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• Különleges rendeltetésű vízterület

A 44/2015. (VII. 28.) FM rendelete alapján a halgazdálkodási 

vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítható:

a génállomány megőrzése érdekében

természetvédelmi érdekek érvényesítése miatt

oktatási és kutatási célból

országos jelentőségű turisztikai érdekek érvényesítése 

miatt

• Natura 2000 jelölő faj

• Természetes vízi telepítés hiánya

• Kedvelt halfajok a horgászok körében 

Miért foglalkozunk vele?



ELSŐ PRÓBÁLKOZÁSAINK 

BALINNAL

• Második szaporítás: 2012. március 25.

• Anyahal befogás: elektromos halászgéppel

• Oltás: 10 ikrás és 8 tejes 3mg/kg hipofízis 1 adagban

• Vízhőmérséklet: 10-12°C

• Fejés: 48 óra múlva 7 ikrástól~5kg ikra

• Duzzasztás: sós-karbamidos oldatba

• Inkubációs idő: 11 nap

• Kelés: április 6.-én reggel

• Előnevelés telelőkbe



FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK

• Természetes vízből befogott halak nem bírják a 
tógazdasági körülményeket

• 2011 novemberében befogott 34 balin közül 25 db 
február során elpusztult 

• Rossz termékenyülési eredmények

• A szaporítást túlélő halak év során nem találnak 
megfelelő táplálékot

• Zavaros a víz, nem lát jól

• Lehalászatot nehezen viseli, stressz érzékeny

• Vízminőséggel szemben igényes

• Oxigén igényes



MEGOLDÁS – „ANYAHALAT KELL NEVELNI!”

• 2011-2015 között minden évben fogtunk be 
anyahalakat és szaporítottuk őket, de ezek a halak 
rosszul viselték a tógazdasági körülményeket

• 2012 évben szaporított halak 2016 évben ivarérettek 
lettek

• A tógazdaságban felnevelkedett halak jobban viselik a 
pontyos tógazdasági környezetet

• Az anyahalak kis méretű tóban egész évben külön 
vannak tartva, sok takarmány hallal



SZAPORÍTÁS, IKRA INKUBÁCIÓ, KELÉS

• 3,5 mg hipofízis/ kg 1 adagban

• 12°C-on 36 óra múlva lehet fejni 

• Duzzasztás sós-karbamidos oldatban

• Agyagos kezelés ragadósság elvételére, kevés 

csersav

• Zuger üveges inkubáció 8-12 nap 10-14°C-on 

• 1-4. nap opálos az ikra, nehezen megállapítható a 

termékenyülési %

• Kelés a alacsony hőmérséklet hatására elhúzódhat



VIDEO



ELŐNEVELÉS 3-4 HÉT

• Nagy méretű planktont is hamar kieszi

• Magas fehérje tartalmú tápok kiegészítő jelleggel 



SZEMPONTOS IKRA 



4-5 NAPOS LÁRVA



1 FÁZISÚ IVADÉK NEVELÉS



ELŐNEVELT BALIN



TÁPRA SZOKTATÁS ÉS NEVELÉS

• Előnevelt hal könnyen tápra szoktatható

• Magas fehérje tartalmú úszó vagy lassan süllyedő táp



1 NYARAS BALIN 



2 NYARAS BALIN NEVELÉS

• Magas fehérje tartalmú úszó haltáp (40-45%)

• Telelőben érdemes compóval együtt nevelni

• Medencében vagy ketrecben 

• Folyamatos vízátfolyás



BALINNÁL ELÉRT EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN

Balatonba telepített mennyiségek:

• 2015. év – 200 db 17kg 2nyaras 

• 2016. év – 2000 db 104kg 2nyaras 

• 2107. év – 3600 db 255kg 2nyaras 

• 2018. év – 7200 db 305kg 2nyaras + 92.000 en

• 2019. év – 30.700 db 921 kg 2nyaras + 60.000 en

Értékesítés:

• 2018. év – 30.000 db előnevelt

• 2019. év – 15.000 db előnevelt



ANYAHAL BEFOGÁS 2017



TERMÉSZETEI IVATÁS

• 2-3 anyapár telelőnként



ELŐNEVELT KŐSÜLLŐ



1 NYARAS NEVELÉS



KŐSÜLLŐNÉL ELÉRT EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN

Balatonba telepített mennyiségek:

• 2018. év – 3.200 db 1nyaras

• 2019. év – 3.000 db 1nyaras (eddig)

Értékesítés:

• 2018. év – 15.000 db előnevelt

• 2019. év – 29.000 db előnevelt



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A balatoni horgászati célú halgazdálkodás fenntarthatóvá

tételének megalapozása a halfauna rekonstrukciója és a 

táplálékbázis hasznosulásának

vizsgálatával alap- és alkalmazott kutatási módszerekkel 

(GINOP-2.3.2-15-2016-00004)


