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1. fejezet - A haltakarmányozás 
elmélete 

1. A halak táplálóanyag igénye 

A halak fehérjét, zsírokat, energiát, vitaminokat és ásványi anyagokat igényelnek táplálékukban alapvető 

élettani funkcióik (növekedés, szaporodás stb.) normális működésének fenntartásához. Ezek az élettani igények 

fajonként és fajon belül életkor-csoportok, nemek és szaporodásbiológiai állapot szerint némiképp eltérnek. 

A tápanyagok különböző forrásokból származnak: a vízi ökoszisztéma szervezeteiből (plankton, rovarok stb.), 

és a rendszerbe juttat takarmányokból. Előbbieket összefoglaló néven természetes tápláléknak hívjuk, amelyek 

a vízi rendszeren belül termelődnek. A takarmányok máshol termelt anyagok (termények vagy ipari termékek), 

amelyeket a haltermelő juttat a rendszerbe. 

A félintenzív tavi termelési rendszerekben széleskörűen használt gabona magvak és a különböző, általában 

élelmiszeripari melléktermékek alkalmazását kiegészítő takarmányozásnak nevezzük. A kiegészítő 

takarmányok (melyek ebben az értelemben a természetes táplálék kiegészítéséül szolgálnak) összetétele 

általában kiegyensúlyozatlanok, és etetésükkel a vízi rendszer (általában halastó) által lehetővé tett termelési 

szintnél (természetes hozam) nagyobb haltermés elérése a cél. A kiegészítő takarmány lehet egy összetevőjű 

(gabona magvak, vagy melléktermékek) vagy “iparilag” előállított keverék. Élettani szempontból komplett 

takarmányok (tápok) szükségesek olyan rendszerekben, ahol a természetes táplálék hiányzik vagy mennyisége 

elégtelen. Ezek különböző intenzitási fokú rendszerek lehetnek, a ketreces neveléstől a recirkulációs, 

automatizált nevelő egységekig. 

A komplett tápok pelletált keveréktakarmányok, amelyeket vagy hőkezelés nélkül, vagy gőzös feltárás és 

nagyobb nyomás alkalmazását jelentő extrudálással állítanak elő. 

Azok a halfajok, amelyek táplálkozásmódja erősen specializálódott, mint mikroszűrő táplálkozású fehér busa 

vagy az igazi növényevőnek nevezhető amur, de különösen a ragadozók, mint a csuka vagy a süllő elsődlegesen 

vagy teljesen a természetes táplálékra vannak utalva. A kevéssé specializálódott mindenevők, mint a ponty, a 

tilápia, a csatornaharcsa vagy az afrikai harcsa intenzív rendszerekben kizárólag táppal etetve nevelhetők. A 

következőkben ezzel a termelési móddal, a komplett, ipari tápok alkalmazásával foglalkozunk, majd a 

félintenzív, polikultúrás, gabonamagvak és melléktermékek etetésére alapozott halastavi technológiát mutatjuk 

be. 

2. Tápanyagigény 

A halak tápanyagigényének összefoglalását az 1. táblázatban láthatjuk, ahol egy faj, a ponty tápanyag- és 

energiaigényét jellemző irodalmi adatokat foglaltuk össze. 

3. Fehérjék és aminosavak 

A haltest szárazanyag tartalmának kb. 70%-át adják a fehérjék, ezért a haltápok legfontosabb vegyületei a 

fehérjék. A nyersfehérje-tartalom a haltáp minőségét általánosan jellemző tulajdonság, így pl. egy adott faj egy 

tápját ily módon írhatjuk le legegyszerűbben: "36%-os fehérjetartalmú ivadéktáp”. 

Általában a halak növekedése egyenesen arányos a táp fehérjetartalmával, legalábbis a 20-40 %-os sávban. A 

fehérjetartalom optimális szintje függ a fajtól, az életkortól, a vízhőmérséklettől, a napi adag nagyságától, az 

etetési gyakoriságtól, a fehérje minőségétől (aminosav-összetételétől) és a nem fehérje eredetű energia 

mennyiségétől. 

A halaknak ugyanakkor nem fehérjeigényük van, hanem inkább a 20 (esszenciális és nem esszenciális) 

aminosavnak egy kiegyensúlyozott kombinációját igénylik. A halak az emésztés során a fehérjéket 

aminosavakra bontják, amelyek felszívódva a véráramba kerülnek és így jutnak el a különböző szövetekhez, 

hogy azok újraépítésében részt vegyenek. 



 A haltakarmányozás elmélete  

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szövetek fehérjéit 20 aminosav alkotja alapvetően. Ezek közül némelyeket a hal szervezete képes 

szintetizálni, másokat nem, és ez utóbbiakat a táplálékának kell tartalmaznia. Azt a 10 aminosavat, amelyeket a 

hal nem tud szintetizálni, nevezzük esszenciális aminosavaknak. Ezeket a hal táplálékának (intenzív neveléskor 

tápjának) megfelelő mennyiségben kell tartalmaznia. 

Azok az esszenciális aminosavak, amelyeket a csatornaharcsa, a ponty és a (nílusi) tilápia igényelnek (2. 

táblázat), tulajdonképpen azonosak minden halnál és szárazföldi állatfajnál, csak mennyiségük más és más. 

A nem esszenciális aminosavakat, amennyiben azok a fogyasztott tápban nincsenek jelen kellő mennyiségben, a 

hal más aminosavakból képes szintetizálni. Az még nem világos, hogy a tápokban kiegészítésként adott szabad 

(kristályos) aminosavakat, mint a metionint és a lizint, hogyan hasznosítják a halak. 

Az állati és növényi eredetű fehérjék is különböző aminosavakat eltérő összetételben tartalmaznak. 

Ugyanakkor minden fehérje emészthetősége eltérő. A halak igénye és az egyes tápalkotók aminosav összetétele 

is különbözik (lásd 2. táblázat). 

Az egyik leggyakrabban használt fehérjehordozó alapanyag a szójaliszt, mert nagy a nyersfehérje és esszenciális 

aminosav tartalma, és általában mindenütt hozzáférhető, elfogadható áron. 

4. Energia 

A halak energiaigényét, és ami talán még fontosabb, az energia/fehérje arányát még nem határozták meg 

pontosan minden faj minden korcsoportjára. Ebben a tekintetben a halakról jóval kevesebb információval 

rendelkezünk, mint az egyéb (szárazföldi) gazdasági állatfaj esetében. Az azonban biztos, hogy a halak 

egységnyi fehérjéhez kevesebb energiát igényelnek, mint a többi tenyésztett (homeoterm v. endoterm, 

közönségesen melegvérű, azaz állandó testhőmérsékletű) állatfaj. A baromfi és a sertés metabolizálható energia 

(ME) igénye kb. 63 ill. 84 kJ/g nyers fehérje, míg ez az érték melegvízi halfajoknál 38 kJ/g. 

A halak kisebb energiaigényét egyrészt az a képességük magyarázza, hogy fajsúlyukat képesek szabályozni és 

így szinte lebegnek a vízben, másrészt az hogy változó testhőmérsékletűek (poikilotermek v. exotermek). 

Az a tény, hogy kiválasztásuk során kb. 80%-ban a kopoltyún keresztül ammónia formájában tudnak 

megszabadulni a fehérje anyagcsere végtermékeitől, szintén csökkenti alap anyagcsere hányadukat, ami a 

húgysavat kiválasztó madarakkal és a karbamidot kiválasztó emlősökkel szemben növeli a halak 

versenyképességét a hústermelésben. 

A metabolizmus számára az energia a halaknál is fehérjékből, zsírokból és szénhidrátokból származhat. 

Emészthető energia (DE) igényüket befolyásolja a faj, az életkor, az ivar, az élettani aktivitás és nem utolsó 

sorban a vízhőmérséklet, valamint a különböző vízminőségi és egyéb környezeti tényezők. Tenyésztett halaink 

többsége elsősorban fehérjéből és zsírokból igyekszik ezt az igényét kielégíteni, míg a szárazföldi állatok inkább 

a szénhidrátokat és zsírokat használják erre a célra. A melegvízi halfajok a halliszt és az egyéb, főleg 

fehérjékből és zsírokból felépülő állati eredetű táplálékok energiatartalmának (TE) 85%-át képesek 

megemészteni. A szójaliszt és egyéb olajos magvak emésztési hatásfoka 70% körüli, amiben viszont már a 

szénhidrátoknak is van szerepük. 

A nyers kukorica tejes energiatartalmának (ami elsősorban a keményítőben foglaltatik) emészthetősége 

sertésnél kb. 95%, de ezt a csatornaharcsa például csak 26, míg a tilápia 45%-os hatásfokkal képes 

megemészteni. A kukoricát megfőzve az utóbbi két halfajnál ez az érték 58% ill. 72%-ra változik. 

A szénhidrátok emészthetősége azért jobb az extrudált tápok esetében, mint a pelletizált tápoknál, mert az 

extrudálásnál alkalmazott magasabb hőmérséklet a főzéshez hasonló módon segíti elő a szénhidrátok 

feltáródását. 

A táplálék alacsony vagy túlzott energiatartalma nincs hatással a halak egészségi állapotára, bár ilyen eset 

nemigen fordul elő a gyakorlatban. Ugyanakkor a táp(lálék) optimális energiatartalma azért fontos, mert ha a táp 

a benne foglalt fehérjéhez képest kevés energiát tartalmaz, a fehérjét a hal szövetépítés (növekedés) helyett 

energiaigényének kielégítésére használja. A halak táplálkozásában ugyanis az energia-éhség kielégítése az 

elsődleges. A túl sok energia felvétele a test zsírtartalmának növekedését okozza, amit elsősorban hasűri 

zsírdepók formájában tárol a hal. 
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Az optimális fehérje/energia arány változik fajonként és kor/méret csoportonként is, de az előbb felsorolt 

tényezők is befolyásolják. Ha a táp fehérje tartalma 30-36% között alakul, az energiaigény 34 -38 kJ DE/g, ami 

azt jelenti, hogy a táp energiatartalma 10-14 MJ/kg legyen a fentiekben említett három melegvízi halfaj számára, 

a 25 – 500 g súlytartományban. Ez az arány lehet szűkebb, ha a halak mozgása a termelési körülmények miatt 

(hálóketrec, kád) korlátozott. 

Az intenzív nevelésnél fontos, hogy a táp zsírtartalma megfelelő legyen, aminek nem csak energiahordozó 

szerepe van, de az esszenciális zsírsav ellátás szempontjából is fontos. A melegvízi fajok zsírsav igénye még 

nem teljesen ismert, de annyi bizonyos hogy ennek az igénynek kielégítésekor a halolaj és a növényi olajok 

magasabb telítetlen zsírsav tartalmuk miatt előnyösebbek, mint a sok telített zsírsavat tartalmazó állati zsírok. 

A melegvízi fajok tápjaiban általában telítetlen és a telített zsírsavak keverékét alkalmazzák. A hidegvízi fajok 

számára a táp megfelelő telítetlen zsírsav tartalma létfontosságú. 

5. Vitaminok 

A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek nagyon kis mennyiségben ugyan, de jelen kell legyenek a 

táp(lálék)ban ahhoz, hogy a hal növekedése, szaporodása normálisan működjön, és egészségi állapota is 

kielégítő legyen. Mivel a vitaminokat a halak általában nem tudják szintetizálni, az intenzív rendszerekben 

etetett komplett tápoknak ezeket tartalmazniuk kell. A melegvízi halak számára esszenciális vitaminokat 

meghatározták és azokat, a javasolt mennyiségekkel együtt a 3. táblázatban mutatjuk be. 

Ezek a javasolt szintek kb. 25% - 100%-kal magasabbak, mint ami ahhoz szükséges, hogy hiánytünetek ne 

alakuljanak ki. Erre azért van szükség, mert veszteségekkel számolni a gyártás és az azt követő (javasoltan 3 

hónapnál nem hosszabb) tárolás során. Ez a “rátartás” azért is fontos, hogy ebben a 25-500 grammos, intenzív 

növekedéssel jellemezhető életszakaszban a faji, egyedi különbségekre tekintet nélkül biztosítsák az 

életfolyamatok normális működését, a megfelelő stressz-választ és betegség ellenálló képességet. 

A C-vitamin szokott lenni az a vitamin, amelynek hiányával számolnunk kell az intenzív rendszerekben tartott 

halaknál, mert sok táp egyáltalán nem is tartalmazza vagy a gyártás és a tárolás során lebomlott. Ez a vitamin 

pedig kulcsfontosságú, hiszen az immunrendszer működéséhez, a toxikus anyagok semlegesítéséhez 

elengedhetetlenül szükséges mint redukáló ágens. Haltápokba maximum 500 mg/kg adagban keverjük, mert 

ennél nagyobb adagok már hatástalanok, a halak szövetei ennél a koncentrációnál már telítődnek a vitaminnal. 

A vitaminok általában is labilisak, ezért az előírt mennyiségek biztosítása a gyártás és a tárolás során kiemelt 

fontosságú feladat. Néhány vitamin (pl. a C, A, és D3) különösen könnyen lebomlanak, míg mások (pl. az E-

vitamin és B-vitamin csoport tagjai erre kevésbé hajlamosak. 

A vitaminhiány tüneteit a ponty példáján a 4. táblázatban mutatjuk be. 

A vitaminok lebomlásának okai: 

• Hő és nedvesség, különösen a gyártás folyamán (a C-vitaminnak akár 60%-a is megsemmisülhet az 

extrudálás során; 

• Természetes oxidáció, ami tönkreteszi a tápössztevőkben lévő érzékeny vitaminokat (még gyártás előtt). Ezt a 

folyamatot gyorsítja a hő, a nedvesség és olyan oxidatív anyagok jelenléte, mint az avas zsírok és a fémek. 

Antioxidánsokkal, mint pl. az ethoxyquin, ez ellen részben sikeresen védekezhetünk. 

• Anti-metabolitok a tápokban és azok összetevőiben; 

• A vitaminok kioldódása a vízben, mielőtt a halak a tápot elfogyasztanák. 

A vitaminok hiányának számos tünete van, és némelyikük tenyésztett halaknál végzetes is lehet. 

A 4. táblázatban foglaltuk össze a melegvízi halfajok vitaminhiány-tüneteit, amelyeket a fentebb említett három 

fajon írtak le, de a többi halfajnál is hasonlóak figyelhetők meg. A leggyakoribb ilyen tünetek a legtöbb vitamin 

hiányának esetében: lelassuló növekedés, rossz étvágy és letargia. 

Vitaminokat minden természetes táplálék és a legtöbb takarmány is tartalmaz, mivel azonban ez nagyon változó 

és nehezen meghatározható mennyiségű, a komplett tápok tervezésénél ezt figyelmen kívül is hagyják. A 

vitaminokat, a C-vitamin kivételével, premix formájában keverik a többi tápalkotóhoz. Ez a premix tartalmazza 
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az összes vitamin, az ajánlott mennyiségben. Ahhoz, hogy a vitaminok teljes mértékben kifejtsék hatásukat, 

bekeverés előtt teljesen friss állapotban kell lenniük. Ennek biztosítása érdekében stabilizáló anyagokat is 

használnak, de a vákuumcsomagolás, a hűtve vagy akár fagyasztva tárolás is elterjedten alkalmazott módszer. A 

vitamin premixek jótállási ideje általában hat hónap. De a kész tápot is száraz, hűvös helyen kell tárolni, és 

lehetőleg három hónapon belül fel kell használni. A C-vitamint külön keverik a tápba. 

6. Ásványi anyagok 

Az intenzíven nevelt halak komplett tápjainak ásványi anyag kiegészítést is kell tartalmazniuk. Ennek ellenére a 

halak pontos igényének felmérése még nem történt meg. A halak 22 elemet igényelnek az anyagcsere 

folyamataik fenntartására és szöveteik normális ozmotikus nyomásának fenntartására. 

Néhány ásványi anyag jelenléte a tápban nélkülözhetetlen. Mások, mint például a kalcium, felvehetők a 

kopoltyúhámon keresztül is a környező vízből. Éppen ezért az ásványi anyagok hiányának tüneteit nem lehet 

olyan pontosan felmérni, mint a vitaminokét. Az ismert és feltételezett tünetek: lecsökkenő növekedési 

sebesség, étvágytalanság és csontváz deformációk. 

A leggyakoribbak a kalcium és a foszfor hiánya fordulhat elő, így ezt is tanulmányozták leginkább. A legtöbb 

édesvízi hal a vízből is ki tudja elégíteni kalcium szükségletét, amíg annak koncentrációja nem csökken 5 mg/l 

alá. Ezért haltápokban alkalmazott ásványianyag premixek kalciumot nem tartalmaznak. De foszfort 

mindenképpen, mert a víz oldott P-tartalma általában elégtelen a halak számára. 

A növényi tápösszetevőkben lévő foszfor csak részben hasznosítható a halak számára (5. táblázat). 

A különböző halfajok foszforszükséglete csak kismértékben különbözik (csatornaharcsa: 0,45; ponty: 0,45; 

tilápia: 0,60%). Az ásványi anyagokat makro- és mikroelemek csoportjára is szokták osztani. Néhány élettanilag 

szükséges elemet, mint például a nátriumot, a tápösszetevők elegendő mennyiségben tartalmaznak, ezért ezeket 

nem kell a premixekbe keverni. Egy haltápokba javasolt ásványiaanyag premix összetételét mutatjuk be 6. 

táblázatban. 

Az ásványi anyagok hiánytüneteit egyéb hiánybetegségek tüneteitől nem lehet megkülönböztetni. 
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2. fejezet - Haltápok 

1. Intenzív rendszerekben alkalmazott tápok 

Az intenzív rendszerekben (hálóketrecekben és kádakban, medencékben) etetett tápoknak komplettnek és 

élettanilag kiegyensúlyozottaknak kell lenniük. Bár néhány mindenevő faj, mint a ponty és a tilapia a víz 

környezetből (pl. halastóban) hozzájuthat néhány nélkülözhetetlen tápanyaghoz, olyan környezetben, ahol ezek 

nem állnak rendelkezésre, ezeknek is komplett tápokra van szükségük. 

Minden halfaj táplálónyag-igyénye ma még nem ismert, de az édesvízi fajok nevelésére általában elfogadható a 

csatornaharcsára, nílusi tilápiára és pontyra kidolgozott receptúra. 

A haltápok gyártásában is azt a két fő eljárást alkalmazzák, amit általában: a granulálást és az extrudálást. 

Mindkettő ún. pelletált tápot eredményez. Előbbi során a takarmánykeveréket a préselés előtt vagy egyáltalán 

nem részesítik hőkezeléseben, vagy csak kismértékűben. (Természetesen a nedves, hideg tápkeverék 

felmelegszik, amikor nagy nyomás hatására áthalad pellet nagyságát meghatározó acélmatricán.) Az extrudálás 

komoly (80-100 °C) hőkezelést jelent, bár manapság terjed az ún. hideg extrudálás módszere is, ami elsősorban 

az egyszerűbb zsírbevitel miatt előnyös, de nyilván jobban kíméli a vitaminokat is. 

A granulált táp elsüllyed a vízben, és nagyon gyorsan (5-10 percen belül) szétesik, az extrudált viszont lebeg, és 

vízállósága is sokkal jobb, aminek számos előnye van. Az extrudálás viszont költségesebb eljárás, az így 

gyártott táp tehát drágább is, de az előbb említett előnyei miatt használata általában gazdaságosabb, mint az 

ugyanabból a keverékből csak nyomással gyártott pelleté. 

Azt, hogy egy adott faj milyen típusú táppal etethető, alapvetően a faj táplálkozási szokása határozza meg. 

• Mindenevő halak mind granuált (süllyedő), mind extrudált (lebegő) táppal takarmányozhatók; 

• Hálóketrecekben és medencékben a fenékről táplálkozó fajok hozzászoktatása a lebegő tápokhoz nehezebb, 

mint a nyílt vízben élőké; 

• Specializált mindenevők, amelyek táplálkozása inkább növényevő, vagy ellenkezőleg, ragadozó 

preferenciákat mutat, a száraz tápot általában nem veszik fel. Számukra a nedves tápok etetése jelenthet 

megoldást; 

• A planktont szűrő és a kizárólagos (halevő) ragadozók vagy egyáltalán nem veszik fel a pelletált tápot, vagy 

arra csak nagy nehézségek (és veszteségek) árán állíthatók át. 

• Az intenzíven nevelt csatornaharcsa, tilápia és ponty kiválóan nevelhető mind süllyedő, mind lebegő 

tápokkal, csakúgy, mind a többi omnivora halfaj. 

2. Pelletált haltápok gyártása 

A tápösszetevők kiválasztásában a minőségellenőrzésnek kiemelt jelentősége van, mivel a táp minősége nem 

lehet jobb, mint azon alkotórészeké, amelyekből azt összeállították. Az alapvető minőségi feltételek a 

következők: 

• hozzáférhető tápanyagtartalom, 

• emészthetőség, 

• peszticidektől és egyéb méreganyagoktól való mentesség. 

A tápösszetevők kiválasztása úgy történik, hogy az kielégítse az adott faj adott korosztályának élettani igényeit, 

ugyanakkor ezt a lehető legkisebb költséggel oldjuk meg. Ugyanakkor élettani és gyártástechnológiai okokból 

egyaránt léteznek maximum – minimum határok egy-egy tápalkotó vonatkozásában. Ilyen maximum limitált 

lehet pl. a gyapotmagliszt, gosszipoltartalma miatt. 

Minimum határokat általában az ízletesség és a vízállóság szempontjai miatt alkalmaznak. 
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A hallisztet pl. gyakran csak azért szerepeltetik a receptúrában minimális mértékben, hogy a növényi eredetű 

fehérjeforrások aminosav tartalmát kiegyenlítse. A búza és rizs melléktermékeinek minimális szintű 

bekeverésére pedig a táp vízállóságának növelése céljából van szükség, de az energiatartalom növelése is 

szempont lehet. 

Az összetevőket a lehető legapróbb szemcseméretre őrlik. Ezzel javítható az emészthetőség, növelhető a 

pelletált táp eltarthatósága és vízállósága is. Az ásványiaanyag premixet még az őrlés előtt keverik be, a vitamin 

premixet pedig az őrlés után, a keverés különböző fázisaiban. A kis mennyiségű adalékanyagokat először a 

keverék 4-5 %-ával hígítják, majd elkeverik a teljes mennyiséggel. 

A granuálát és extrudált tápok összetevői lényegében ugyanazok, csak az exrtudálás előtt a hőérzékeny 

vitaminokból nagyobb mennyiséget kell a keverékbe tenni. Az előkészítés folyamata is teljesen azonos a kétféle 

technológiában. 

3. Haltápok tervezése 

A tápreceptúra összeállításának fő módszerei: 

• fix receptúra, 

• legkisebb költséggel tervezett receptúra, 

• az előző kettő kombinációja. 

A fix receptúra azt jelenti, hogy az összetevők árát nem vesszük figyelembe, míg a második módszernél 

pontosan a kölségek minimalizásása a cél, úgy, hogy a keverék megfeleljen a hal élettani igényeinek. 

A 7. táblázatban egy kombinált módszerrel összeállított tápot mutatunk be. 
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3. fejezet - A haltakamányozás 
gyakorlata 

Az intenzív rendszerekben nevelt halak szára gyártott pelletált táppal szembeni fő elvárások: 

• Legyen komplett, a hal minden élettani igényét kielégítő, 

• Megfelelő vízállósággal bírjon (legalább 10 percig ne essen szét a vízben), 

• Legyen friss (3-4 hétnél nem régebben gyártott. 

Amennyiben lehetséges, lebegő tápot etessünk, amelynek vízállósága természetesen jóval több, mint a garnulált 

tápnál is elvárható 10 perc. 

A takarmányozás intenzitását legjobban a napi adag nagysága fejezi ki, amit a rendszerben nevelt halak 

súlyának %-ában szokás meghatározni. Az etetendő adag nagyságát több tényező határozza meg: 

• halfaj, 

• nagyság (átlagos egyedi élősúly) ill. az ezzel szorosan összefüggő életkor, 

• vízhőmérséklet, 

• vízminőségi paraméterek (pl. oldott oxigén tartalom), 

• a takarmány minősége (energiatartalma, fehérje/energia arány), 

• a rendszer intenzitási szintje. 

Egy adott fajnál a napi adag meghatározásánál a legfontosabb két szempont a hal nagysága és a víz 

hőmérséklete. A kisebb méretű hal napi adagja (%-ban) nagyobb és azt nagyobb etetési gyakorisággal 

(többször) kell etetni. 

Minden méret/kor csoportnál működik a vízhőmérséklet táplálékfelvételt meghatározó hatása. A fajra jellemző 

optimumtól minkét irányban bekövetkező változás csökkenti a táplálékfelvételt. A legtöbb melegvízi halfaj 

esetében az optimális vízhőmérséklet kb. 28°C, ami egy 25° és 30°C közötti komfort-zóna középértékének felel 

meg. Az etethető napi adag nagyságát korlátozza a halak által termel anyagcseretermékek vízminőséget rontó 

hatása. Ezek közül a legközvetlenebbül a víz oldott oxigén tartalmának csökkenése hat. Az eddigiekben 

bemutatott halfajoknál ennek kritikus értéke 2 mg/l. Ezt a minimumot természetes vízi környezetben (pl. 

hálóketreces termelésnél) általában hajnalban mérhetjük. 

A napi adag optimuma intenzív rendszerekben általában az étvágy szerinti vagy ad libitum etetési mód alapján 

alakul ki. Ez azt jelenti, hogy a halakat addig etetik, amíg a tápot felveszik. Egy-egy alkalommal ez nem kerül 5 

percnél több időbe. Mivel azonban a halak étvágyának 100%-os kielégítését nehéz meghatározni, és a fölött 

takarmánypazarlás következik be, az ideális egy 90%-os napi adag lehet. A Napi adag további csökkentése (a 

maximális 80%-áig) javuló takarmányértékesítést és csökkenő növekedési sebességet eredményez. Ezt a 

törvényszerűséget tükrözi az 1. ábra is. 

A gyakorlatban a napi adagot vagy az aktuális állomány súlyának becslése vagy a táplálkozási viselkedés 

megfigyelése alapján határozzák meg. 

Példa a napi adag kiszámolására az állomány aktuális súlyának (standing crop) meghatározása alapján: 

146 kg hal/m3 x 2,3% tápadag = 3,4 kg táp/m3/nap 

Elterjedten használják a gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozott etetési táblázatokat is, amelyekben egy faj 

adott kor/méret csoportjának napi adagját a vízhőmérséklet függvényében adják meg, rögzítve az ajánlott etetési 

gyakoriságot is, vagyis hogy ezt adagot hány részletben etessük. Az eddig tárgyalt 3 fajra érvényes etetési 

útmutatót szemléltet a 8. táblázat, amelynek adatai 32% fehérjetartalmú tápra és 28 °C vízhőmérsékletre 
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vonatkoznak. 16 és 20 °C között az adagok 60%-át etessük, naponta egyszer, 20 és 25 °C között 80%-ot napi 

egy vagy két alkalommal. 

Ilyen etetési táblázatot sok esetben a gyártók bocsátanak a termelő rendelkezésére, és ezek elsősorban persze a 

saját termékeikre vonatkoznak (lásd 9. táblázat). 

1. Halastavi takarmányozás 

A kiegészítő takarmányozást világszerte elterjedten használják a halastavi hozamok gazdaságos növelésére. 

Alapelve, hogy a tóban a trágyázás hatására fokozott mértékben termelődő, általában nagy fehérjetartalmú, 

teljes biológiai értékű természetes táplálék és a nagy energiatartalmú, növényi eredetű takarmányok a termelt 

halfajok igényeit egymást kiegészítve elégítsék ki. A hazai halastavi termelés fő faja a ponty, ezért a tóba 

juttatott takarmány mennyiségét is e halfaj igényeinek megfelelően igyekezünk megállapítani. Az intenzíven 

telepített és trágyázott polikultúrás tavakban a kiegészítő takarmányozás hatékonyságát számos, csak részben 

ismert tényező kölcsönhatása határozza meg. 

A természetes táplálék értékesülését és hatását az általunk adagolt takarmány hasznosulására közvetlenül nem 

tudjuk mérni. Mivel azonban a tavak termőképességét kifejező természetes hozam ismerete alapvetően fontos, 

azt a feletetett takarmány mennyisége, a nettó hozam és a tapasztalati úton meghatározott (jó minőségű 

gabonamagvak esetében 4-5 kg/kg-os) takarmány együttható ismeretében egyszerűen kiszámítható 

takarmányhozam alapján kaphatjuk meg a nettó hozam és a takarmányozási hozam különbségeként. 

Ezt mutatjuk be az alábbi egyszerű példán: 

lehalászás (bruttó hozam): 1700 kg/ha 

kihelyezés: 300 kg/ha(nettó hozam = 1400 kg/ha) 

feletetett takarmány: 3600 kg/ha 

takarmány-együttható: 4,5 kg/kg 

takarmányhozam: 800 kg/ha (57%)(3600 : 4,5) 

természetes hozam: 600 kg/ha (43%) 

Évtizedes tapasztalatok alapján akkor gazdaságos a tavi termelés, ha a természetes hozam aránya legalább 40 %-

os. (Ez azonban csak bizonyos elérendő, viszonylag magas hozamszint (800-1500 kg/ha) esetében jelenthető ki 

egyértelműen.) 

A természetes hozam fokozására bevált módszerek egyrészt a trágyázás optimalizálásával kapcsolatosak (trágya 

minősége, adagolás gyakorisága, tavi kacsatartás, stb.), másrészt a “növényevő” halak arányától és a tótalaj 

művelésétől (szárazon tartás ideje, váltógazdálkodás) függő változatok alkalmazását jelentik. A növényevő 

halak aránya a polikultúrában azért meghatározó a természetes hozam alakulásában, mert ezek a fajok megfelelő 

mennyiségű természetes táplálék jelenlétében a pontynak szánt takarmányt nem vagy csak elenyésző mértékben 

fogyasztják, így hozamuk “természetes”. (A fehér és pettyes busa takarmányfogyasztásának mértékéről 

megoszlanak a vélemények, a vízben huzamosabb ideig lebegő, lassan süllyedő apró daraszemcsék kiszűrése 

mindenesetre valószínűsíthető. Az amurnak viszont minden korosztálya fogyaszt valamennyit a ponty 

takarmányából.) 

A természetes táplálék nem csak nélkülözhetetlen fehérjeforrás, vitamin, makro- és mikroelem, esszenciális 

aminosav és zsírsav tartalma, valamint enzimjei révén is segít kielégíteni a halak élettani igényeit. Legfontosabb 

csoportjai a zooplankton és a bentosz vagy benton, de az élettelen szerves anyagot (bioszeszton, detritusz) ellepő 

baktériumok szerepe is jelentős. 

A zooplankton kémiai összetétele és táplálóértéke függ az azt alkotó rendszertani csoportok arányától. 

Szárazanyag tartalma 10 % körül van, a szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje 40-60 %, a nyerszsír 5-30 %, 

a N-mentes kivonat 12-25 %, a hamutartalom 5-20 % között változik. A bentosz, a fenék élővilága az idősebb, 

másod- és harmadnyaras pontykorosztályok táplálkozásában meghatározó jelentőségű. (Sajnos 

állománysűrűségéről sokkal nehezebb információt szerezni, mint a zooplanktonéról, ezért - elegendő 

pdf/tablazat9.pdf
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tudományos eredmény hiányában - a halászati szakirodalomban sem tárgyalják fontosságának megfelelő 

terjedelemben). 

A ponty természetes táplálékának jelentős részét képviselheti a többnyire növényi eredetű bomló szerves anyag 

illetve az azt ellepő baktériumtömeg, amelynek összetételéről, arányáról egy adott technológiai változatban 

semmilyen megbízható adattal nem rendelkezünk. 

A halastavakban használt takarmányok legfontosabb csoportját a gabonamagvak (búza, kukorica, árpa, rozs, 

triticale) alkotják. Energiahordozó szénhidrátokban gazdagok (60 - 70 %), nyersfehérje tartalmuk 10 % körüli, 

de esszenciális aminosav tartalmuk hiányos. A főként a csírában található zsír mennyisége 2 - 3 %, 

rosttartalmuk 1 - 5 %-os. Foszforban gazdagok, kalciumban szegények. Általában elegendő B12 és E- vitamint 

tartalmaznak, de C- és D-vitamint nem. A gabonafélék emészthetőségét javíthatjuk az etetés előtti áztatással. 

Ivadék számára darált állapotban, anyahalaknak csíráztatottan is adhatjuk. 
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