrikában szinte ki zá ró lag
ilyenek mûködnek), a 35 millió fô hal ter me lés ben
érintett munkavállaló 90%-át köz vet lenül fog -
lalkoztatva. Az akvakultúra köz ve tetten (pl. fel dol -
gozás, kereskedelem) további 85 millió fônek ad
munkát. A gazdaságok átlagos mérete 1 ha alat ti,
többségében integrált rendszer; a hal mel lett más
gazdasági állatfajokkal és nö vény ter mesz téssel,
kertészettel stb. is foglalkoznak. 
A kisüzemi akvakultúra a fejlôdô országokban

jellemzôen egyszerû technológiákat és alacsony
képzettségû humán erôforrást használ családi
részmunkaidôben. A környezeti, fenntarthatósági
és élelmiszerbiztonsági szempontok má sod la -
gosak. Az alacsony termelési költségek miatt ex-
port versenyképességük jelentôs, amely az im -
portáló országok számára versenyhátrányt és élel -
miszerbiztonsági kockázatokat jelent. Ugyan ak -
kor innovációs képességük jónak mondható
(tech nológia transzfer, képzések, nemzetközi
prog ramok), a vidékfejlesztés, foglalkoztatás és
élel miszer ellátás szempontjából továbbra is ki -
emelt területnek számítanak.

A hazai akvakultúrás vállalkozások méretüket
tekintve zömmel a mikro-, vagy kisvállalkozások
ka tegóriájába tartoznak (legfeljebb 10 vagy 50 fô
fog lalkoztatott, és 2 vagy 10 millió EUR nettó ár -
bevétel). A kisüzemi akvakultúra hazai helyzetét
ér tékelve elmondható, hogy erôforrás ellátottsága
(víz, termálvíz), a klimatikus viszonyok, a meg lé -
vô szakmai tapasztalatok, ismeretek jónak mond -
hatók. A potenciális új piacok közelsége, meglévô
„modellek” (tavi recirkulációs rendszer, „Tó a tó -
ban” rendszer) ugyancsak kedvezô alapot te rem -
te nek a fejlesztések számára. Ugyanakkor gyen -
ge ség a konzervatív termelôi szemlélet, a mun ka -
erô alacsony képzettsége, az integráció és fi nan -
ciális erôforrások hiánya, viszont a hal egész ség -
ügy, környezet- és – a jövôben esetleg lehetséges
– állatvédelmi korlátozások már veszélyeztethetik
az ágazat sikeres mûködését. Mindezek ellenére
még mindig látható potenciál a kisüzemi ak va kul -
túra fejlesztésére, melyek között az új fajok és
tech nológiák gyakorlati bevezetése, a mi nô ség -
biztosítás és nyomonkövethetôség (élelmiszer biz-
tonság) erôsítése és a megújuló erôforrások több -
lépcsôs hasznosítása lehet új terület.
Az elôadó néhány olyan konkrét, a gya kor lat -

ban kipróbált és bizonyított technológiát is mer -
tetett, amelyek közül kiemelte az akvapóniát. Az
ilyen rendszerek mûködésének elvét mutatja be a
4. ábra.

A hazai kisüzemi kombinált akvakultúra je len -
tôsége tehát a környezeti és fizikai (integrált
rend szerek), technológiai (kapcsolódás input és
output oldalon más helyi ágazatokhoz), szociális
(jobb jövedelmezôségi viszonyok, alternatív fog -
lal koztatás) és gazdasági (egységnyi ráfordítással
elô állított termék mennyisége több) fenn tart -
hatóságában van. További elôny, hogy az élel mi -
szerbiztonság, nyomonkövethetôség megoldása
egy  szerû és a helyi közösségek számára mun ka -
he lyeket teremt és/vagy tart meg (leginkább
mun kaigényes ágazatokkal kombinálva, pl. ker -

4. ábra Az akvapónia körfolyamatának vázlata
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tészet), valamint méretébôl adódóan helyi, meg -
lévô erôforrásokra alapozható. 
Radóczi János (Szabolcsi Halászati Kft.) fel -

kért hozzászólóként azt vetette fel, hogy alapvetô
kér dés annak tisztázása, van e reális igény új vál -
lal ko zóknak a halgazdálkodásba történô be vo ná -
sára. Vannak ugyan halászati vállalkozás iránt ér-
deklôdôk de általában nem megalapozottak a fej-
lesztési elképzelések. A túl kisméretû termelô
rendszerek gazdaságossága is kérdéses, mert ön-
ellátásra, illetve saját fogyasztás kielégítésére nem
érdemes beruházni, ugyanakkor a kis rend -
szerekben az állategészségügyi problémák is fo -
kozottabban jelentkeznek. A halgazdálkodásban
az értékesítés kulcskérdés, ami szintén meg kér dô -
jelezi a túl kis méretû rendszerek életképességét.
A vita során elhangzottakból megállapítható,

hogy fenntartás van a kisméretû haltermelô te le -
pek életképességével kapcsolatban, ugyanakkor
az is igaz, hogy bizonyos kisüzemi formáknak van
létjogosultsága. Az akvapónia például egy ki hasz -
nálatlan lehetôség. Fontos a potenciális vál lal ko -
zók tájékoztatása, a szakképzés, annak ér de ké ben,
hogy üzletileg megalapozott, az ágazati stra té -
giához illeszkedô válalkozások indulhassanak be. 

Az innováció lehetôségei az intenzív
haltermelésben

Borbély Gyula (Jászkiséri Halas Kft.) jelentôs
ta pasztalatokra tett szert különbözô típusú in ten -
zív halnevelô rendszerek fejlesztésében. Elô adá -
sában a vízkezelésben általa kulcs fontosságúnak
tartott ózon kezelésrôl és a „protein skimmer”
(hableválasztó) alkalmazásáról adott ismertetést.
Ál talánosságban megállapítható, hogy a recir -
kulációs rendszerek jelenlegi „harmadik ge ne rá -
ciójára” a vízforgatás során az alacsony emelési
magasság, a vízminôségi paraméterek optimális
értéken tartása, illetve az automatikus felügyeleti
rendszer alkalmazása jellemzô. Az optimális, va-
gyis a kórokozóktól mentes és az adott halfaj szá -
mára legkedvezôbb növekedési feltételeket biz -
tosító vízminôség ózon kezelés és hab frak cio ná -
lás nélkül ma már nem képzelhetô el ha té konyan
mûködô recirkulációs rendszerekben. Az ózont
már a XIX. században használták ivó víz tisz tításra
és élelmiszer tartósításra, azonban az akvakultú-
rában viszonylag rövid ideje, az 1970-es évek vé-
gétôl alkalmazzák. Az ózon elônye, hogy több
nagyságrenddel (600 –3000) hatékonyabb, mint a
klór, illetve, hogy a mikroorganizmusok kép -
telenek immunitást kiépíteni vele szemben. Bár
az ózon igen agresszív gáz, a mai modern be ren -
dezések alkalmazásával nagy biztonsággal al kal -
mazhatók anélkül, hogy a halakra vagy a ke zelô
személyzetre bármilyen káros hatása volna. Az
akvakultúrában a kórokozómentes környezet biz-
tosítása mellett fontos szerepe van a szag- és íz-

rontó anyagok megsemmisítésében, illetve a szer-
ves anyagok hatékonyabb eltávolításában azok
roncsolása révén. A vírusok eltávolításához magas
koncentráció szükséges (0,5–1,5 g/m3), a baktéri-
um mentesítéshez szükséges koncentráció azon-
ban alacsony, pld. Staphylococcus esetén 2 –3 mg/
m3 Az ózonbevitel mértéke alapvetôen a ke ze -
lendô víz minôségétôl, illetve az alkalmazott hal -
nevelési technológiától (pl. takarmány fel hasz -
nálás) függ. Az ózon beoldására ma már hatékony
berendezések állnak rendelkezésre, amelyek be -
oldási hatásfoka 85–100%. 
A szaknyelvben „protein skimmer”-ként ismert

berendezés (amely magyarosan hableválasztónak
mondható) fontos szerepet játszik a recirkulációs
rendszerek vizének tisztításában az igen kis mé -
retû részecskék (pl. fehérje molekulák, szer ves
ve gyületek, ózon által oxidált anyagok) el tá vo lí tá -
sával, de a berendezés igen hatékonyan al kal maz -
ható az ózon beoldására, illetve a gázcsere fo lya -
matok elôsegítésére is. A berendezésbôl távozó
szerves anyagokat, illetve szenet tartalmazó „hab”
jól alkalmazható a denitrifikáció során. A hab
frakcionáló berendezés mûködési vázlata az 5. áb-
rán látható.

Radics Ferenc hozzászólását egy kérdéssel
kezdte; biztosított lesz e barramundiból a Jász -
kíséri Halas Kft. saját ivadékellátása, mert a vá -
sárolt és nagy távolságról ideszállított ivadékra
ala pozott termelés gazdaságossága meg kér dô je -
lezhetô. Borbély Gyula válaszában elmondta,
hogy a folyamatban lévô, a NIH által támogatott
Barra09 projekt egyik fô célja a saját ivadékellá-
tás meg oldása. A kutatás folyamatban van és az
ed digi eredmények biztatóak. dr. Szûcs István
hang súlyozta az intenzív rendszerek alkalmazá-
sának bizonyított elônyeit és hagyományos fajok
(akár pontyivadék vagy nagytestû horgász ponty)
ilyen rendszerekben történô nevelésének lehetô-
ségeit. Fontos, hogy a fogyasztók ne csak a termé-
ket fogadják el, hanem a termelés módját is. Le-
het, hogy az „intenzív” jelzô negatív képzeteket

5. ábra A „protein skimmer” vagy hableválasztó
berendezés mûködési vázlata
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kelt, amin javítana, ha hangsúlyoznánk a koráb-
ban említett „precíziós” jellegét az ilyen tech no ló -
giák nak. A termék elnevezése is fontos, amelynek
utalni kell az adott fajra, de vonzónak kell lennie,
a fogyasztók számára is. Az intenzív rendszerek
vízkezelésében ha wetland-et alkalmazunk akkor
alapvetôen egy integrált multi-trofikus (IMTA)
rendszerrôl van szó, amit úgy a szakmai, mint a
nem szakmabeli körökben ismertté kell tennünk. 

Az EU Közös Halászati Politikájának
(KHP) reformja és a Európai Tengerügyi

és Halászati Alap (ETHA) 
fôbb rendelkezései

Az európai akvakultúra fejlesztését irányait és
kereteit alapvetôen meghatározza a KHP és az
ETHA, amelyekrôl Bardócz Tamás a VM Er dé -
szeti, Halászati és Vadászati Fôosztályának osz -
tály vezetôje tartott elôadást. Az európai hal ter me -
lés számára hatalmas lehetôség, hogy az Európai
Unió megújuló Közös Halászati Politikájában ki -
emelt szerepet szán az akvakultúra fej lesz té sé -
nek. A mennyiségi és minôségi fejlôdésnek el en -
ged hetetlen háttere a megfelelô támogatási rend -
szer, amelyet a nem régen megjelent Európai
Ten gerügyi és Halászati Alap (ETHA) ren de let -
tervezet tartalmaz. Az Európai Bizottság által
össze állított javaslatról jelenleg intenzív vita fo -
l yik az EU döntéshozói fórumain. Ezekben a vi-
tákban a szakmai civil szervezetek és a hazai kor-
mányzati szervek is részt vesznek, fontos tehát,
hogy egységes magyar álláspont alakuljon ki. Bar-
dócz Tamás VM Halászati osztályvezetô elô -
adásának és Katics Máté MASZ alelnök vita indító
hozzászólásának is a közös nemzeti állás pont ki-
alakítása volt a fô célja. Az elmúlt hó na pok ban a
Vidékfejlesztési Minisztérium több olyan rendez-
vényt is szervezett, ahol az ágazat kép viselôi meg-
ismerhették a Bizottság rendelet ja vaslatait és ki-
fejthették véleményüket is azok ról. Ezen szakmai
rendezvények alapján is ér zé kel hetô volt, hogy a
magyar haltermelés és ha lá szat számára alapve-
tôen kedvezôek a ter ve zett tá mo gatási rendsze-
rek, hiszen ezek alapján minden olyan támogatá-
si lehetôség elérhetô lesz, amely je lenleg igényel-
hetô és újabb támogatási konst ruk ciók is kialakít-
hatóak lesznek. Az egyetlen kér déses terület az
maradt, hogy a Bizottság ter vezete az új, zöldme-
zôs termelô beruházások tá mo gatását csak na-
gyon korlátozottan teszi le he tôvé, mert támogatá-
si stratégiája inkább az ilyen ma gán befektetések
ösztönzését célozza. 
Bardócz Tamás összefoglalta az ETHA azon

ter vezett intézkedéseit, amelyek összhangban
van nak a magyar prioritásokkal. Ezek az aláb -
biak:
• Tógazdaságok felújítása, multifunkcionális tó-
gazdaságok fejlesztése;

• Intenzív rendszerek fejlesztése: energia, kör -
nye zet;

• Halastavi Környezetgazdálkodási Program;
• Értékesítés és feldolgozás fejlesztése;
• Telepen kívüli infrastruktúra fejlesztés;
• Innováció és marketing;
• Halászati ôrzés és élôhelyfejlesztés;
• Új termelô beruházások támogatása.
Az ETHA (2014–2020) mintegy 4,5 milliárd Eu-

rót fordít majd a halászatra, az akvakultúra- és a
halászati területek fejlesztésére. Az EHA je len legi
költségvetése 4,3 millió Euro. Az ETHA ki dol -
gozásának további folyamatában ez év áprilisa és
októbere közötti konzultációk lezárása után lesz
egy magas szintû akvakultúra konferencia
Brüsszel ben. 2013. februárjában a Bizottság el ké -
szíti az akvakultúra stratégiai irányelveket, majd
a Tanács és az Európai Parlament jóváhagyását
követôen 2013. decemberére kidolgozásra és jó -
vá hagyásra kerülnek a többéves nemzeti ak va kul -
túra stratégiai tervek (2014–2017; 2017–2020). Ezt
kö vetôen kerül sor a Partnerségi Szerzôdések alá -
írására és az Operatív Program kidolgozására.
Katics Máté felkért hozzászólóként kifejtett ala -

pos véleménye az alábbiakban foglalható össze.
Az ETHA kiváló fejlesztési lehetôségeket nyújt

azon haltermelôk számára, akik a jelenleg még
futó EHA támogatásait a termelési infra struk tú -
rájuk korszerûsítésére, fejlesztésére fordították,
és megteremtették a biztonságos haltermelés fel -
té teleit, de azok is megtalálhatják a számításukat,
akik a jövôben szeretnének korszerû, gaz da sá gi -
lag és ökológiailag fenntartható haltermelô egy sé -
get létrehozni.
A beruházási intézkedések (II. fejezet) közül a

leg  hangsúlyosabb szerepet az innováció kapja
(csakúgy mint legtöbb fejezetben): minden olyan
fejlesztés támogatásban részesülhet, mely új tech-
nológiák bevezetésével csökkenti a kör nye zet -
terhelést, növeli a hatékonyságot, fenn tart ha tóbb
erôforrás-felhasználást mozdít elô.
A 47. cikk kívánja biztosítani a multi funk cio -

nális akvakultúrák fejlesztését, a tevékenység di -
verzifikációját. A haltermelési tevékenységhez
köt hetô turizmus, oktatás és környezetvédelmi
szolgáltatás, valamint a közvetlen értékesítés te-
rületén léphetnek tovább a termelôk támogatás
segítségével.
Külön intézkedés foglalkozik a kör nye zet vé -

delmi beruházásokkal, melyek célja nem csak a
vízre gyakorolt szennyezô hatások csökkentése,
ha nem a megújuló energiaforrásokra történô egy-
re nagyobb arányú áttérés szorgalmazása. 
Mindhárom beruházás-jellegû intézkedés kö -

zös jellemzôje, hogy a kedvezményezettek köre
ki fejezetten az „akvakultúra-ágazati vállal ko zá -
sokra” korlátozódik, így lehetôség nyílik akár 
ár be vétel arányosan korlátozni a potenciális pá -
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lyá zói kört, úgy mint jelenleg a mezôgazdasági tá -
mo gatások esetén. 
A nem beruházási intézkedések körében szá -

mos új elem jelenik meg a jelenlegiekhez képest.
Két ilyen nagyon fontos lehetôség az új ak va kul -
túra gyógymódok, gyógyszerek fejlesztése, vala -
mint az akvakultúra-állományok biztosításának
lehetôsége természeti katasztrófák, vagy beteg -
ségek esetén.
Ezeken felül természetesen megfogalmazódik

a mostani halastavi környezetgazdálkodási prog -
ram folytatásának lehetôsége is.
Ezen intézkedések (a teljesség igénye nélkül)

a II. fejezetben fogalmazódnak meg a ren de let ter -
vezetben. Ezen felül további lehetôségek tárházát
ta lálhatjuk más részekben, úgymint a te rü let -
fejlesztést, a halfeldolgozást, vagy a promóciós le -
hetôségeket.
Az ETHA jelenlegi formájában képes elô moz -

dítni az akvakultúra ágazat modernizálását, ha té -
konyságának fejlesztését, piaci lehetôségeinek
erô sítését. Amennyiben a rendelkezésre álló
pénz forrást a hazai jogalkotók józanul osztják fel
a különbözô intézkedések között, akkor a prog -
ramozási idôszak végére (2020-ra) van esély arra,
hogy a világ többi kontinensén tapasztalható ak -
va kultúra-termelés növekedésébôl a magyar ter -
melôk is ki tudják venni a részüket, és el moz -
dulhassanak a stagnálás szintjérôl.
A vita során elhangzott, hogy a beruházások

fo galmát célszerû pontosítani, hiszen azoknak
több formája van (pl. létesítő, úgy mint zöld-, il-
letve barna mezős; korszerűsítő és pótló) de a be-
ruházások tá mo gatása továbbra is alapvetô fon-
tosságú. A je len lévôk többségének véleménye az
volt, hogy ha az EU valóban termelésnövekedést
és munkahely te remtést kíván elérni az ágazat-
ban, akkor tá mo gatnia kell az új termelési kapa-

citások lét re ho zását is. A véleményekre reflektál-
va Bardócz Ta más elmondta, hogy a VM csatla-
kozni fog ahhoz a több tagállam által támogatott
közös nyi lat ko zat hoz, amely a fenntartható tech-
nológiát alkalmazó, valós piaci igényeket kielégí-
tô új haltermelô beruházások támogathatóságát
javasolja be épí teni a rendeletbe. A vita során az is
elhangzott, te kin tettel kell lenni arra, hogy az
ágazat tô ke hiá nyos. Fontos továbbá megfelelô
arány kialakítása az intenzív termelés és a hagyo-
mányos tó gaz dál kodás fejlesztése között, illetve a
két terület el kü lö nítetten történô kezelése a tá-
mogatások során. A tógazdálkodás fejlesztésében
még ki hasz ná lat lan lehetôségek vannak. Sürgetô
kérésként me rült fel a HOP 3. tengely programja-
inak mielôbbi be indítása. Kérdés is elhangzott a
horgászjegy kiadásnak horgász egyesületi tagság-
hoz kötésére vonatkozóan, amelyet a válasz sze-
rint többek között az ôrzés miatt indokolt.
A zárszóban Dr. Váradi László a MASZ elnöke

egyetértett Lévai Ferenccel abban, hogy valóban
érez hetô egy „pezsgés” a halászatfejlesztésben.
Ki tapintható az a lendületvétel, amelyet a MASZ a
te vékenységével szolgálni kíván, és amely sze re -
pel ennek a fórumnak a nevében is. Érzékelhetô
to vábbá a gyakorlat, a kutatás és a szakirányítás
közötti együttmûködés erôsödése is, amely jól se-
gíti az ágazatfejlesztés lendületvételét. A MASZ –
együttmûködve a MAHAL-lal és a VM Erdészeti,
Halászati és Vadászati Fôosztályával -továbbra is
elôsegíteni igyekszik az innováció meghatározó
szerepét a hazai ágazatfejlesztésben. Az ilyen
szak mai fórumok jól szolgálják ezt a törekvést. 
A MASZ elnöke kifejezte reményét, hogy minél
ha marabb beindul a HOP 3. tengelyének tudás- és
tech nológia transzfer programja, amely tá mo -
gatást nyújt további szakmai fórumok szer ve zé -
séhez, az innováció további serkentéséhez.

HHaalláásszzrruuhháákk,,   hhaalláásszzccssiizzmmáákk
természetes gumiból, méretre szabva!

Megrendelhetôk még:
halszállító tartályok tömítôgumijai, méret szerint.

A termékek könnyen javíthatóak TIP-TOP és PANG javítóanyagokkal.
Megrendelésnél a lábméretet, 

a testmagasságot és a használó súlyát kell megadni.

A ruhákra egy év garanciát adok.

ARATÓ ISTVÁN
gumijavító, mûszaki gumiárukészítô mester

Szentlôrinc, Munkácsy M. u. 22.
Tel./fax: (73) 571-026 • Tel.: (73) 571-025 

HALÁSZATI 
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Az EU következô pénzügyi idôszakának (2014–2020)
tervezésével egybeesik számos EU szintû politika és
azokhoz rendelt pénzügyi alap felülvizsgálata a brüs-
szeli jogalkotásban. A Közös Halászati Politika céljai-
nak végrehajtását 2014–2020 között elôsegítô pénzügyi
alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)
rendelet tervezetét az Európai Bizottság 2011. decem-
ber 2-án nyújtotta be az Európai Par la mentnek és a
Tanácsnak megvitatásra. Az EU tag álla mok miniszte-
rei elôször a decemberi Tanács ülésén vi tatták meg a
javaslatot. A dán elnökség 2012. janu ár jában meg-
kezdte a javaslat részletes tárgyalását a belsô és külsô
halászatpolitikai munkacsoportban. 
Az ETHA a megreformált Közös Halászati Politika

(KHP) és az Integrált Tengerpolitika (ITP) cél ki tû zé -
seit kívánja megvalósítani. Az új Alap 4 pillére közül az
„Intelligens és környezetbarát akvakultúra” tengelye
kiemelt célkitûzése hazánknak. A Bizottság ak va kul -
tú rát érintô fejlesztési terveibe fontos becsatornázni a
Ma gyarországra jellemzô halgazdálkodási tech no ló -
giá kat, azok fejlesztését, népszerûsítését, egyúttal a to -
vábbi innovációs törekvések elôsegítését, ami elôsegí-
ti a hazai ágazatban rejlô, a jelenleginél nagyobb ter -
me lési potenciál kihasználását. 
Az édesvízi halászati és haltermelési területeken az

új Alapban megjelenô, a „Fenntartható és Inkluzív Te -
rületfejlesztést”megcélzó tengely is fontos hazánknak.
Ma gyarországon a kisebb és nagyobb tavakhoz és fo-
lyórendszerekhez köthetô regionális sajátosságok
alapján az azok által biztosított értékek és te vé keny -
ségek megôrzésére és diverzifikációja ad lehetôséget.
Akvakultúra fejlesztésekre már a jelenlegi Európai
Ha lászati Alapból (2007–2013) is igényelhetô tá mo -
gatás, de a területfejlesztés új tengelyként épülne be a
2014 után induló halászati támogatási ciklusba. Ez azt
je lenti, hogy a források felhasználására újabb le he tô -
ségek nyílnának meg hazánkban, melyek nem csak az
ága zat, hanem egy régió fejlesztéséhez is közvetlenül
hozzájárulnának. 
2012. február 2-án hét tagállamot követôen ha -

zánk ba látogatott el a Bizottság illetékes fô igaz ga tó sá -
gának két munkatársa, hogy bemutassák az új Alap
rendelet tervezetét. A Vidékfejlesztési Minisztériumba
szervezett rendezvényen közel hatvanan vettek részt,
köztük a szektor szakmai szervezetei (pl. MASZ, MA-
HAL, MOHOSZ), civil szervezetek (pl. VTOSZ, WWF),
minisztériumok és intézményei (VM, NGM, MVH,
NFÜ) és egyéb a téma iránt érdeklôdôk. 
Az elôadásokat követôen a résztvevôk közel egy

órán keresztül tettek fel kérdéseket az elôadóknak. 
A szek tor szereplôit fôképp a termelôi szervezeteknek,
védett madárfajok okozta károk kompenzálásával, a

tá mogatási intenzitással és mikro-vállalkozások ak tí -
vabb részvételét ösztönzô intézkedésekkel kapcsolatos
kér dések érdekelték. Nagy érdeklôdés övezi az ak va -
kul túra támogatásokra szánt pénzügyi keret Ma gyar -
országnak jutó részét, ami továbbra is nyitott kérdés.
Örömmel látnák a szereplôk közül a határ menti
együttmûködéseket ösztönzô, illetve az élelmiszerlánc
szereplôinek nagyobb vertikális integrációját elôsegí-
tô támogatások bevezetését.
A Minisztériumban történt találkozót követôen a

tanácsi munkacsoport február közepére elérkezett a
rendelet belvízi halászatot (42. cikk) és akvakultúra
fenntartható fejlesztését érintô II. fejezetet (43–57.
cikk). Több tagállam a cikk kibôvítését és átalakítását
javasolja, hogy a belvízi halászat különüljön el a ten-
geri halászatra vonatkozó szabályozástól. A magyar
fel szólalás a halállományok megôrzésével (pl. hal -
ôrzés és élôhely-fejlesztés) kapcsolatos támogatások
jelentôségét hangsúlyozta, illetve kiemelte a regioná-
lis jelentôséggel bíró halfajok visszatelepítésének tá -
mo gatását. A Bizottság ebben a kérdésben jelenleg
azon az állásponton van, hogy a halôrzés csak akkor
te kint he tô védelmi intézkedésként támogathatónak,
amen y nyi ben abban halászok vesznek részt. A Bizott-
ság arra is felhívta a figyelmet, hogy a halászok része-
sülhetnek helyi akciócsoportokat érintô támogatásban,
ami to vábbi intézkedéseket is lehetôvé tesz.
Az akvakultúra fejezete számos területet érint. 

A tag államok szakértôi elsô körben olyan területeket
érintettek, mint innováció, nem-élelmiszer célú ak va -
kultúra, új jövedelemformák, emberi tôke és há ló zat -
fejlesztés, akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók
ösztönzése, környezetvédelmet biztosító akvakultúra
fejlesztése és az ökológiai akvakultúrára való áttérés
ösztönzése. 
A munkacsoport eljárása során többször is átveszi

a javaslatot. Elsô körben többnyire a szavak je len té sé -
nek meghatározása folyik. Így több kérdés érkezett a
tagállamoktól olyan szavak értelmezésére, mint az
inno váció, nem-élelmiszer célú akvakultrúra, ak va -
kul túra vállalkozások szavainak és a mögött meg hú -
zódó jelentés értelmezése.
Magyarország a belvízi halászat kapcsán tett meg -

jegyzése mellett az akvakultúra vállalkozások tá mo -
gatását érintve kérte a mikro vállalkozások és egyéni
gaz dálkodók elônyben részesítését. A kör nye zet vé -
delmet elôremozdító akvakultúra kapcsán kiemeltük
a köz vetlen védekezést segítô eszközökön túl egyéb
meg   oldások ösztönzését, mint pl. tavi halnevelô ket re -
cek alkalmazását. 

Thuróczy Áron

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap
elôkészítése
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Az akvakultúra szerepének változása

A Közös Halászati Politika (KHP) eredetileg a
Közös Agrárpolitika része volt. A két politika cél-
jai hasonlóak voltak: a termelés növelése, a piac
stabilizálása, az élelmiszerbiztonság meg te rem -
tése, és megfizethetô árak biztosítása. Az Európai
Közösség fejlôdése során a KHP önálló politikává
vált. Ez az Unió bôvülésével is összefügg, hiszen
ennek során az EU halászflottája is növekedett, il-
letve a tengeri erôforrások és velük együtt az
ezekhez kapcsolódó problémák is meg so ka sod -
tak. Ezek már annyira különbözôek voltak az ag-
rárium kérdéskörétôl, hogy célszerûvé vált el kü -
lö níteni és egy önálló politika keretében sza bá -
lyozni ôket. 
1970-et írunk, amikor a Miniszterek Tanácsa

külön jogi keret létrehozásáról döntött, amely
csak a halászattal foglalkozik. Ennek kö szön he tô -
en született meg a Közös Piaci szervezésrôl szóló
elsô rendelet is, illetve ekkor került elôször el kü -
lö nítésre Uniós pénz a halászat számára, ami ké-
sôbb, kinôve magát, a Halászati Orientációs Pénz-
ügyi Eszköz, majd az Európai Halászati Alap ki-
alakulásához vezetett.
Ezen intézkedések után kezdôdtek meg a csat -

la kozási tárgyalások az Egyesült Királysággal, Ír-
országgal és Dániával 1972-ben, amelyek során a
halászati szektor nagy jelentôséget kapott. Nor vé -
gia ugyanekkor döntött arról, hogy nem csat -
lakozik az EU-hoz és bizony ennek is az egyik oka
a halászati ágazattal kapcsolatos kérdéskör volt.
Ugyanebben az idôben, 1973-ban alakult ki és ke-
rült elfogadásra a „parti tenger” és a „parti ha lá -
szatok” fogalma, azaz a korábbiakkal el len tét ben
így már nem biztosított a tengerhez való kor lát lan
és szabad hozzáférés. A parti tenger az apály -
vonaltól számított 12 tengeri mérföld (1 ten geri
mérföld 1806 méter). Ez volt az elsô lépés afelé,
hogy a tagállamok egymás mellett békésen, egy-
mást ne zavarva halásszanak. 
A parti halászat meghatározása után 1976-ban

egy újabb, területi korlátozást bevezetô fogalom
került meghatározásra, a „kizárólagos gazdasági
övezet” (exclusive economic zone – EEZ), ami a
szárazföldi partvonaltól számított 200 tengeri
mérföldig terjed és számos ország, szerte a vilá-
gon, ez alapján határozta meg felségvizeit. Az Eu-
rópai Közösségen belül ekkor csak az északi vize-
ken került bevezetésre ez a korlátozás, mert a
Földközi-tenger területén, különbözô politikai
okokból még nem sikerült megállapodni.

1979 után az erôforrások megôrzésével kap -
cso latos intézkedések, illetve azokra vonatkozó
dön tések és azok elfogadásának joga a tag álla -
mokról az Európai Közösségre szállt át. A tag ál la -
mok ezután már csak olyan döntéseket hozhattak,
amelyek nem diszkriminatívak és az erôforrások
megôrzése céljából mindenképpen szükségesek. 
Az elsô átfogó, kifejezetten a halászati ága zat -

hoz idomuló szabályozórendszer 1983-ban alakult
ki, amikor is hosszú tárgyalásokat követôen a Mi -
nisz terek Tanácsa végül megegyezett az elsô Kö -
zös Halászati Politikáról szóló alaprendeletben. Ez
egé szen pontosan a „teljes kifogható mennyi sé -
gek” és a kvóták meghatározását jelentette, ame -
lyek a tagállamok korábbi, történelmi fogás -
mennyi ségét vették alapul. A megállapodás egy
kö zel 4 évig tartó tárgyalás sorozat eredménye
volt (1976– 1980). Ez az 1983-as politika ha lász -
flottákkal kapcsolatos intézkedéseket, illetve a ha-
lászhajók építéséhez és modernizálásához szük-
séges támogatásokat határozott meg. 
Természetesen az intézkedések bevezetése

nem történt meg egyik napról a másikra, a tá mo -
gatások felhasználásának nyomon követése és
ellen ôrzése is lassan alakult ki, továbbá ekkor
még nem jelentett problémát a flotta mérete. 
A sza  bályozórendszer lépésrôl lépésre alakult ki,
a mû szaki intézkedésekre vonatkozó köve tel mé -
nyek harmonizálásával együtt. A KHP számára
újabb kérdéseket vetett fel Spanyolország és Por -
tugália csatlakozása 1986-ban majd Németország
újraegyesülése 1990-ben és az ehhez kapcsolódó
változások, hiszen mindezzel jelentôsen nôtt az
EU flotta mérete és a fogási terület is. 
A KHP elsô „frissítésére” 1992-ben került sor,

amikor már komoly kihívást jelentett a hal állo -
mányok fenntartható halászatának kérdése és a
politika hatékony végrehajtása. Nyilvánvalóvá
vált, hogy a flotta mérete nincsen arányban a ki -
ak názható halászati erôforrások méretével. Az új
alaprendelet a halászati erôforrások racionális és
felelôsségteljes kiaknázásának megvalósítására
fókuszált. A KHP-ban bevezetett változtatások a
fenntartható halászatot célozták meg: a halász -
flotta csökkentését és a halászatban dolgozók szá-
mának csökkentését, egyúttal biztosítva szá mukra
alternatív munkalehetôséget is. Ekkor került be-
vezetésre a teljes kifogható mennyiségek fogal-
mán túl a „halászati erôkifejtés” meg ha tározása
és bevezetése a gyakorlatba, illetve egyre több te-
rületen a halászat speciális engedélyekhez lett
kötve. 

A Közös Halászati Politika múltja és
jelene – rövid történelmi áttekintés
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Mindössze 3 évvel a változtatások és az új cé-
lok bevezetését követôen a Bizottság szak ér tô ket
kért fel annak elbírálására, milyen mértékben va-
lósultak meg azok. A szakértôk megállapították,
hogy amennyiben a flotta méretét nem csökken-
tik radikálisan – hozzávetôlegesen 40%-kal, a hal -
állo mányok és a flotta mérete közötti arány ta lan -
ság tovább nô, ugyancsak növelve a nem kí vá -
natos fogásokat és a visszadobásokat. A nem kívá-
natos fogások azokat a halfajokat jelentik, ame-
lyek az értékes halfajokkal együtt bekerülnek a
hálóba, de vagy méreten aluliak, így a piacon nem
értékesíthetôek, vagy gazdasági haszonnal nem
rendelkeznek. Ezeket a halászok vissza dob ják
ugyan a tengerbe, de túlélési esélyük el ha nya -
golható, legtöbbször már a fedélzeten elpusz -
tulnak. Mindezen megállapítások ellenére tovább
folyt a halászhajók építésének és felújításának je-
lentôs összegekkel történô EU-s támogatása.
A KHP legutóbbi reformjára 2002-ben került

sor. A szakértôk drámai és vészjósoló meg álla pí -
tásait követôen hosszú évek teltek el, valódi reak -
ció és eredmények nélkül. Ezen idôszakban 2 hal-
faj  állományának összeomlása következett be. (Az
Északi-tengeri közönséges tôkehal és a nyugati
vizek észa ki részén élô szürke tôkehal populáció). 
A Bizottság ekkor kidolgozott egy un. Zöld Köny vet,
amiben beazonosította a legfontosabb prob lémá kat
és számos strukturális hiányosságot álla pított meg:
túlzott flottakapacitás; nem meg fe le lôen meghatá-
rozott célok; a megfelelô döntések és azok végre-
hajtásához szükséges lépések meg ha tározásának
hiánya; az önszabályozás és az érdekeltek bevoná-
sának hiánya; alacsony gaz dasági jövedelmezôség;
a halászathoz köthetô bevételek aránytalan elosz-
lása, a végrehajtás és megfelelés alacsony haté-
konysága és nem megfelelô ellenôrzése.
Az új KHP (2002) célja nem csak a halászati

erôforrások gazdaságos, környezetvédelmi szem -
pontból fenntartható és társadalmi szempontokat
is szem elôtt tartó kiaknázása, hanem egyúttal az
elôvigyázatosság elvének alkalmazása. A politika
új elemei az élô vízi erôforrások védelme, a ha -
lászati tevékenység tengeri ökoszisztémára gya -
ko rolt hatásainak csökkentése, az ökoszisztéma
alapú halászat bevezetése és egyéb kör nye zet -
védelmi megfontolások figyelembevétele. A Jo -
han  nesburgi nyilatkozat alapján az EU tagállamai
vállalták, hogy ahol lehetséges, 2015-re meg -
valósítják a „legnagyobb fenntartható hozam” –
alapú halászatot. 
A 2002-es reformhoz egyéb újdonságok is kap-

csolódnak. Bevezetésre kerültek a különbözô ten-
geri halállományokra vonatkozó többéves helyre-
állítási és kezelési tervek, illetve kivonásra került
az új hajókra költhetô támogatás. Az ér de keltek
bevonása a „regionális tanácsadó tes tü le tek” (re-
gional advisory council- RAC) ki ala kí tá sával való-
sult meg, amelyek mû kö désének ke re tében a

szektor, NGO-k, fogyasztók és egyéb ér de keltek
találkozhatnak és közös egyeztetéseik alapján ta-
nácsot adnak a Bizottságnak a szak po li tika fej-
lesztésére vonatkozóan. A ha gyo má nyo san kétol-
dalú halászati megállapodások EU-szintû halá-
szati partnerségi megállapodássá alakultak át a
reform által, a harmadik országokat is dön tés -
hozóit is jobban bevonva és érdekeltté téve saját
szektoruk fenntartható fejlesztésében.
Az akvakultúra is jelentôsebben kapcsolódott a

KHP vérkeringésbe, amit felismerve a Bizottság
2002-ben egy közleményében az európai akva kul -
túrára vonatkozó fenntartható fejlesztési stra té -
giát fogalmazott meg. 
Az EU-10, azaz 10 új tagállam csatlakozása

2004-ben újabb területeket vont a KHP hatálya
alá. Ezek közül több a 2004-ben, nem sokkal a
csatlakozásukat megelôzôen kivonásra került ha-
jóépítési támogatások visszaállítását kérte, ver -
seny hátrányra és egyenlô feltételek hiányára hi -
vat kozva. Az újonnan csatlakozott tagállamok je -
len tôs édesvízkészlettel is gazdagították az EU-t
és így a KHP végrehajtására létrehozott Halászati
Orien tációs Pénzügyi Eszközön belül az akva kul -
túra szerepe is megnôtt. Az tengerrel nem ren del -
kezô tagországok, illetve azok, ahol ha gyo má -
nyosan nagy szerepe volt az édesvízi ak va kul tú rá -
nak, mindinkább a túlhalászott állományok alter -
natívájaként is kiemelték az ágazatot, amely hez
egyéb fontos mezôgazdasági szektorok is kap cso -
lódnak, illetve szerepe a környezetvédelmi és vi-
dékfejlesztési szempontból is meghatározó. 
A 2007-tôl önálló pénzügyi eszközként megjelenô
Európai Halászati Alap (2007-2013) már meg fe -
lelô keretet biztosít az akvakultúra beruházási tá -
mo gatások számára az ágazat fejlesztésének meg -
kezdéséhez. 
2009-ben megkezdôdtek az elôkészületek a

2012-es reformra. A halállományok 88%-a, annak
ellenére, hogy a politika jelentôs eredményeket
ért el, továbbra is túlhalászott, emellett a vissza -
do bások pazarló gyakorlatára is idôszerû meg ol -
dást találni. A halászflották nagy része nem mû -
kö dik gazdaságosan, támogatás nélkül nem fenn -
tart ható és még így is nagyon alacsony az ágazat
jö vedelmezôsége. A Számvevôszék ezen felül egy
kri tikákkal teletûzdelt anyagában felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a végrehajtás, az ellen ôr zés
és a megfeleltetés nem kielégítô a tag álla mok ban
és ebbôl adódóan sürgôs változtatásokra van
szükség. 
A Bizottság 2009-ben ismét külön közleményt

jelentetett meg az akvakultúrát érintô kér dé sek -
rôl: Fenntartható jövô kialakítása az akvakultúra
számára- Új lendület az európai akvakultúra fenn-
tartható fejlôdését szolgáló stratégiának.
A 2009-ben elkészült, reformot elôkészítô Bi -

zott ság által készített Zöld Könyv már külön kitér
arra, hogy az akvakultúra az élelmiszertermelés



egyre nagyobb hányadát teszi ki világszinten. Le-
írja, hogy az akvakultúra termelés fontos gaz da -
sági tevékenység az Európai Unió számos ten -
gerparti és kontinentális területén, de meg álla pít -
ható, hogy az utóbbi években a termelés stagnál.
A Bizottság ekkor kezdte meg határozottabban be-
azonosítani az akvakultúra szerepét jövôbeli KHP-
ban.
Az Európai Parlament Halászati szakbizottsága

is nagyobb érdeklôdéssel kezdett el foglalkozni az
akvakultúrával, pozitívan reagálva a Bizottság
2009-es közleményére. Ehhez egyre több ta nul -
mány, riport és ajánlás is hozzájárult, többek kö zött
az a jelentés, amely az Európai Parlament 2010. jú-
nius 17-i állásfoglalásnak alapját képezte „Az euró-
pai akvakultúra fenntartható fejlôdését szol gáló
stratégia új lendületérôl”. Ebben a Par la ment is
konkrét, az európai akvakultúra fej lesz tését elôse-
gítô intézkedésekre szólítja fel a Bizott ságot.
A legújabb reform jelenleg zajlik, ennek kap -

csán járt Magyarországon és számolt be ja vas la -
tairól a Bizottság Halászati Fôigazgatóságának 2
képviselôje az elmúlt év szeptemberében, illetve
tartott elôadást az ehhez kapcsolódó pénzügyi
rendeletrôl idén februárban. 
A 2011-ben bemutatott KHP reformcsomag

alap rendelete, a piaci szervezésrôl szóló és a
pénz ügyi feltételeket leíró új alappal kapcsolatos
ren delet is külön fejezetet szán az akvakultúrával
kapcsolatos kérdésekre. A javaslatok alapján a
versenyképesség növelését a kutatás és a techno -

lógiafejlesztés támogatásával, az érdekeltek na -
gyobb szerepvállalásával kívánja megoldani, illet-
ve a termelôk nagyobb szervezettségével azok pi-
aci helyzetének javításával, a piaci igényekhez va-
ló igazodással. A fenntarthatóságot kör nye zet -
kímélô módszerek elterjesztésével, állatvédelmi
intézkedésekkel, magas minôségû és fenntartha-
tó takarmányok alkalmazásával, a fogyasztók
egész s égének védelmével, a fogyasztók tájé ko -
zott sá gának és így tudatosabb vásárlói szokások
be ve zetésével vázolja fel. Az egyenlô versenyfel-
tételek megteremtése ugyancsak fontos célja az
EU ak va kultúra fejlesztési stratégiájának, többek
között az adminisztratív terhek csökkentésével.
A Mezôgazdasági és Halászati Tanács 2012 jú -

niu sáig minden hónapban irányadó vitát tart a
Kö zös Halászati Politika reformcsomagjának ren -
de letjavaslatairól. Magyarország számára elsô sor -
ban az édesvízi akvakultúra témája fontos, annak
EU-s szintû fejlesztése és ehhez a megfelelô tá -
mo gatási környezet jogi és gazdasági feltételek
meg teremtése, továbbá a belvízi halászathoz kap -
csolódó intézkedések támogathatósága. Mindezen
célok eléréséhez folyamatos egyeztetésekre és a
tárgyalások során konstruktív javaslattételre van
szükség. Magyarország mindezt szem elôtt tartva
a Tanács ülésein is hónapról hónapra szót emel a
fent említett ágazati kérdések fontosságát és prio-
ritásait kiemelve. 

Mihállfy Szilvia

WOYNAROVICH ELEK: 
Kalandozások a nagyvilágban
Dr. Woynarovich Eleknek, a mezôgazdasági tudományok dok-
torának munkássága hazai és nemzetközi viszonylatban is jól
ismert. Széchenyi díjas, a Debreceni Egyetem díszdoktora, az
Akvakultúra Világszövetségnek (WAS) az USA-ban és Kanadá-
ban tiszteletbeli örökös tagja. Meghívott szakértôként dolgozott
a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Iránban, Tan zá niá ban, Zambi-
ában, Madagaszkáron, to vábbá Egyip tomban, Brazíliában, 
Nigériában, Peruban és Bolíviában.
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A Kárpát-medencei halászat bibliáját, A magyar
halászat könyvét 1887-ben közreadó Hermann Ot-
tó valószínûleg nem gondolta, hogy még másfél
száz esztendô sem telik el, és az általa csak „mo -
csári halként” aposztrofált széles kárász a ki pusz -
tulás szélére sodródik. Sajnos ezen az úton jó né-
hány fajtárs követi írásunk tárgyát, hiszen a réti-
csík milliárdjai éppúgy megfogyatkoztak, mint a
„nyálkás czompó” és a „lápi pócz”. Az okok köz is -
mertek, a rohamtempóban fejlôdô ipar és mezô -
gazdaság, a szédítô nagyságú népességrobbanás
menet közben széttaposta a természetes, ön fenn -
tartó vízi ökoszisztémákat. Ahol ezek alapjaiban
sé rültek – árterek eltûnése – ott már csak menteni
lehet a töredékeiben még meglévô állományokat. 
Az evolúció, az alkalmazkodás képessége hi he -

tet len eredményeket produkál, de ha egy-egy faj
két tûz közé kerül, elfogynak tartalékai, s ki pusz -
tul. A halak közül a „mocsárlakók” – a széles ká -
rász, a compó, a vörösszárnyú keszeg, a réticsík –
majdnem így jártak. Nem csak a lecsapolás okoz-
ta élettérszûkülés, az ipari szennyezôk meg je -
lenése, a kiszámíthatatlan torrens vízjárások
okozták vesztüket. Ezeket, még ha csökkenô lét -
számmal is, de túlélték volna. A tôrdöfést a náluk
sokkal erôszakosabb betolakodók – betelepítettek
– megjelenése okozta. 
Az ezüstkárászt az 1950-es években dühöngô

és az akkori pontytenyésztést alapjaiban fenye -
getô hasvízkór ellen hozták be. Elôdeink – akkori
ismereteik szerint – egy a betegségre rezisztens
esetleges „pontypótlót” láttak benne. A gyorsan el-
szaporodó, rendkívül agresszíven terjeszkedô faj-
ról hamar kiderült, hogy nem
csak a tó gaz dasági járulékh-
alaknak – compó, szé les ká-
rász, ke szegfélék – lett kon-
kurense. Gátlástalan sza po ro -
dásával, ta kar mány pusz tító
zabálásával, gyenge nö -
vekedésével alapjaiban ve -
szélyeztette a ponty te nyész -
tést. Amíg a tógazdasági hal -
tenyésztôk sok kínlódással és
kudarccal megtalálták az el -
len sze rét – harcsakihelyezés,
vízszûrô rendszerek, tó talaj-
fertôtlenítés –, addig a meg -
maradt ter mé szetes élet te -
reket rohamtempóban fog lal -
ta el. Esélye sem volt a parti
öv legszélét birtokló, táp lá -

lékban gazdag, vízi növényzettel erôsen benôtt te-
rületekre szakosodott ôshonosoknak, köztük a
széles kárásznak, hogy megtarthassák életterüket
a jövevény rokonnal szemben. De nem csak az
ezüstkárász a felelôs, van még elég más ok is,
elég, ha csak a törpeharcsára és a razbórára gon -
dolunk. De a cikk témája nem az ok-okozati
össze függések elemzése, hanem a széles kárász
fennmaradt populációinak megmentése, illetve a
faj visszatelepítése régi élôhelyeire. Hisz alap ve -
tôen értékes tógazdasági járulékhalról, illetve
meg becsült természetesvízi horgász- és halász -
zsákmányról van szó.

1. A tenyésztési programunk elemei 

Mesterséges szaporítás, melynek három útját
jártuk végig, amíg a leghatékonyabbnak bizo nyul -
tat kitapostuk. A mesterséges szaporítás hipo fi zá -
lás sal nem szakmai bravúr, a hazai halfaunánk
jó részét még a boldog TEHAG-os idôkben vé gig -
próbáltuk. Eltérés a fajok között, jó anyaállományt
feltételezve, csak az ikraérés idôtartamában, és a
hipofízis-kivonat dózisában volt. 
A széles kárászt hipofizálva, fejve, 2005-ben

szaporítottuk. A néhány tíz darabból álló anya állo -
mányt lefejtük, de az eredménye – kb. 50000 db
lárva – mindenhez kevés volt, a fejés után pedig
az anyák jó része elpusztult. A második, sokkal
egy szerûbb, de hasonlóan kis hatékonyságú mód -
szer a fészekre történô csoportos, hipofizálással
szink ronizált ívatás volt. Az ikrával borított mû -
anyag fészkeket óriás Zuger-edényben keltettük

Széles kárász 
– az Év Hala verseny idei nyertese  –

1. kép. Széles kárász az Aranyponty Zrt.-bôl
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ki. A lárva elônevelése kb. a pontyhoz hasonló ha -
tásfokkal sikerült. 
A fenti módszerek a nagyüzemi ivadék ne ve lés -

hez – kis volumenük miatt – csak az idôt vitték, a
néhány tízezer darab elônevelt hal nem jelentett
ke reskedelmi tételt. A cél pedig a klasszikus po li -
kul túrás tógazdasági keretek között akár száz má -
zsás tételekben történô, legalább százötven gram -
mos kétnyaras ivadék nevelése volt. A fentiekbôl ki-
indulva Lévai Péter, a Hal-Gazda Kft. tulajdonos
ügyvezetôje, aki mellette az Aranyponty Zrt. ter me -
lési igazgatója is, kidolgozta azt a nagyüzemi tech -
nológiát, melynek segítségével csak döntés és piac
kérdése, hogy mennyi széles kárászt ter melünk. 
A 2006-ban indított programot egy erôs, jól fel-

készített anyaállomány elôállítása elôzte meg. Egy
újszerû, kistavas ívatási módszerrel, két lép csôs
elôneveléssel, polikultúrás körülmények kö zött
került sor az egynyaras ivadék elô ál lí tá sá ra. 
A módszer lényege, hogy egy kisméretû (600–800
m2), szûrt vízzel feltöltött tóba, vadhalaktól men -
tes körülmények közé áprilisban helyezzük ki a
meg felelô mennyiségû, 30–40 dkg-os anya ha -
lakat. Az idôjárási, hômérsékleti viszonyoktól füg -
gôen, szakaszos ívással történik a szaporodás.
Ami kor az elsô ívás napraforgómag nagyságú iva -
dékai megjelennek, akkor még egy háromhetes
elô nevelésre áthalásszuk ôket egy nagyobb tóba,
mo nokultúrás körülmények közé. A két-három
hul lámban ívó anyákat intenzíven etetjük táppal,
és a képzôdött ivadékot tüllhálóval, nagyvízen ha -
lásszuk át. Az ívás stimulálható, ha az ívató tó víz -
szintjét borús, esôs, légnyomáseséses idôszakban
15–20 cm-rel emeljük vagy süllyesztjük. A fenti
tech nológiával – százezres nagyságrendben –
2006-ban nyertünk elôször ivadékot. 
Az utónevelés után két úton történt az egy nya -

ras halak elôállítása. Az elsôben monokultúrában
tartva, tápon neveltük, a másodikban sze mét hal -
mentes, áruhaltermelô tóban, aláhelyezve a két -
nyaras halnak. Mindkét esetben 0,8–1,6 dekásig
szó ródott átlagtömegû ivadékot nyertünk. Fontos,
hogy az áruhalas tónál csak akkor halászható az
ivadék, ha óvatos vízeresztéssel, nagy szemû há -
lóval szelektálva az áruhal zömét letermeljük, és
csak ezután használunk apró szemû ivadékhálót. 
A másik megoldásban, ha technikailag le het sé -

ges, ritka pálcás rácson történô vízeresztéssel
csapdába szöktetjük a vízzel elúszó ivadékot.
Egyet len korosztály nevelésénél a helyzet egy sze -
rûbb, figyelni csak arra kell, hogy a kifogyó plank -
ton után – június vége, augusztus – megemelt fe -
hér jetartalmú takarmányt vagy tápot kell etetni a
jó eredmény eléréséhez. A technológia semmiben
sem tér el a ponty egynyaras nevelésében meg -
szo kottól. Tizenöt-húsz százalék amur, illetve bu-
sa ráhelyezése javítja az eredményességet, hát -
ránya viszont, hogy válogatni kell lehalászáskor
az ivadékot. 

Az egynyaras ivadékot a második évre áru ha -
las polikultúrába helyeztük át, ahová csak elô ne -
velt ragadozót helyeztünk ki, elkerülendô az eset -
le ges kifalást. A gondos, szeméthalmentes fel töl -
tésen kívül semmilyen technológiai változtatást
nem alkalmaztunk. Az így termelt kétnyaras iva-
dék átlagsúlya 10–16 dkg, ami kíméletes válo ga -
tással gond nélkül halászható a piaci ponty mel-
lett. A harmadik évi nevelés szintén áru hal ter -
melô tóban, járulékos kihelyezéssel történik, az
elérhetô optimális hozam 100–150 kg hek tá ron -
ként. Tapasztalataink szerint az állomány fôleg a
takarmányozott ponty melléktermékét, az ürü lé -
ket, illetve a ponty által meghagyott apró zoo -
plank tont és a parti sekély vizek bentoszát fo -
gyasz totta. Hozama pluszként jelentkezett az át la -
gos pontytermelés mellett. Az átlagtömeg három -
éves korban 300–400 g, de jó körülmények között
500 grammig is fölment.

2. Kihelyezés

Az elsô jelölt halak kihelyezése a Balatonba
2008-ban történt (400 kg). A szórványos horgász -
fo gásokból nyert adatok alapján erôteljes nö ve -
kedést tapasztaltunk. Ezen felbátorodva 2009-ben
száz mázsa 16–20 dkg-os átlagsúlyú széles kárászt
helyeztünk ki a tóba, Almádi, Tihany és Siófok
térségében, egy részüket jelölve. Ez a hal a ba -
latoni halászat jellegébôl adódóan nem a halász -
zsákmány részét képezi, zömmel horgászok fog-
ják, azokon a parti hínáros, nádas szélvizeken,
ahol eredetileg is élt ez a szép kis halunk. Hasz -
náról csak annyit, hogy szúnyogok milliárdjai
nem kelnek ki a Balatonnál, mert a széles kárász
falánk csapatai óriási mennyiséget pusztítanak el
belôlük. Nem túlzás, hogy felszaporodott állo má -
nyuk nak komoly szerepe lehetne a biológiai szú -
nyog irtásban. Hátha még jelentôs compóállomány
is társulna hozzá!

3. Termelési eredmények

2006-tól kezdôdôen a Hal-Gazda Kft. és az
Arany ponty Zrt. évente átlag 25–30 mázsa egy -
nyaras, illetve 160–200 mázsa kétnyaras ivadékot
állít elô. Ehhez 20–30 mázsa háromnyaras is tár -
sul, aminek egy része az anyahalak utánpótlására
szol gál. Mivel az értékesítés zöme hor gász egye sü -
letek felé történik, a termelés nagyságrendjét az ô
igényeik határozzák meg. Reméljük, hogy a jö vô -
ben egyre több helyen telepítik majd az arany ká -
rász nak is nevezett széles kárászt, így a halfaj to -
vábbi térnyerésére számíthatunk. Egy-két évtized
alatt számos önfenntartó állomány jöhet létre
szerte az országban ebbôl az aprócska, de szép és
ér tékes ôshonos halunkból. 

Lévai Ferenc



II. TISZAFÜREDI HALAS FÓRUM

A Magyar Haltani Társaság 2012. július 13-án
– a hagyományos Tiszafüredi Halas Napok tu-
dományos programjaként – II. Tiszafüredi Halas
Fórum néven nyilvános elôadóülést tart. A kon-
ferencia célja a Kárpát-medencei természetes
vizek halaival kapcsolatos új kutatási ered-
mények bemutatása és megvitatása. Az elôadá-
sok tudo mányos dolgozattá formált anyagát –
kedvezô lektori vélemények esetén – a Pisces
Hungarici ez évi kötete adja közre. A rendezvény
résztvevôi a tervek szerint ellátogatnak az ápril-
isban nyíló Tisza-tavi Ökocentrumba is, ahol
megtekintik Európa legnagyobb édesvízi akvári-
umát. A program iránt érdeklôdôk a társaság
mhtt@freemail.hu e-mail címén kérhetnek rész -
letesebb felvilágosítást.

TERMETES GALÓCA (HUCHO HUCHO) 
A DUNÁBÓL

„Szívesen tartózkodik a sodrottabb meder-
részek gödreiben, a meredekebb partok öbleiben,
a kövezések alatt és a kavicspadok alsó szélein” –
olvasható a galócáról Harka és Sallai Magyar or -
szág halfaunája c. könyvében. A leírással mege-
gyezô élôhelyrôl került elô az a 96 centiméteres
példány, melyet Kraft Gyula fogott 2010. október
7-én a Duna gyôri szakaszán. A szemet gyö nyör -
köd tetô hal pergetô horgászmódszerrel került
néhány fotó erejéig a partra, majd vissza éltetô el-
emébe, a Duna vizébe.

A galóca az alkalmi észlelések ellenére is csu -
pán járulékos tagja nagy folyóink felsô szakaszá-
nak. Reméljük azonban, hogy a Drinába 2011
ôszén részint magyar segédlettel történt galó-
catelepítés egy olyan folyamat kezdetét jelenti,
amelynek eredményeként gyakoribbá válik a
Duna vízrendszerében ez a Magyarországon foko-
zott védelmet élvezô faj. (1. kép)

Kraft Gyula, Antal László

NYUGATI PIKÓ (GASTEROSTEUS 
GYMNURUS) A DRÁVÁBAN

Korábban a tüskés pikónak (Gasterosteus 
aculeatus) a test oldalán található csontvértek szá-
ma alapján három alakját különítették el, ezek a
leiurus, a trachurus és a semiarmatus. Újabban
azonban a taxont két fajra bontották. A fôként
Nyugat- és Dél-Európában elterjedt csekély vér -
tezetû (leiurus) formából lett a Gasterosteus gym-
nurus (nyugati pikó), míg az inkább Észak- és
Kelet-Európában honos teljes vértezetû (trachu-
rus) forma a Gasterosteus aculeatus (keleti pikó)
fajnevet kapta. A félig vértezett (semiarmatus)
alakot jelenleg a két pikófaj hibridjeként tartja
számon a tudomány, azzal a kiegészítéssel, hogy
a fajok elterjedési határán húzódó hibridzóna
nyugati pikóin a csontlemezek száma 10 fölé
emel kedhet, megjelenve a faroknyélen is, a tipi -
kusan teljes vértezetû keleti pikóknál pedig elô-
fordulhat, hogy a farokrész vértezete hiányos.

Magyarországon a Dunából és néhány mel-
lékvízfolyásából még a múlt században
kimutatták a vértezet mindhárom tí-
pusát, de a populációkról ilyen jellegû
nyilvántartásunk nincs, így nem tudni,
hogy a tüskés pikó (Gasterosteus 
aculeatus) név melyik helyen, melyik
jelenleg ér vényes fajt jelenti. 

Harka és Szepesi 2010-ben a fajokra
jellemzô tipikus példányok és az át me -
neti alakok jelenlétérôl megbizo nyo -
sodva úgy ítélte meg, hogy Magyar or -
szág a két faj hibridzónájába esik, ami a
lelôhely tekintetében már ismert pop-
ulációk újbóli felmérését, illetve az új
elôfordulások körültekintôbb vizsgá la -
tát és az eredmények publikálását kö -
ve teli meg.

Ennek teszünk eleget, amikor be -
számolunk arról, hogy 2010. szeptem-
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HALLISZT NÉLKÜL. A halliszt
mennyiségének csökkentése a
takarmányokban meghatározó
jelentôségû az akvakultúra jövô-
je szempontjából. Folynak is az
ezzel kapcsolatos kísérletek a vi-
lág számos országában. Összes-
ségében ugyan világszerte ta-
pasztalható a növényi eredetû fe-
hérjekomponensek növekvô
részaránya a haltakarmányok-
ban, az igazi áttörésre még várni

kell. A fô problémát a növényi
eredetû fehérje emésztését aka-
dályozó anyagok jelenléte és a
különbözô mellékhatások okoz-
zák, amelyek különbözô hal-
egészségügyi problémák formá-
jában is jelentkezhetnek. Az
utóbbi idôkben elért figyelemre
méltó eredmény egy kínai Ph.D.
hallgató, Y. Zhang nevéhez fûzô-
dik a norvégiai Aquaculture Pro-
tein Centre intézményben. A szi-

várványos pisztráng részére ké-
szített halliszt-mentes tápok kö-
zül a legsikeresebbnek az a va -
riáns bizonyult, amelyben a fe-
hérjekomponens 95%-ban bor-
sóból, burgonyából és repcébôl,
míg a maradék az íz javítóként is
alkalmazott krill-lisztbôl szárma-
zott. Bár a gyártás során a növé-
nyi komponensek rostanyagának
jelentôs részét eltávolították, 
a „növényi” táp nehezebben
emészt hetônek bizonyult, mint a
hallisztet tartalmazó készítmény.
Ezért az elôbbibôl a halaknak
többet kellett elfogyasztaniuk
egységnyi súlygyarapodáshoz. Az
eredetileg szivárványos pisztráng
részére kidolgozott kísérleti tápot
kínai tengeri keszeg takarmányo-
zására is kipróbálták. Az eredmé-
nyek e fajnál is jók voltak, ha né-
mileg el is maradtak a pisztráng-
nál elértektôl. Mégis levonható
volt az a fontos következtetés,
hogy a lazacféléknél elért tudo-
mányos eredmények egy része
más halfajokra is átvihetô, annak
ellenére, hogy az egyes tápkom-

Mirôl számol be
a külföldi sajtó?
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ber 7-én a Dráva mattyi szakaszán (236 fkm:
EOVX = 589600, EOVY = 46720) egy a folyóra
nézve új fajt fogtunk, amelyet nyu gati pikóként
(Gasterosteus gymnurus) azo no sí tottunk. A pél -
dány a part menti kôszórás sekély vizébôl ke -
rült elô.

A Duna vajdasági szakaszán a csekély vér te -
zetû (leiurus) forma jelenlétét 2007-ben jelezték.
Az általunk fogott példány a fajnak a Dunából ki-
induló, a Dráva folyásával ellentétes irányú ter-
mészetes terjeszkedését valószínûsíti, melyet
további vizsgálatok és gyûjtési eredmények iga-
zolhatnak. (2. kép)

Csipkés Roland, Szatmári Lajos, Soós Noémi

AMURGÉB (PERCCOTTUS GLENII) 
A HÉVÍZ–PÁHOKI-CSATORNÁBAN 

A Hévíz–Páhoki-csatorna a Hévízi-tó vizét szállít-
ja a Balatonba torkolló Zala folyóba. Az EULAKES
(European Lakes Under Environmental Stressors)
projekt exóta fajokra irányuló vizsgálatainak
részeként 2011. október 19-én állományfelmérô
elektromos halászatot folytattunk a vízfolyás torko-
latközeli szakaszán. A csatornából korábban 12 fajt
azonosítottunk, köztük kis számban lápi pócot is
(Umbra krameri), ezúttal azonban újabb fajként az
amurgéb is elôkerült. Két példányt fogtunk, melyek
közül az egyik test hossza (SL) 72 mm, tömege 7 g, a
nagyobbik 82 mm, illetve 11 g volt. A lelôhely EOV-
koordinátái: X = 511 586, Y = 152 222.

Az amurgéb 2008-ban tûnt fel a Balaton víz-
gyûjtôjén, elôbb Erôs és munkatársai, majd Harka
és munkatársai észlelték a Marótvölgyi-fôcsa tor -
nában. Az elsô észlelés helyszíne légvonalban mint-
egy 20 km távolságra volt a Balatontól, a másodiké
8 kilométerre, míg a jelenlegi lelôhely mindössze 
2 kilométerre esik a Keszthelyi-öböltôl. Korábbi
tapasztalatokkal egyezôen a faj folyamatosan terjed,
így felbukkanása a Balaton nyugati medencéjében
már a legközelebbi jövôben várható.

Ferincz Árpád, Staszny Ádám, Paulovits Gábor1. Tüskés pikó a Dunából
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ponensekkel szemben lehetnek
faj-specifikus reakciók. Fish 
Farming International, 2/2012.

•

HAL ÉS POLITIKA(?) Az alpesi
szajbling nevelésével foglalkozó
norvég-orosz közös vállalkozás
hónapok óta csatázik a norvég
hatóságokkal. Telephelye közelé-
ben hal-vágóhidat kíván ugyanis
létesíteni, de nem kapja meg a
szükséges engedélyt. Az illetéke-
sek indoklása szerint a tervezett
létesítménytôl szárazföldön mér-
ve mintegy 100 méterre lévô
fjord lazacállományát veszélyez-
tethetik az elugráló szajblingok.
Ideiglenes megoldásként a vállal-
kozásnak jelenleg a halakat min-
tegy 150 km-re kell vágásra szál-
lítani. Mivel a szakmai indoklás
nehezen elfogadható, egyesek
annak adnak hangot, hogy az ügy
összefüggésben lehet a norvég
lazacra Oroszországban koráb-
ban hatályba léptetett importtila-
lommal, vagy egy orosz halász-
hajó norvég vizeken történt fel-
tartóztatásával. Fish Farming 
International, 2/2012.

•

A LENGYEL PONTYTERMELÉS
JÖVEDELMEZÔSÉGE. Lengyel
társlapunk A. Wolos, A. Lirski és
T. Czerwinski tollából részletes
beszámolót közöl arról a felmé-
résrôl, amelyet a Belvízi Halásza-
ti Intézet készített a pisztrángos,
pontyos és természetes tavi hal-
gazdaságok aktuális jövedelme-
zôségi pozíciójáról. A néhány
évente ismételt, s ezért egymás-
sal összehasonlítható felmérések
kérdôíves módszerrel készülnek,
tehát a gazdaságok önkéntes be-
vallásaira támaszkodnak. A kér-
dôívek alapadatai teszik lehetôvé
a különbözô ökonómiai mutatók
kiszámítását. A pontyos tógazda-
ságokból 17 kitöltött kérdôív 
érkezett vissza, amelyek az or-
szág bruttó halastó területének
18%-át reprezentálták. A vála-
szoló gazdaságok átlagos mérete
540 hektár volt, tehát az adatok a
nagynak számító termelôktôl
származtak, és a 2010-es évre vo-

natkoztak. Az adatok alapján a
vizsgált gazdaságok 3718 tonna
étkezési halat állítottak elô, ami-
nek 89,8%-a ponty volt. Viszony-
lag jelentôs volt a kárász 3,6%-os
részaránya, a többi faj (busa,
amur, afrikai harcsa, csuka, jász,
harcsa, compó) mennyisége mi-
nimális volt. Érdekes azonban
annak felsorolása, hogy a ponty
mellett milyen fajokból állítottak
elô népesítô anyagot: amur, busa,
kárász, compó, csuka, harcsa,
süllô, jász, sügér, bodorka, szi-
várványos pisztráng, márna, pén-
zes pér, menyhal, paduc, balin,
domolykó. A vizsgált gazdaságok
teljes költségráfordítása 37,506
millió zloty volt (1 zloty = kb. 70
Ft). Míg a pisztrángos gazdasá-
gokban a takarmány, a pontyos
tógazdaságokban a munkaerô
költségei képviselték a meghatá-
rozó költségtényezôt. A teljes rá-
fordításon belül az egyes költsé-
gek a következô%-os részarányt
mutatták: munkaerô 41,19; takar-
mány 18,36; amortizáció 5,52;
birtokvásárlással és bérlettel kap-
csolatos költségek 4,24; szolgálta-
tások 4,10; népesítô anyag 3,58;
energia 2,11; meszezés 1,17; trá-
gyázás 0,81; gyógyszerek 0,51;
egyéb költségek 18,41. A gazda-
ságok teljes bevétele 41,681 mil-
lió zloty volt, a következô száza-
lékos megoszlásban: értékesített
étkezési hal 80,22; értékesített
népesítô anyag 8,27; halforgal-
mazási bevételek 4,36; horgászta-
tás 0,18; turisztikai szolgáltatások
0,15; halfeldolgozás 0,06; halex-
port 0,05; egyéb bevétel 6,72. Az
értékesített hal kilogrammon-
kénti átlagára 8,99 zloty (= kb.
630 Ft) volt. A 17 vizsgált gazda-
ságból 4 olyan volt, amely vég-
eredményben negatív pénzügyi
eredményt mutatott, ami nyilván-
valóan sokat rontott az átlagos
eredményen. Ennek ellenére az
átlagos 11,13%-os jövedelmezô-
ségi ráta (adózás elôtti ered-
ményrôl van szó – P.K.) kedvezô-
nek mondható, közel van a vizs-
gált pisztrángos gazdaságok
12,10%-os rátájához. Érdekes-
ségként érdemes megemlíteni,
hogy a hasonló módszerrel vég-

zett felmérés során a pontyos tó-
gazdaságok jövedelmezési rátája
2005-ban -3%, 2007-ben pedig
6,95% volt. Komunikaty Rybac-
kie, 4/2011.

•

HORGÁSZJEGY VÁSÁRLÁS MO-
BILLAL. Dániában mintegy 200
ezer állampolgár és több tízezer
külföldi turista vált állami hor-
gászjegyet. Ennek megkönnyíté-
sére az Élelmezésügyi, Mezôgaz-
dasági és Halászati Minisztérium
lehetôvé tette a mobil telefonon
keresztül történô horgászjegy ki-
váltást egy honlapon, amely a ti-
lalmi idôszakokról, legkisebb
fogható méretekrôl is tájékozta-
tást ad. Összekapcsolva egy GPS-
szel a horgász térképen is láthat-
ja pillanatnyi helyzetét, és hogy
az adott helyen engedélyezett,
vagy tiltott a horgászat. A honla-
pon keresztül az esetleg tapasz-
talt orvhalászat-orvhorgászat is
bejelenthetô. (Az utóbbi, vi-
szonylag csekély ráfordítással,
Magyarországon is meg lehetne
valósítani. – P.K.megj.) Eurofish
Magazine, 5/2011.

•

KISTERMELÔK. A kisüzemi ha-
lászat napjainkban is jelentôs
szerepet játszik a világélelmezés-
ben. Egy a FAO által készített ta-
nulmány szerint e szektor adja az
édesvízi és a tengeri halzsák-
mány összesen 46%-át, mely ér-
ték a fejlôdô országok vonatkozá-
sában 54%-ot ér el. Ha csak azt a
halmennyiséget vizsgáljuk,
amely közvetlenül emberi fo-
gyasztásra kerül, – vagyis nem
vesszük figyelembe a halliszt-
gyártásra kifogott halakat – akkor
a zsákmány kétharmada szárma-
zik kisüzemi halászatból. A ha-
gyományos halászattal foglalkozó
35 millió halász 90%-a tevékeny-
kedik a kisüzemi szektorban. 
A kapcsolódó ágazatokban, így a
halfeldolgozásban, a haltermé-
kek terítésében és értékesítésé-
ben további 85 millió munkahely
függ e tevékenységtôl. Eurofish
Magazine, 5/2011.

Dr. Pintér Károly



Bevezetés

Az akvakultúrás termelés nö-
vekedésének az egyik legna-
gyobb akadályát jelenleg a hal-
tápokban alkalmazott halliszt és
halolaj korlátozott mennyisége
jelenti. A további fejlôdéshez el-
engedhetetlen olyan fenntartha-
tó módon termelhetô alternatív
tápanyagforrások feltárása és
alkalmazása, melyek mind gaz-
dasági, mind állatjóléti szem-
pontból helyettesíthetik azokat,
de ugyanakkor maximálisan
megfelelnek az élelmiszerbiz-
tonsági és humán táplálkozás-
élettani szempontoknak is. A
halliszt és halolaj kiváltásának
lehetôségeit keresô munkában
vizsgáltuk a csillagfürt, valamint
a rizskorpa – mint alternatív fe-
hérje-források – alkalmazható-
ságát a ponty és tilápia meden-
cés, illetve tavi nevelése során.
Az akvakultúrás termelés

másik nagy kihívását a különbö-
zô kórokozók elleni védekezés
jelenti. Ennek egyik leghatéko-
nyabb módja az optimális fizio-
lógiai állapot fenntartása, illetve
az immunrendszer erôsítésén
alapuló prevenció. A gyógynövé-

nyek nagyon sok olyan kompo-
nenst tartalmaznak (pld. polisza-
haridok, szerves savak, alkaloi-
dák, glükozidek stb.), amelyek
képesek stimulálni az immun-
funkciókat. A természetes alapú
immunstimulátorok, mint takar-
mány-alapanyagok, valamint a
mikroelem-kiegészítések csök-
kenthetik a betegségek megelô-
zésére, illetve azok kezelésére
jelenleg felhasznált gyógyszerek
mennyiségét, amely mind kör-
nyezetvédelmi, mind humán
egészségügyi okok miatt is kívá-
natos. Mindezek mellett rendel-
kezhetnek közvetlen hozamfo-
kozó hatással is, melyet az afri-
kai harcsával végzett takarmá-
nyozási kísérletben vizsgáltunk.

Anyag és módszer

1) Csillagfürt és rizskorpa
alkal mazhatósága a ponty és
tilápia takarmányozásában.

A medencés kísérleteket a
csillagfürtöt 0; 5; 10 és 15%-ban
tartalmazó extrudált tápokkal
végeztük. A tápok nyers-fehérje
és nyers-zsír tartalma átlagosan
36% és 6% volt (1. táblázat).

A tápokat a 20-20 db pontyból
(w0 = 25615 g), illetve az 50-50
db tilápiából (w0 = 4512 g) kiala-
kított csoportokkal 84 napig etet-
tük. A halakat a HAKI recirkulá-
ciós üzemének 6, egyenként
2000 L térfogatú EWOS típusú
medencéjében neveltük. A me-
dencéket válaszfalakkal négy
egyenlô rekeszre osztottuk, mely
lehetôséget biztosított az egyes
tápféleségek halfajonkénti há-
romszoros ismétlésû tesztelésé-
re. Az egyes csoportok az össztö-
meg meghatározott %-ának
megfelelô (ponty 2,5%/ nap; ti-
lápia 1,2%/nap) napi takar-
mányt kaptak, amelyet a három-
hetente végzett tömegmérések
alkalmával korrigáltunk. A ta-
karmányozás folyamatosan, au-
tomata-etetôkkel történt napi 12
órán át. A kísérletek folyamán a
vízhômérséklet a vizsgált fajok
számára optimális 23–25 oC volt.
A tavi kísérleteket 200–400

m2 területû tavakban végeztük.
A háromszoros ismétlésû kísér-
letekben a pontyokat és a tilápi-
ákat csillagfürtöt, illetve rizskor-
pát 10%-ban tartalmazó tápok-
kal 82, illetve 105 napig takar-
mányoztuk. 

20

HALÁSZAT Vol. 105. (2012) pp. 20–25.

TUDOMÁNYTUDOMÁNYTUDOMÁNY

Csillagfürtöt, rizskorpát, illetve
gyógynövény-kivonatokat tartalmazó

tápok hatása különbözô halfajok
termelési mutatóira

Rónyai András1, Jeney Galina1, Ardó László1 és Majoros Ferenc2

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.
2Haltáp Takarmánygyártó, Forgalmazó és Fejlesztô Kft., 5540 Szarvas, I.k.k. 10.



A tápok növekedésre kifejtett
hatását a fajlagos napi növeke-
dési sebességgel számszerûsí-
tettük: SGR=(lnwt – lnw0)/t x
100 (%/nap, ahol w0; wt – az in-
duló és záró átlagtömeg, t – a kí-
sérleti napok száma). A takar-
mány-értékesítés jellemzésére a
takarmány-együtthatót használ-
tuk: FCR =F/(Wt – W0) (g/g, ahol
F – a feletetett összes táp meny-
nyisége, W0; Wt; – az induló és
záró biomassza). A fehérjehasz-
nosulás mértékét az egységnyi
fehérjére esô tömeggyarapodás-
sal, illetve a fehérje-beépítés
hatásfokával jellemeztük:
PER=1/(PxFCR); illetve PPV =
(P0xw0 – Ptxwt)/(PxF) (g/g, illet-
ve%, ahol P0 és Pt a teljes haltest

induló és záró fehérjetartalma.
(A haltest és a tápok beltartalmi
mutatóit a békéscsabai Agroké-
mia-Analitika laboratórium, 
illetve a hódmezôvásárhelyi 
Agrokémia Kft. határozták meg
kezelésenként háromszoros is-
métlésben). Az eredmények sta-
tisztikai értékelését kéttényezôs
varianciaanalízissel, valamint 
t-pró bával végeztük.

2) Gyógynövény-kivonatot
tartalmazó táp hatása az afrikai
harcsa termelési mutatóira

A kísérletet és afrikai harcsa
ivadékokkal végeztük, melyeket
két hétig szoktattunk a kísérleti
körülményekhez. Az 500 db hal-

ból (w0 = 7,20,5 g) kialakított
csoportokat 300 L-es meden-
cékben neveltük. A kísérleti tá-
pokat az 1 g/kg Astragallus +
1g/kg Lonicerca (táp BNp) vala-
mint 1 g/kg Astragallus + 1g/kg
Lonicerca + 2mg/kg bór (táp Bp)
alaptápba (táp Kh) történô beke-
verésével állítottuk elô. A kísér-
leti körülményekhez történô
szoktatás után a tápokat kétsze-
res ismétlésben, egy hónapig
etettük a halakkal. A kísérlet
második szakaszában csak az
alaptáppal (2. táblázat) takar-
mányoztunk. 
Az egyes csoportok az össztö-

meg meghatározott %-ának
megfelelô napi takarmányt kap-
tak, amelyet a kéthetente vég-
zett tömegmérések alkalmával
korrigáltunk. A relatív napi ta-
karmány-mennyiséget 8 testtö-
meg %-ról fokozatosan 3 testtö-
meg %-ra csökkentettük. A ta-
karmányozás automata-etetôk-
kel történt, folyamatosan napi
12 órán át. A kísérlet során a
vízhômérséklet 22–25 oC között
változott. A vízminôségi muta-
tók végig a megengedett határ-
értékek alatt maradtak.
A gyógynövénykivonatok ter-

melési mutatókra kifejtett hatá-
sát a megmaradási százalékkal
(S), a növekedési hányadossal
(GI= wt/w0), valamint a fajlagos
napi növekedési sebességgel
(SGR=(lnwt – lnw0)/t x 100%/
nap) jellemeztük (w0; wt – az in-
duló és záró átlagtömeg, t – a kí-
sérleti napok száma). A takar-
mány-értékesítés jellemzésére a
takarmány-együtthatót használ-
tuk: FCR =F/(Wt – W0) (g/g, ahol
F – a feletetett összes táp meny-
nyisége, W0; Wt; – az induló és
záró biomassza). Az eredmé-
nyek statisztikai értékelését két-
tényezôs varianciaanalízissel,
valamint t-próbával végeztük.
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1. táblázat. 

A csillagfürt tartalmú kísérleti tápok* beltartalmi értékei.

*Összetétel: halliszt, vérliszt, búzaliszt, szójadara, csillagfürt, takarmány-
élesztô, MCP és 0,5 %-os halpremix.

Beltartalom
Tápok 

Kontroll Csf - 5 % Csf - 10 % Csf - 15 %

Szárazanyag (%) 89,3 90,0 88,4 90,1

Nyersfehérje (%) 35,6 35,7 36,2 36,7

Nyerszsír (%) 5,9 6,1 5,7 5,4

Nyersrost (%) 2,2 2,3 2,3 2,8

Nyershamu (%) 5,2 5,2 5,1 5,2

2. táblázat.

A kísérleti alaptáp* beltartalmi értékei.

*Összetétel: halliszt, vérliszt, búzaliszt, szójadara, rizskorpa, takarmány-
élesztô és halpremix

Beltartalom Harcsanevelô

Szárazanyag (%) 89,6

Nyersfehérje (%) 45,9

Nyerszsír (%) 5,7

Nyersrost (%) 2,1

Nyershamu (%) 6,8

Fehérje-energia arány (mg kJ-1) 42,6

Bruttó energia (MJ kg-1) 15,4



Eredmények

1) Csillagfürt és rizskorpa
alkalmazhatósága a ponty és
tilápia takarmányozásában

A kísérletekben gyakorlatilag
nem volt elhullás, a halak a tápo-
kat (vizuális megfigyelés alapján)
azonos „intenzitással” fogyasztot-

ták. A csillagfürtöt különbözô
arányban tartalmazó és a kont-
roll táppal etetett csoportok növe-
kedési sebessége, takarmány-, és
fehérje-értékesítése között a kü-
lönbség nem volt szignifikáns
(P0,05) sem a pontyok (3. táblá-
zat), sem a tilápiák (4. táblázat)
esetén. A csillagfürtös tápok mel-
lett a 256 ± 15 g átlagtömegû pon-

tyok a 84 nap folyamán 566 ± 30 g
tömeget értek el; a haltest nyers-
fehérje induló és záró értékei
azonosak voltak, azonban a
nyers-zsír igen jelentôsen meg-
növekedett: 5,85 ± 0,10%-ról
12,33 ± 0,23%-ra. A 45 ± 12 g át-
lagtömegû tilápia ivadék-csopor-
tok 100 ± 12 g tömeget értek el;
és nem volt statisztikailag igazol-
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3. táblázat:

Ponty beltartalmi és termelési mutatói* különbözô arányban csillagfürtöt tartalmazó tápok medencében
történô etetése mellett.

* Soronként az értékek statisztikailag nem különböznek (P>0,05). A kísérleti állomány induló testtömege w0 = 256
± 15 g; a teljes test nyersfehérje-tartalma 16,42 ± 0,06%; a nyerszsír 5,85 ± 0,07%; a nyershamu 3,15 ± 0,02% volt.

Csillagfürt (%) 0 5 10 15

wt (g) 567 ± 85 601 ± 44 529 ± 33 565 ± 33

Nyersfehérje (%) 17,12 ± 1,20 16,33 ± 0,76 17,01 ± 0,64 16,33 ± 0,63

Nyerszsír (%) 12,18 ± 1,87 12,63 ± 0,99 12,13 ± 1,37 12,39 ± 1,13

Nyershamu (%) 2,41 ± 0,12 2,44 ± 0,12 2,29 ± 0,06 2,37 ± 0,12

S (%) 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0

SGR (%/nap) 0,90 ± 0,15 1,01 ± 0,12 0,90 ± 0,04 0,96 ± 0,07

FCR (g/g) 2,35 ± 0,39 2,10 ± 0,21 2,32 ± 0,09 2,14 ± 0,12

PER (g/g) 1,21 ± 0,18 1,34 ± 0,14 1,19 ± 0,04 1,27 ± 0,07

PPV (%) 21,43 ± 1,07 21,83 ± 3,79 20,87 ± 2,13 20,21 ± 1,03

4. táblázat: 

Tilápia beltartalmi és termelési mutatói* különbözô arányban csillagfürtöt tartalmazó tápok medencében
történô etetése mellett.

* Soronként az értékek statisztikailag nem különböznek (P>0,05). A kísérleti állomány induló testtömege w0 = 45
± 12 g; a teljes test nyersfehérje-tartalma 17,15 ± 0,01%; a nyerszsír 10,10 ± 0,01%; a nyershamu 4,72 ± 0,01% volt.

Csillagfürt (%) 0 5 10 15

wt (g) 102 ± 28 101 ± 30 100 ± 30 96 ± 26

Nyersfehérje (%) 16,61 ± 0,27 16,65 ± 0,17 16,75 ± 0,35 16,87 ± 0,06

Nyerszsír (%) 12,10 ± 0,40 10,95 ± 0,46 11,26 ± 1,34 11,12 ± 0,52

Nyershamu (%) 4,26 ± 0,03 4,19 ± 0,23 4,23 ± 0,19 4,38 ± 0,12

S (%) 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 98 ± 0

SGR (%/nap) 0,96 ± 0,06 0,98 ± 0,05 0,96 ± 0,03 0,99 ± 0,03

FCR (g/g) 2,37 ± 0,17 2,29 ± 0,14 2,36 ± 0,11 2,28 ± 0,10

PER (g/g) 1,19 ± 0,09 1,23 ± 0,08 1,17 ± 0,05 1,20 ± 0,05

PPV (%) 19,23 ± 0,88 20,03 ± 1,27 19,55 ± 0,87 20,18 ± 0,54



ható különbség a tilápiák induló
és záró beltartalmi mutatóiban,
és az egyes tápféleségekhez tar-
tozó záró értékekben sem.
A tavi kísérletek során a pon-

tyok növekedés, megmaradás és
takarmány-hasznosítás alapján
mért teljesítménye mindkét táp
esetén felülmúlta a tilápiákét (5.
táblázat). Ez a tilápiák intenzív
szaporodásának tulajdonítható,
mert a tápanyagok jelentôs ré-
sze nem a testépítésre, hanem
az ivartermékek termelésére
fordítódott. Ezt igazolja, hogy a
kísérlet befejeztével a tavakból
20–50 kg mennyiség közötti, kü-
lönbözô korú és méretû ivadék
is lehalászható volt. A 10% rizs-
korpát, illetve 10% csillagfürtöt
tartalmazó tápok etetése során
mindkét halnál a rizskorpás táp
mellett mért növekedés és ta-
karmány-értékesítés mintegy
25–30%-kal volt kedvezôbb.

2) Gyógynövény-kivonatot
tartalmazó táp hatása az afrikai
harcsa termelési mutatóira

Vizuális megfigyelés alapján
a halak a különbözô tápokat
azonos „intenzitással” fogyasz-
tották. A halak növekedése szá-
mottevô volt; a három hónapos
kísérletek végén a halak 1500 –

2300%-kal haladta meg kezdeti
tömegüket. Mindezek mellett
azonban – az adott kísérleti kö-
rülmények között – a gyógynö-
vény-kivonatokat tartalmazó tá-
poknak nem volt statisztikailag
igazolható hatása, azonban a ha-
lak termelési mutatói a gyógy-
növényes tápok mellett voltak
kedvezôbbek (6. táblázat).

A kísérletek folyamán a ha-
lak egészségi és immunállapo-
tát is figyelemmel kísértük. 
A gyógynövényekkel kiegé-

szített táppal etetett halaknál a
természetes immunrendszer
mutatói közül a fagocitózis és 
a lizozim aktivitása maga  -
sabb volt, mint a kontroll ha -
laknál.
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5. táblázat:

Ponty és tilápia termelési mutatói* 10% csillagfürtöt, illetve 10% rizskorpát tartalmazó tápok tóban
történô etetése mellett.

* A fajonkénti különbözô betûjelzésû értékek szignifikánsan különböznek (P0,05). A pontyok induló testtömege
348 ± 19 g; a tilápiáké pedig 285 ± 26 g volt.

Ponty Tilápia

Csillagfürt 10% Rizskorpa 10% Csillagfürt 10% Rizskorpa 10%

wt (g) 923 ± 42 a 1014 ± 128 a 426 ± 40 a 535 ± 29 b

SGR (%/nap) 0,89 ± 0,03 a 1,06 ± 0,09 b 0,50 ± 0,10 a 0,76 ± 0,07 b

FCR (g/g) 2,01 ± 0,04 a 1,57 ± 0,27 b 6,92 ± 1,63 a 4,89 ± 2,20 b

S (%) 96,3 ± 2,5 a 95,0 ± 3,0 a 80,0 ± 8,0 a 78,0 ± 5,8 a

6. táblázat. 

Afrikai harcsa termelési mutatói* gyógynövény-kivonatokat
tartalmazó tápok mellett.

Kh Bh BNh

I. szakasz, 42 nap

S (%) 84,4 ± 3,3 77,7 ± 11,8 78,2 ± 1,4

GI (%) 8,34 ± 0,67 9,91 ± 1,99 9,63 ± 0,22

SGR (%/nap) 5,05 ± 0,19 5,44 ± 0,48 5,39 ± 0,05

FCR (g/g) 0,97 ± 0,05 0,88 ± 0,05 0,89 ± 0,00

II. szakasz, 42 nap

S (%) 76,6 ± 3,6 71,4 ± 8,9 72,0 ± 1,4

GI (%) 2,32 ± 0,09 2,41 ± 0,31 2,36 ± 0,00

SGR (%/nap) 2,01 ± 0,09 2,08 ± 0,30 2,04 ± 0,00

FCR (g/g) 1,32 ± 0,03 1,35 ± 0,06 1,38 ± 0,06

Teljes idôtartam, 84 nap

S (%) 64,7 ± 5,6 54,9 ± 1,52 56,3 ± 2,1

GI (%) 19,39 ± 2,30 23,55 ± 1,77 22,70 ± 0,48

SGR (%/nap) 3,53 ± 0,14 3,76 ± 0,09 3,72 ± 0,03

FCR (g/g) 1,12 ± 0,04 1,08 ± 0,06 1,09 ± 0,02



Megbeszélés és értékelés

1) Csillagfürt alkalmazása 
a ponty és tilápia
takarmányozásában

Az eredmények alapján meg-
állapítható, hogy a ponty és a tilá-
pia takarmányozására a csillag-
fürtöt 10–15%-ban tartalmazó tá-
pok a kontroll táppal megegyezô
eredménnyel alkalmazhatók. Így
a csillagfürt alkalmas a halliszt
részleges kiváltására, amely az
olcsóbb tápárakon keresztül ja-
víthatja a termelés jövedelmezô-
ségét. A csillagfürt mag beltartal-
mi értékei nagyon hasonlítanak a
feltárt, teljes zsírtartalmú szójáé-
hoz; emelt mértékben tartalmaz
fehérjét és jelentôs az olajtartal-
ma is. Aminosavainak mennyisé-
ge és aránya némileg eltér az
ideálisnak tartott szójáétól, zsír-
savainak értéke azonban hasonló
a szójababéihoz. Termése import
fehérjét vált ki, termesztési tech-
nológiája megfelel a környezeti
terhelés csökkentése igényének.
A csillagfürt kiegészítéssel

nyert eredményeinket több iro-
dalmi adat is alátámasztja. A csil-
lagfürt fehérje emészthetôsége –
a táp 30%-os csillagfürt tartalma
mellett – a szivárványos pisztráng
és a lepényhal esetében megfe-
lelt, sôt meghaladta a jó minô-
ségû norvég hallisztét (Burel et
al., 2000). Allan et al., (2000) ha-
sonló eredményt kaptak. A le-
pényhal termelési mutatói még
50%-os csillagfürt kiegészítés
mellett is megegyeztek, ill. job-
bak voltak, mint a csillagfürt nél-
küli kontroll tápokon nevelt hala-
kéi (Burel et al., 2000). Az atlanti
lazac tápjában a halliszt-fehérje
25%-ának csillagfürt-fehérjével
történô kiváltása még nem ron-
totta szignifikánsan a termelési
mutatókat, azonban a 33%-os ki-

váltás már hátrányos hatást ered-
ményezett (Carter and Hauler,
2000). Mindezek mellett a csil-
lagfürt hasznosíthatósága függ-
het a növény fajától, ill. a feldol-
gozás módjától is (Sudaryono et
al., 1999).
A ponty és a tilápia-tápokban

a rizskorpa ugyancsak alkal-
mazható. Mind fehérjében
(30%), mind zsírban (15%) gaz-
dag, azonban bruttó energiájá-
nak jelentôs részét a nehezen
emészthetô keményítô, és az
emészthetetlen rost alkotja (Sul-
livan and Reigh, 1995). Ezért el-
sôsorban a növény-, illetve min-
denevô halak takarmányozásá-
ban használható, amelyek a ke-
ményítôt a ragadozóknál haté-
konyabban képesek emészteni.

2) Gyógynövény-kivonatot
tartalmazó táp hatása az afrikai
harcsa termelési mutatóira

A takarmányozási kísérletek-
ben alkalmazott anyagok egy ré-
sze a hagyományos keleti (pl. kí-
nai/japán: Campo/Kampo) népi
gyógyászatban alkalmazott növé-
nyek, gombák (Astragalus radix,
Lonicera japonica) kivonatai vol-
tak. A Kampo-formulák több
gyógynövény kivonatai és/vagy
fôzetei sokrétû hatással rendel-
keznek. Az egyes receptek gyak-
ran tíz, vagy annál több anyag
meghatározott arányú keveréke-
it más-más betegségek kezelésé-
re, vagy erôsítô, roboráló és im-
mun-rendszer erôsítô szerként
alkalmazták, illetve alkalmazzák
(Borchers et al., 2000). A bór fel-
vétel számos szerv, ill. szervrend-
szer (köztük az agy és a csontos
váz) összetételét és mûködését is
befolyásolja. A bórt az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) hu-
mán táplálkozástani szempontból
„valószínûleg esszenciális’’ táp-

anyagnak minôsítette (WHO,
1996).
Az afrikai harcsánál a gyógy-

növény-kivonatoknak nem volt
szignifikáns hatása a termelési
mutatókra, azonban az eredmé-
nyek nagy szórása önmagában is
megnehezítette ennek kimutatá-
sát. Feltételezzük, hogy a terme-
lési mutatók esetében a vizsgált
szerek hatása faj, illetve korosz-
tály specifikus lehet. Ezen túlme-
nôen is valószínûsíthetô, hogy a
kedvezô hatás sok esetben csak
az adott faj számára kedvezôtlen
környezetben jelentkezik; kedve-
zô feltételek mellett az nem ki-
mutatható, illetve azt más ténye-
zôk hatása elfedi. Ezen kérdések
tisztázása további, más fajokkal
és korosztályokkal is végzett kí-
sérletekkel, valamint ú.n. „chal-
lenge-test” eredményeinek érté-
kelése alapján lehetséges.

THE EFFECT OF LUPIN,
RICE BRAN AND MEDICAL
HERB EXTRACTS AS FEED
INGREDIENTS ON THE

PRODUCTION
PERFORMANCE OF

VARIOUS FRESHWATER
FISH SPECIES
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and F. Majoros2

1Research Institute for Fisheries,
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Summary

In our work we investigated
the possibilities of the partial re-
placement of fish meal and fish
oil by lupin and rice bran – as al-
ternative protein sources – in the
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production of common carp and
tilapia in ponds as eel in tanks.
Additionally, effects of medical
herb extracts (Astragalus radix,
Lonicera japonica) – as natural
immunostimulants – were stud-
ied in African catfish rearing. 
Our results demonstrated

that the feed containing 10–15%
lupin gave the same results
than the control feed in the in-
vestigated species.. The lupin is
suitable for partial replacement
of fish meal and can contribute
to the better profitability of the
production having relatively low
price. Nutritive value of the
lupin is similar to that of the full
fat soy been, however its protein
and oil content is higher. Rice
bran can also be applied as in-
gredient in the feeds for com-
mon carp and tilapia. Rice bran
is rich in protein (30%) and fat
(15%), however its gross energy
is mainly attributed to the hard-
ly digestible starch and indi-
gestible fiber. Therefore rice
bran can mainly be used for
feeding herbivorous and
omnivo rous species that can di-
gest starch more efficiently than
carnivorous species.
We didn’t find significant ef-

fect on the production perform-
ance parameters of the African
catfish fed with feed containing
extract of medical herbs. It is as-
sumed that effect of the investi-
gated immunostimulants is
largely depending on the species
and age. It is also supposed that
the positive effect of the im-
munostimulant can only be man-
ifested if the rearing conditions of
the given species are unfavor-
able. In order to investigate the
effect of natural immunostimu-
lants further experiments and
challenge tests are needed with
various species and age groups. 

Kivonat

Jelen munkánkban vizsgáltuk
a halliszt és halolaj részleges ki-
váltásának lehetôségeit a ponty
és tilápia medencés, illetve tavi
nevelése során csillagfürtöt, vala-
mint rizskorpát – mint alternatív
fehérje-forrásokat – tartalmazó
tápokkal. Ugyancsak tanulmá-
nyoztuk különbözô gyógynövény-
kivonatok (Astragalus radix, Lo-
nicera japonica) – mint immuns-
timulátorok – hatását az afrikai
harcsa termelési mutatóira.
Az eredmények alapján meg-

állapítható, hogy a ponty és a tilá-
pia takarmányozására a csillag-
fürtöt 10 – 15%-ban tartalmazó
tápok a kontroll táppal megegye-
zô eredménnyel alkalmazhatók.
Így a csillagfürt alkalmas a hal-
liszt részleges kiváltására, amely
az olcsóbb tápárakon keresztül
javíthatja a termelés jövedelme-
zôségét. A csillagfürt mag beltar-
talmi értékei nagyon hasonlíta-
nak a feltárt, teljes zsírtartalmú
szójáéhoz; emelt mértékben tar-
talmaz fehérjét és jelentôs az
olajtartalma is. A ponty és a tilá-
pia-tápokban a rizskorpa ugyan-
csak alkalmazható. Mind fehérjé-
ben (30%), mind zsírban (15%)
gazdag, azonban bruttó energiá-
jának jelentôs részét a nehezen
emészthetô keményítô, és az
emészthetetlen rost alkotja. Ezért
elsôsorban a növény-, illetve
mindenevô halak takarmányozá-
sában használható, amelyek a
keményítôt a ragadozóknál haté-
konyabban képesek emészteni.
Az afrikai harcsánál a gyógy-

növény-kivonatoknak nem volt
szignifikáns hatása a termelési
mutatókra, azonban az eredmé-
nyek nagy szórása önmagában is
megnehezítette ennek kimutatá-
sát. Feltételezzük, hogy a terme-
lési mutatók esetében a vizsgált

szerek hatása faj, illetve korosz-
tály specifikus lehet. Ezen túlme-
nôen is valószínûsíthetô, hogy a
kedvezô hatás sok esetben csak
az adott faj számára kedvezôtlen
környezetben jelentkezik; kedve-
zô feltételek mellett az nem ki-
mutatható, illetve azt más ténye-
zôk hatása elfedi. Ezen kérdések
tisztázása további, más fajokkal
és korosztályokkal is végzett kí-
sérletekkel, valamint ú.n. „chal-
lenge-test” eredményeinek érté-
kelése alapján lehetséges.
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Bevezetés

Az ivarsejt mélyhûtés, mint
biotechnikai-biotechnológiai
módszer több, mint 60 éve is-
mert a tudomány és az emberi-
ség számára. Létjogosultsága az
agrárium egyes ágazataiban
megkérdôjelezhetetlen, viszont
elmondható, hogy napi szinten
használható rutin módszerként
csak néhány mezôgazdasági (ál-
lattenyésztési) szektorban kerül
alkalmazásra.
A halászati termelô ágazat-

ban, valamint a halászati kuta-
tásban is meglelhetô ez a mód-
szer, de napjainkban jóval cse-
kélyebb mértékben alkalmaz-
zák a gyakorlatban, mint amire
a benne rejlô lehetôségek pre-
desztinálnák. 
A folyamatos termelésnöve-

lési kényszer, a termelés inten-
zifikálása alapvetôen rákény-
szeríti a mezôgazdaságot és az
ipart, hogy a legfejlettebb tech-
nológiát, a tudomány legújabb
vívmányait is alkalmazza. Emel-
lett a folyamatos nyersanyag-
igény eredôjeként újabb és
újabb területek kerülnek mezô-
gazdasági mûvelés és ipari

hasznosítás alá, ami környezet-
védelmi- és természetvédelmi
aggályokat ébreszt és generál.
Ezt támasztja alá az a tény, hogy
a világon napjainkig 6 379 állat-
fajt háziasítottak, amelyek közül
9% állománynagysága kritikus
értéken van, és 39%-a már ve-
szélyeztetett (Hiemstra és mtsai.,
2005).
A FAO (az ENSZ Mezôgazda-

sági és Élelmezési Szervezete)
felmérte a vízi szervezetek ge-
netikai tartalékainak védelmi és
megôrzési lehetôségeit. A tanul-
mány hangsúlyozza, hogy mind
a termelés fokozása, mind pedig
a biológiai és genetikai sok-
színûség megôrzése elképzelhe-
tetlen a modern biotechnológiai
és biotechnikai eljárások alkal-
mazása nélkül (Bartley és Pullin,
1999).
A fentiek alapján bátran kije-

lenthetô, hogy termelés fokozá-
sának egyik módszere lehet az
ivarsejtek mélyhûtése a halak-
nál is, valamint az is belátható,
hogy a környezet állapotának
drasztikus rombolása, a biodi-
verzitás rohamos csökkenése,
ezen hatások kiküszöbölése és
megelôzése szintén az ivarsejt

mélyhûtés valós szükségességét
vetíti elôre.
A természeti erôforrások

egyre gyorsabb ütemû felélése,
az élôhelyek elpusztítása miatt
napjainkban sokkal nagyobb a
fajkihalás üteme, mint bármikor
a Föld története során. A leglát-
ványosabban ez a gerinces állat-
ok esetében figyelhetô meg: je-
lenleg a madarak 11, az emlô-
sök 25 és a halak 34%-a vált ve-
szélyeztetetté. Megszülettek
azok a kezdeményezések, ame-
lyek lényege a fajkonzerváció,
vagy általánosabban: a biológiai
változatosság, azaz biodiverzitás
megôrzése.
Az elmúlt évszázadban 270

halfaj pusztult ki a Földön, és a
kipusztulás és fenyegetettség
gyorsulását jól jelzô adat, hogy a
270 halfajból 160 halfaj 1964
után, az ipari és mezôgazdasági
termelés növekedésének foko-
zódásától számítható. Összessé-
gében elmondható, hogy az
édesvízi halfajok 20%-a, míg a
tengeri halfajok 39%-a veszé-
lyeztetett kategóriába sorolható,
habár ennek a státusznak az ér-
telmezése, és a státuszt megille-
tô védelem bizonyos érdekek
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következtében nem mindig biz-
tosítja a halfajok megóvását
(Helfman, 2007).
A tenyésztett és vadon élô ál-

latok biodiverzitásának megôr-
zését hívatott koordinálni a szá-
mos állam vezetôje által ratifi-
kált Biológiai Diverzitás Egyez-
mény (CBD, 1992). Az ebben
megfogalmazott elvek mentén
született számos tanulmány és
szakkönyv, mely taglalja az
egyes állatosztályok és fajok
megôrzésének módozatait,
megvilágítva azok elônyeit és
hátrányait egyaránt. A szakiro-
dalmak azonban egységes véle-
ményen vannak az ivarsejt
mélyhûtés potenciális haszno-
síthatósága és alkalmazhatósá-
ga terén: a közeljövô fontos fel-
adatának jelölik meg a
mélyhûtési technológiák fejlesz-
tési és kidolgozási ütemének
gyorsítását, mely technológiák
felhasználása a tenyésztés és
génmegôrzés két fontos terüle-
tén kerülhet legelôször beveze-
tésre (Hill, 2005).

Problémafelvetés

A modern mélyhûtés mér-
földkôvének tekintjük Polge és
munkatársai felfedezését, akik
63 évvel ezelôtt glicerin védô-
anyaggal fagyasztottak baromfi
spermát, és a felolvasztás után
élô-mozgó, túlélô spermiumo-
kat detektáltak (Polge et al.,
1949).
A hal ivarsejtek alacsony hô-

mérsékleten végzett tárolásra
irányuló kísérletek azonban jó-
val korábbra datálódnak. Az élô
sperma rövid ideig tartó tárolá-
sát alacsony hômérsékleten
Ovszjanyikov, orosz kutató írta
le elôször 1868-ban, aki lazac
(Salmo salar) és makréla
(Scomber scombrus) spermáját

48 óráig tárolta. Ljebjedincev és
Nyedoszivin kezdték el elôször
az életképesség meghosszabbí-
tását adalékanyaggal, 1%-os eta-
nol oldatot alkalmazva 8 napig
tartotta meg a sperma a termé-
kenyítôképességét.
Pisztrángon Scheuring 1925-

ben próbálta az „etanolos” mód-
szert megismételni, sikertele-
nül. Wiesner 1934-ben kísérle-
teiben a sebes pisztráng (Salmo
trutta m. fario) hímivarsejtjei 8-
10 ˚C-on 5 napig tartották meg
aktív állapotukat. Butcher 1944-
ben a szivárványos pisztráng
(Oncorhynchus mykiss) spermá-
ját 5 napig tartotta életben 3 ˚C-
on, folyékony paraffinban (Své-
da, 1973).
Eztkövetôen Polge és mun-

katársainak eredményei más
megvilágításba helyezték a ku-
tatásokat, és elindult az a folya-
mat, melynek eredményekép-
pen napjainkig mintegy 200 hal-
faj spermájának mélyhûtését
dokumentálták (Tiersch, 2000).
A technika-technológia tér-

nyerésének okait vizsgálva két
fôbb magyarázatot adhatunk a
mélyhûtés fejlôdésére (Rana,
1995):
• a haltenyésztésben is hasz-
nálják a nemesítés (kereszte-
zés és szelekció) módszereit,
ami magával vonja az érté-
kes tenyészegyedek ivarter-
mékének hosszú távú tárolá-
sának szükségességét,

• fontos tényezô a mélyhûtés
génbanki szerepe a különbö-
zô védett, veszélyeztetett hal-
fajok fenntartásában is.
A kutatási módszertan foko-

zatosan fejlôdött, és a újabb és
újabb ismeretek más és más
kérdéseket generáltak. 
Idôközben a tudomány fejlô-

désével számos modern techno-
lógia is bevezetésre került. Ilyen

pl. a sperma motilitását objektí-
van analizáló CASA technológia,
mely nagyságrendekkel ponto-
sabbá tette a spermaminôsítést.
Hasonló fontos, a gyakorlat által
generált kérdés volt a mély -
hûtött spermából kelt ivadékok
vitalitása, túlélési esélyeinek
problémaköre. Az utóbbi 10 év-
ben a kutatások súlypontja az
újabb halfajok spermamély hû -
tési technológiájának kidolgozá-
sán túl, a mélyhûtés okozta ká-
rosodások és a sperma minôség
alaposabb vizsgálatára irányult.
A mélyhûtés okozta DNS káro-
sodások felderítésére a kutatók
a Comet assay elnevezésû mód-
szert alkalmazták sikerrel (Lab-
be et al., 2001; Cabrita et al.,
2005; Miskolczi et al., 2005). A
mélyhûtést követôen a spermiu-
mok életképességének tesztelé-
sére az élô-halott fluoreszcens
festési eljárás adott lehetôséget
(Flajšhans et al., 2004). A mód-
szer pontossága áramlási cito-
méteres (flow cytometer) vizs-
gálattal kombinálva tovább ja-
vítható (Liu et al., 2007; Horváth
et al., 2008)
A fentiek mellett évrôl-évre

újabb fejlesztések, a tudomány
fejlôdésével egyre korszerûbb
berendezések szolgálják a kuta-
tókat, és ennek is köszönhetô,
hogy az elmúlt 10 évben ugrász-
szerûen növekedett a vízi szer-
vezetek sejtjeinek mélyhûtésé-
vel foglalkozó irodalom (Ti-
ersch, 2011). Ezen irodalmak a
különbözô szövetek, sejtek fa-
gyasztása mellett jelentôs szám-
ban tartalmazzák a gaméta és
embrió fagyasztással kapcsola-
tos közleményeket és cikkeket
(1. sz. ábra).
Külön szimpóziumok foglal-

koznak a hal ivarsejtek biológiá-
jával és ezen találkozók alkal-
mával külön szekció tárgyalja az
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ivarsejt mélyhûtés aktualitásait.
Ennek a tanácskozásnak adott
otthont legutóbb hazánk (SZIE
Halgazdálkodási Tanszék szer-
vezésében), mely egyben jelen-
tette a hazai hal ivarsejttel fog-
lalkozó kutatók elismertségét is
(http://fish-gametes2011.org).
A fentiek alapján kijelenthe-

tô, hogy az ivarsejt mélyhûtés,
ennek vízi ökoszisztémák fajai-
val foglalkozó ága az elmúlt
években kimagasló fejlôdésen
ment keresztül, létjogosultsága
elvitathatatlan az élô természet-
tudomány berkein belül.

A spermamélyhûtés
standardizálásának

lehetôségei

A hal ivarsejt-, elsôsorban a hí-
mivarsejt-mélyhûtéssel foglalkozó
kutatók számára nyilvánvalóvá
vált, hogy a módszer térnyerésé-
nek alapvetô kritériuma a mód -
szer egyszerûsítése és egysé ge -
sítése: standardizálása. Az elmúlt
60 évben számos halfajnak (közel
200 faj) mély hû töt ték a sper máját:

amihez számos változó, így a ko-
rábban közöltektôl eltérô hígítók,
védôanyagok, mû szal mák és
tech nológiák társultak.
Fontos rámutatni azon tény-

re, hogy számtalan változó para-
méterrel szükséges foglalkozni a
mélyhûtés során, melyek nagy-
mértékben meghatározzák az

alkalmazott módszer sikeressé-
gét. Amennyiben filozófiai meg -
 közelítéssel tekintünk a mély hû -
tésre, néhány kiemelkedô fon-
tosságú kritériumot kell meg -
határozni (Dong et al., 2007):
• tudatában kell lenni azon
ténynek, hogy különbözô hal-
fajokon végzett munkát kí-
vánjuk egységesíteni,

• koncentrálni kell az egysze -
rûségre, könnyen reprodu -
kál ható módszereket szüksé-
ges alkalmazni,

• általános technológia kialakí-
tására van igény, mely a fej-
lettebb gerinces haszonálla-
tok génbanki infrastruktúrá-
jához hasonló, vagy oda beé-
píthetô,

• a mélyhûtött sperma felhasz-
nálása széleskörû, ennek igé-
nyeit figyelembe kell venni,

• csökkenteni kell az eltérô
technikákból adódó akadá-
lyokat a kereskedelem és fel-
használás élénkítéséhez, és a
gyakorlati elfogadáshoz.
A mélyhûtés közbeni bioló-

giai károsodás mellett fontos ér-
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1. ábra: A vízi szervezetek sejtjeinek mélyhûtési irodalmának változása
(Tiersch, 2011)

2. ábra: Az egyes technológiai lépések során elôforduló károsodások
lehetséges formái



zékelni az egyes technológiai lé-
pések során bekövetkezhetô hi-
bák okozta veszélyeket is (2 sz.
ábra). Ezen információk tudatá-
ban kell oly módon meghatároz-
ni és kialakítani az egyes tech-
nológiai lépéseket, hogy azok
minimalizálni tudják ezen hiba-
források elôfordulását és a hi-
bák elkövetését (Tiersch et al.,
2007).
A módszer egységesítését ne-

hezíti azon többféle változó és al-
kalmazható technika, melyeknek
további kiemelt hatása van a
mélyhûtés sikerességére (1. sz.
táblázat). Ezek alapvetôen dön-
téseket feltételeznek, és az abból
fakadó eredményeket vagy ered-
ménytelenséget vonják maguk
után.
A fentiek alapján megállapít-

ható, hogy a mélyhûtésnek, mint
egységesíthetô biotechnikai eljá-
rásnak számos kihívással kell
megküzdenie, a standardizálási
törekvések mind a kutatói közeg,
mind a felhasználók felôl igény-
ként jelentkeznek, melyek meg-
oldása tudatos munkával, lépés-
rôl lépésre megoldhatóvá válnak.

Gazdasági bevezetés
korlátai és esélyei

A halaknál végzett mélyhûté-
si technikák, technológiák kis-

mértékben terjedtek el ezidáig a
gyakorlatban. Eddig elsôsorban
génbanki célzattal és felhaszná-
lással alkalmazták a technológi-
át, a gazdasági haszon-emlôs ál-
latokhoz mérhetô felhasználás-
ról nincs információnk. 
Joggal merül fel a kérdés, mi

hátráltatja a technológia elterje-
dését, milyen lépések szüksége-
sek ahhoz, hogy a gyakorlat ol-
daláról valós igényként merül-
jön fel a mélyhûtött sperma üze-
mi szintû alkalmazása?
Ahhoz, hogy a mélyhûtés el-

fogadott teljesítményt produkál-
jon, több, a gyakorlati felhasz-
nálói oldalról jövô jogos kritéri-
umnak kell megfelelnie:
Hatékony, nagy volumenû

termelés: ezen kritérium alapja,
hogy a gyakorlati oldal biztosíta-
ni tudja a nagymennyiségû ivar-
terméket (jó minôségben és
pontosan), míg a kutatói oldal-
nak megfelelô felszereltséggel
(berendezések, oldatok, eszkö-
zök stb.) kell rendelkeznie ah-
hoz, hogy készen álljon a nagy
volumenû sperma feldolgozásá-
ra és mélyhûtésére.
Egyszerû technológia: a fel-

használók alapvetô igénye, hogy
a bevezetett, vagy alkalmazni
kívánt technológia egyszerû le-
gyen, könnyen elsajátítható lé-
péseket tartalmazzon, és alkal-

mazása ne feltételezzen kima-
gasló biológiai jártasságot. En-
nek hiányában is lehet „egy-
szerû” technológiáról beszélni,
abban az esetben, ha a kutatói
oldal szolgáltatásként végzi a
sperma mélyhûtést és azzal a
szaporítás segítését.
A termékek egységesítése: a

technológiában számos lehetô-
ség nyílik a fejlesztôk számára,
hogy a mélyhûtés végeredmé-
nyét képezô terméket, magát a
spermaadagokat hogyan és mi-
lyen formában állítják elô a fel-
használásra. A szarvasmarha
esetében a 0,25 és 0,5 ml-es
mûszalmák mellett döntöttek,
míg a lótenyésztôk a nagyobb,
3–5 ml-es mûszalmákat prefe-
rálják. A haltenyésztés során a
felhasználási cél alapvetôen be-
folyásolhatja a kiszerelést, és
így a termék megjelenését is.
Génbanki célzattal elegendôek
a kisebb mûszalmák (0,25–0,5
ml), míg az üzemei felhaszná-
lásnál, ismerve pl. a ponty sza-
porítás során az anyánkénti 1
kg-ot is meghaladó ikra meny-
nyiséget, a nagyobb ûrtartalmú
(5 ml, vagy annál is nagyobb)
mûszalmák, vagy tárolók beve-
zetése indokolt.
Minôség ellenôrzés és biz-

tonság: a felhasználók jogos el-
várása, hogy a mélyhûtött ivar-
termék minôségben legalább
olyan paraméterekkel rendel-
kezzen, mint a frissen fejt natív
sperma. Emellett a tárolás során
ez a minôség ne romoljon, va-
gyis a minôséget a fagyasztott
ivartermék biztonságosan ôriz-
ze meg a felhasználásig. Fontos
hangsúlyozni, hogy nem ele-
gendô csak és kizárólag a felol-
vasztott sperma minôségét ala-
pul venni, mint minôségi mini-
mumot. A minôség legfontosabb
jelzôje a termékenyítôképesség,
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1. táblázat:

A mélyhûtés során alkalmazható technikai változók

Változó 
megnevezése Alternatívák

Hûtô eszköz mûszalma üveg fiola mûanyagcsô

Védôanyag DMSO metanol glicerin DMA

Hûtési 
sebesség

4 ºC/perc 40 ºC/perc

Hûtô 
berendezés

polisztirol doboz
programozható 
hûtôberendezés

Felolvasztás 4 ºC 25 ºC 40 ºC



és végezetül a kelés, a kikelt
lárvák %-os aránya.
Standardizáció és harmoni-

záció: A módszer alkalmazásá-
nak egyik fô kritériuma, hogy
egységesíteni szükséges a kü-
lönbözô technikákat. Még egy
halfaj esetében is számtalan
technika és eljárás létezik (pl.
ponty esetében 6, kisebb-na-
gyobb mértékben különbözô),
melyek gátjai a standard folya-
mat kialakításnak és bevezetés-
nek. Emellett a különbözô hal-
fajok spermahûtésének, a ten-
geri és édesvízi halfajok techni-
káinak harmonizálni kell-kelle-
ne egymással, hogy minimális
változtatással a különbözô tech-
nikák adaptálása problémamen-
tesen megtörténhessen. Továb-
bá a harmonizációnak szüksé-
ges kiterjedni a mélyhûtést ma-
gasfokon, rutinszerûen alkal-
mazó ágazattal és szektorral (pl.
szarvasmarha tenyésztés).
Kapcsolat génbanki-tárolási

rendszerekkel: A technológia
bevezetésének legkézenfekvôbb
megoldása lehet, ha csatlakozni
tud az egyes országokban már
mûködô, szarvasmarhára alapo-
zott mesterséges termékenyítô
állomás hálózathoz. Ezen háló-
zatok múltja, tapasztalata nagy-
ban elôsegíti a hal sperma hasz-
nálatának gyakorlati elterjedé-
sét és elterjesztését.
Míg a szarvasmarha tenyész-

tésben és szelekciós munkában
a mélyhûtési technológiának ki-
emelt szerepe van, addig a hali-
varsejt-mélyhûtés még csak
kezdetleges felhasználási és al-
kalmazási szinten van.
Fontos elkülöníteni a kuta-

tás-fejlesztés során alkalmazott
dimenziókat és metodikát az
iparszerû alkalmazásba történô
bevezetés minimum követelmé-
nyeitôl, melyek hiánya megkér-

dôjelezi a módszer gazdasági al-
kalmazhatóságát. Ezen tényezô-
ket veti össze és mutatja be a 
2. sz. táblázat.
A táblázat jól szemlélteti,

hogy az a módszertan, mely kis
volumenû, elsôsorban kísérleti
vagy csak csekély egyedszámú,
elsôsorban természet- és kör-
nyezetvédelmi céllal (génme-
gôrzés) kerül kialakításra nem
alkalmas a nagymennyiségû
igénnyel fellépô és gyors-precíz
metodikát feltételezô iparszerû
termelésre. 
Ezt a kontrasztot növeli,

hogy napjainkban olyan „high-
tech” berendezéseket alkalmaz-
nak, melyek a szakszerû, hiba-
nélküli, gyors ivarsejt mély hû -
tést (elsôsorban spermamély hû -
tést segítik. Ilyen automata esz-
köz pl. automata címkézô (vo-
nalkódot nyomtat a mûszalmá-
ra), töltô és lezáró berendezés,
mely akár 1000 db szalma kapa-
citást is elér óránként.

Határozottan kijelenthetjük,
hogy a kísérleti volumen és az
iparszerû volumen közötti kü-
lönbséget nem lehet anélkül át-
hidalni, hogy ne lépésrôl-lépés-
re, szisztematikusan fejlesszük
a technológiát. A nagy teljesít-
ményû mélyhûtéshez az átme-
netet az alábbi 3 pont figyelem-
bevételével javasolnánk végre-
hajtani:
 – Az eljárás minden lépésének
önálló, egyenkénti fejleszté-
se, illetve az egyes lépések
közötti köcsönhatások meg-
határozása,

– A lépések racionalizálása és
bevezetése a módszertanba
több  szörös ismétléseket kö-
vetôen,

– A módszertan standardizálá-
sa alkalmazhatósági kritériu-
mok elsôdleges figyelembe-
vételével, a hatékonyság át-
fogó javítása és tökéletesíté-
se objektív paraméterek (fel-
olvasztás utáni motilitás, ter-

30

HALÁSZAT Vol. 105. (2012) pp. 26–32.

TUDOMÁNYTUDOMÁNYTUDOMÁNY

2. táblázat: 

A halivarsejt-mélyhûtéssel szemben támasztott követelmények
összehasonlítása a két potenciális alkalmazási területen

Kísérleti volumen Iparszerû volumen

Kézi munkaerô Gépesített

Percek/minta kapacitás Másodpercek/minta kapacitás

Néhány 10-100 minta/nap 1000 minta/nap

Szárazjég, folyékony nitrogén Programozható hûtôberendezés

Egyszerû, manuális jelölés Automatikus címkézés

Egyszerû, manuális töltés Megbízható töltés

Hígított minták Sejt koncentrációs sorozatok

Minták nagy változatossága Minták alacsony változatossága

Alacsony standardizáltsági fok Magas standardizáltsági fok

Csekély minôség ellenôrzési szint Magas minôség ellenôrzési szint

Alacsony kezdetei beruházás igény Magas kezdeti beruházás igény

Magas mintánkénti költséghányad
Alacsony mintánkénti

költséghányad



mékenyülési és kelési arány)
alapján.
Összefoglalva a fentiekben

bemutatott 10 éves eredménye-
ket, a következô állapotban lá-
tom jelenleg a halivarsejt-
mélyhûtés iparszerû alkalmazá-
sának helyzetét (3. sz. táblázat).
A fentiek alapján látható,

hogy jelenlegi formájában a
mélyhûtés közel sem áll a gaz-
dasági hasznosíthatóság és be-
vezetés szintjén. Viszont az ága-
zatot egyes, talán túlságosan is
szofisztikált fejlôdési lépések hi-
ánya sem tántorítja el, hogy
eredményesen alkalmazza ezt a
technológiát (pl. Attalai Hal Kft.-
harcsa, vagy Közép Dunai Halá-
szati Kft.-tokfajok esetében).
Tény: rendelkezünk azon

spermamélyhûtési technológiák-
kal, melyek biztonságosan tudják
a gyakorlati szakemberek számá-
ra a halszaporítást segíteni, de
egyenlôre hiányoznak azok a té-
nyezôk, melyek a kereskedelmi
(tudás- és technológiatranszfer)
szintre emelhetnék a módszert.
Ezen dolgozunk, és meggyôzôdé-

sünk, hogy záros idôtartam alatt
a hiányzó fejlôdési szintek is ki-
dolgozásra kerülnek, és elôsegí-
tik a biztonságos ivarsejt keres-
kedelmet és felhasználást.
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3. táblázat:

Az iparszerû hal ivarsejt mélyhûtés fejlettségi szintje napjainkban

Fejlôdési
irány Fejlôdési lépések Státusz

Törvényi/politikai szemlélet fejlôdés Hiány

Szállítási szabályozás Hiány

Költség szerkezet elemzés Hiány

Biológiai biztonság (Biosecurity) Hiány

Standardizálás Hiány

Minôség ellenôrzés Részben kész

Kereskedelmi méretû infrastruktúra Részben kész

Mélyhûtési volumen növelés Elkészült

Alap módszertan Elkészült

Alkalmazott kutatások Elkészült
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