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1.BEVEZETÉS 

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, valamint a tenyésztő szervezetekről és a 

fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet szabályozza a fajtaelismerés 

és fajtafenntartás eljárásrendjét. Célja, hogy a magas színvonalú tenyésztő tevékenység révén 

javuljon az előállított állati termék minősége, előállításának gazdaságossága és 

versenyképessége. Az ehhez kapcsolódó ponty fajtafenntartáshoz szükséges 

teljesítményvizsgálatokat a 2017. évtől kezdődően a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztálya végzi, 

külső szakértő bevonásával. 

A fajtaelismerés megújítását célzó teljesítményvizsgálatokat a faji sajátosságok 

figyelembevétele mellett legalább ötévente meg kell ismételni, melyet a hatályos Ponty 

Teljesítményvizsgálati Kódex alapján kell végrehajtani. Az elismerés megújítását célzó 

teljesítményvizsgálat másodnyaras pontyok nevelésével egy szezonig tart. 

A 2018. évben 5 fajtánál végeztük el a tavaszi kihelyezéstől az őszi lehalászásig terjedő, 

fajtaelismerést fenntartó teljesítményvizsgálatot. Az eredményeket az alábbiakban mutatjuk 

be. 

  



5 
 

2. A VIZSGÁLT FAJTÁK 

 

A fajtafenntartó teljesítményvizsgálatok keretében a 2018. évben az alábbi 5 fajta kétnyaras 

korosztályát nevelték a fajtatulajdonosok:  

pontyfajta megnevezése fajtatulajdonos nevelési helyszín 

Dinnyési tükrös MAHAL* Dinnyés 

Tiszai nyurga MOHOSZ Dinnyés 

Szabolcsi tükrös Szabolcsi Halászati Kft. Császárszállás 

Hortobágyi tükrös Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Hortobágy 

Hortobágyi pikkelyes Hortobágyi Halgazdaság Zrt. Hortobágy 

* Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, a Haltermelők Országos 

Szövetségének jogutódja  

A fajtafenntartó teljesítményvizsgálatokat a fajtatulajdonosok telephelyén végezték, kivéve a 

Tiszai nyurgát, ahol a MOHOSZ a tavi nevelési tesztek elvégzésére megbízást adott a Dinnyési 

Halgazdaság Kft-nek. Ezért a Tiszai nyurga és a Dinnyési tükrös tavi nevelése ugyanazon a 

telephelyen történt. 

 

3. AZ ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK METODIKÁJÁNAK BEMUTATÁSA 

A 2018. évi fajtafenntartó teljesítményvizsgálatokat a Ponty Teljesítményvizsgálati Kódex 

2008. évi 4. kiadása (továbbiakban: Kódex) alapján végeztük, az alábbiak szerint: 

3.1. Életképesség, megmaradási százalék 

A vizsgálati csoportok darabszámát kihelyezéskor, valamint a tenyészidőszak végén történő 

lehalászás alkalmával határoztuk meg. A kihelyezési adatokat 100 %-nak véve számítottuk a 

megmaradás arányát. 

3.2. Növekedőképesség 

A kihelyezés és az őszi lehalászás alkalmával meghatároztuk a fajták átlagtömegét. A 

lehalászás alkalmával megmértük az összes lehalászott mennyiséget kilogrammban és ezt 

elosztottuk az összes lehalászott darabszámmal. A lehalászási átlagtömeg és a kihelyezési 

átlagtömeg különbségéből pedig meghatároztuk a nettó testtömeggyarapodás értékét. A 

növekedés abszolút értékben elért eredményeit tartalmazzák a táblázatok. 

Fajtánként 30-30 egyed mérlegeléséből számítottuk ki a szórást és a variációs koefficienst 

(CV%). 
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3.3. Takarmányértékesítő-képesség 

A teljesítményvizsgálat új rendszerében minden gazdaságban rögzítik, hogy a halak a 

tenyészidőszak folyamán mennyi szemes abraktakarmányt (tritikálét, takarmánybúzát, 

kukoricát) kapnak. Az alkalmazott eljárásban ismert a fajták kihelyezési és lehalászási átlag-, 

illetve összes tömege, amiből kiszámítható a teljes és az átlagos gyarapodás. Ezek alapján 

kiszámítható az egy kilogramm testtömeg-gyarapodáshoz felhasznált takarmány mennyisége. 

A Ponty Teljesítményvizsgálati Kódex 4. (2008.) 25 %-ban limitálja az emészthető fehérje 

tartalmat. A takarmányanalízistől eltekintettünk, mert kiegészítő takarmányként tápot nem, 

csupán szemes gabonát (kukorica, búza) etettek, melyek nyersfehérje tartalma legfeljebb 15 

%. 

A ponty teljesítményvizsgálat tavi fázisa után laboratóriumi körülmények között történt a 

vágóérték meghatározása, fajtánként 20-20 egyed feldolgozásával. A vágóérték elbírálása a 

testméretek felvételével kezdődött, ezután megmértük az élőtömeget gramm pontossággal. 

Következő lépés a pontyok "konyhai" feldolgozása. Ennek során először a pikkely- és 

bőrkaparékot eltávolítottuk, majd az úszókat levágtuk. Az úszókat minden esetben a testhez 

legközelebb eső ponton vágtuk le. Ezt követte a zsigerek kibontása, majd a fej törzsről 

leválasztása a 2. és 3. csigolya között. A fejből eltávolítottuk a kopoltyút, ami a pikkelyekkel, a 

bőrkaparékkal, az úszókkal és a zsigerekkel együtt az összes hulladékot adta. A fej egyes 

halkészítményeknél még felhasználható, ezért az nem hulladék.  

A feldolgozás után kapott testsúly adja a tisztán ehető részt, azaz a vágott test tömegét. A 

hulladékként kidobásra szánt pikkelyek, úszók, bél, fej és kopoltyú tömegét együtt mértük le 

és hozzáadtuk a vágott test súlyához, majd ellenőriztük a feldolgozás és a mérések 

pontosságát. A feldolgozás közben elfolyó vér és testnedvek aránya nem lehet több mint az 

élőtömeg 5 százaléka. Amennyiben a nem mérhető részek aránya ezt meghaladja, az egyedet 

ki kell zárni az értékelésből és helyette újat feldolgozni a tartalékként félretett 5 darabos 

mintából. Tartalék halak felhasználására nem volt szükség a vágóérték meghatározása során. 

A vágott test tömegének az élőtömeghez viszonyítása adta a vágóértéket, melyet százalékban 

fejeztünk ki. 

3.4. Testméret-indexek 

A vizsgálat kezdetekor a ponty jellemző testméreteit kell felvenni, mint: 

• teljes testhossz, 

• törzshossz, 

• fejhossz, 

• faroknyélhossz, 

• testmagasság, 
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• testszélesség. 

A felvett méretek alapján a következő indexeket számítottuk ki: 

• profilindex: a testhosszúság és a testmagasság hányadosa, 

• keresztmetszetindex: a testmagasság és a testszélesség hányadosa, 

• fejindex: a testhosszúság és a fejhosszúság hányadosa, 

• faroknyélindex: a testmagasság és a faroknyélhossz hányadosa. 

 

3.5. Zsírtartalom 

A zsírtartalom meghatározását a Kaposvári Egyetem Élelmiszer-, Mezőgazdasági Termék és 

Takarmány Minősítő Laboratóriuma végezte. A zsírtartalom meghatározását a vágóérték 

megállapítása során keletkező vágott testről lefejtett baloldali filéből végeztük. Ehhez 

fajtánként 20-20 egyedet használtunk fel. A zsírvizsgálatot követően a minta 

nedvességtartalmának a vizsgálatára is sor került (MSZ ISO 1442:2000). A vizsgálatokhoz 10-

10 reprezentatív mintát használtunk fel. A filé fehérjetartalmát az alábbi egyenlet alapján 

számítottuk, a hamutartalmat állandónak, 1%-nak tekintve. 

fehérjetartalom (%) = szárazanyag tartalom (%) – (zsír (%) +1) 

A nyerszsír tartalom meghatározása nem a Kódexben leírt butirométeres módszerrel, hanem 

az általánosan használt, szabványos (MSZ 6830-19:1979) eljárással történt.  

 3.6. Örökletes hibák 

A tesztek során minden egyes fajtánál 100 egyed küllemét vizsgálatuk, értékelve az állomány 

egyöntetűségét és meghatározva a hibásnak tekinthető egyedek számát. A rendellenes 

fenotípust mutató egyedek arányát százalékban fejeztük ki. A vizsgált tulajdonságok az 

oldalvonal lefutása, a pikkelyezettség egyöntetűsége, a gerinc, a faroknyél és a fej torzulása, 

valamint a színezet, a Kódexben meghatározottak alapján. 

 

4. TAVI NEVELÉSI VIZSGÁLATOK VÉGREHAJTÁSA  

A harmadnyaras hal nevelése során a Kódex megfelelő előírásait szem előtt tartva, 2018-ban 

a Hortobágyon a tesztelt fajtákat 2 db egyhektáros tóban külön helyeztük ki (700 db/ha), a 

Tiszai nyurgát és a Dinnyési tükröst egy kéthektáros tóban együtt helyeztük ki (fajtánként 700 

db/ha), a Szabolcsi tükrösből pedig 1400 egyedet helyeztünk ki egy kéthektáros tóba. A 

hortobágyi fajták és a Szabolcsi tükrös kihelyezése április elején történt, míg Dinnyésen a 

Dinnyési tükrös és a Tiszai nyurga április közepén került a nevelő tóba. A nevelés időszakában 

a tógazdák a tónaplóban rögzítették a halak növekedésére, egészségi állapotára vonatkozó 

megfigyeléseket, adatokat, számításokat. Ezek kiértékelését, a takarmányozási napló 
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összesített adatait, a kétszeri próbahalászat eredményeit a következő fejezetben 

telephelyenkénti bontásban ismertetjük. 

 

4.1. DINNYÉSI IVADÉKNEVELŐ TÓGAZDASÁG 

4.1.1. A TÓGAZDASÁG BEMUTATÁSA  

Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaság tulajdonosa a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 

Szervezet. A tavak többsége, - beleértve a fajtatesztek helyszínéül szolgáló II-es tavat - a telelők 

és az ívatótavak a Császár-patakot a Dinnyés-Kajtori-csatornával összekötő, magas építésű 

tápcsatornából kapják a vizüket, a többi tó (IX-XVII.) a Velencei-tóból önálló szivattyú 

segítségével. Aszályos időben vízpótlási problémák felmerülhetnek, amit a tógazdaságban 

megfelelő vízkormányzással és tavi levegőztető berendezésekkel tudnak orvosolni. 

További információ a gazdaságról: http://magyarhal.hu/dinnyesi-halgazdasag-kft- / 

 

 

4.1.2. A KIHELYEZÉS 

A vizsgálatokra a tógazdaság II-es számú, kéthektáros taván került sor. A vízfeltöltés a tótalaj 

5 g/m2-es klórmésszel történő fertőtlenítését követően április 14. és április 16. között történt.  

A kéthektáros tóba kihelyeztek 700 db 0,33 kg átlagsúlyú (összesen 230 kg P2) kétnyaras Tiszai 

nyurga pontyot, 700 db 0,26 kg átlagsúlyú (összesen 182 kg P2) kétnyaras Dinnyési 

tükörpontyot, továbbá 140 db 0,26 kg átlagsúlyú (összesen 37 kg A2) kétnyaras amurt. 
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4.1.3. NEVELÉS ÉS LEHALÁSZÁS  

A nevelés során felhasznált takarmány és trágya mennyisége, az átlagos vízhőmérséklet 

értékei, a planktonvizsgálatok eredményei, havi bontásban a következő táblázatban láthatóak. 

hónap takarmány 

(kg) 

trágya 

(kg) 

átlagos 

vízhőmérséklet 

°C 

jellemző plankton 

április - 2000 19,7 
jellemzően Daphnia sp. (90%) 
részben Cyclops sp. (10%) 

május 744* 500 21,5 

hónap elején Daphnia sp. 
túlsúly a hónap végén 95% 
Cyclops sp. és 5% Rotatoria 

sp. 

június 1512* - 24,1 
Cyclops sp. túlsúly, egyszer 
kékalga 

július 832* - 23,8 jellemzően Cyclops sp. 

augusztus 1480* - 25,4 
hónap elején kékalga, 
döntően Cyclops sp. és 5% 
Moina sp. 

szeptember - - 22,8 - 

*takarmánybúza 

A plankton állományt legalább havi rendszerességgel vizsgálták: a fajösszetétel és az ülepített 

plankton mennyisége az évszaknak és a tavi adottságoknak megfelelően alakult. 

 

Próbahalászatokra július 7-én és augusztus 9-én került sor, a lehalászásra szeptember 5-én. Az 

első próbahalászat alkalmával 20 db Dinnyési tükröst (átlagsúly 1,10 kg) és 18 db Tiszai nyurgát 

sikerült fogni (átlagsúly 0,94 kg). A második próbahalászatra a Dinnyési tükrös 1,31 kg-ot a 

Tiszai nyurga 1,25 kg-ot ért el (az adatokat 20-20 egyed lemérésével számoltuk ki). 

 

A Dinnyési tükrös és a Tiszai nyurga adatainak bemutatására külön kerül sor. 
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1. kép A dinnyési próbahalászat 

4.1.4. ÉLETKÉPESSÉG, MEGMARADÁS 

 

fajta kihelyezés (db) lehalászás (db) megmaradás (%) 

Dinnyési tükrös 700 598 85,4 

 

4.1.5. NÖVEKEDÉS 

 

fajta 
kihelyezési össztömeg 

(kg) 
lehalászási össztömeg 

(kg) 
tömeggyarapodás 

(kg) 

Dinnyési tükrös 182,5 897 714,5 

 

 Dinnyési tükrös 

átlagtömeg (g) 1490 

szórás 202,6 

CV% 13,6 

 



11 
 

4.1.6. TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS 

 

fajta 
tömeggyarapodás 

(kg) 
feletetett 

takarmány (kg) 
FCR (kg/kg) 

Dinnyési tükrös 714,5 2284 3,19 

 

4.1.7. VÁGÓÉRTÉK 

 

fajta 
élőtömeg 

(g) 
fejtömeg 

(g) 
élőtömeg / 

fejtömeg aránya 
(%) 

vágott test 
(g) 

vágóérték (%) 

Dinnyési tükrös 1490 281,4 18,8 878,6 58,9 

 

4.1.8. TESTINDEXEK 

 

fajta 

test- 
hossz 

test- 
magasság 

fej- 
hossz 

test- 
szélesség 

farok- 
nyél 

profil 
index 

kereszt- 
metszet 

index 

fej 
index 

faroknyél- 
index 

(cm) (%) 

Dinnyési 
tükrös 

37,7 13,2 9,8 5,9 7,5 2,86 2,25 3,84 1,76 

 

4.1.9. A FILÉ ZSÍR- ÉS FEHÉRJETARTALMA 

 

fajta 
zsírszázalékok 

átlag szórás CV% 

Dinnyési tükrös 9,26 2,16 23 

 

fajta filé tömeg (g) Nedvesség (%) Fehérje (%) 

Dinnyési tükrös 385,8 70,73 19,22 
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4.1.10. ÖRÖKLETES TESTI HIBÁK 

 

fajta 
színhiba 

(%) 
pikkelyhiba 

(%) 
oldalvonal 

elágazás (%) 
torz fej 

(%) 

torz 
gerinc/magas 

hát (%) 

torz úszók 
(%) 

Dinnyési 
tükrös 

- 25 8 - - - 

 

 

2. kép Dinnyési tükrös – az első próbahalászaton 

 

4.1.11. ÉLETKÉPESSÉG, MEGMARADÁS 

 

fajta kihelyezés (db) lehalászás (db) megmaradás (%) 

Tiszai nyurga 700 691 98,7 

 

4.1.12. NÖVEKEDÉS 

 

fajta 
kihelyezési össztömeg 

(kg) 
lehalászási össztömeg 

(kg) 
tömeggyarapodás 

(kg) 

Tiszai nyurga 230 968 738,0 
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 Tiszai nyurga 

átlagtömeg (g) 1537 

szórás 353,4 

CV% 22,9 

 

4.1.13. TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS 

 

fajta 
tömeggyarapodás 

(kg) 
feletetett takarmány 

(kg) 
FCR (kg/kg) 

Tiszai nyurga 738 2284 3,09 

 

 

4.1.14. VÁGÓÉRTÉK 

 

fajta 
élőtömeg 

(g) 
fejtömeg 

(g) 
élőtömeg / fejtömeg 

aránya (%) 
vágott 
test (g) 

vágóérték 
(%) 

Tiszai nyurga 1537 160 16,9 922,7 60,0 

 

4.1.15. TESTINDEXEK 

 

fajta 
test- 
hossz 

test- 
magasság 

fej- 
hossz 

test-
szélesség 

farok- 
nyél 

profil- 
index 

kereszt- 
metszet 

index 

fej- 
index 

faroknyél- 
index 

Tiszai 
nyurga 

35,4 14, 5 10,3 5,3 6,4 2,44* 2,81 3,42 2,28 

*a fajta standard értéke 3,8 

 

4.1.16. A FILÉ ZSÍR- ÉS FEHÉRJETARTALMA 

 

fajta 
zsírszázalékok 

átlag szórás CV% 

Tiszai nyurga 10,58 2,07 20 
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fajta filé tömeg (g) Nedvesség (%) Fehérje (%) 

Tiszai nyurga 368,7 66,38 22,43 

 

4.1.17. ÖRÖKLETES TESTI HIBÁK 

 

fajta 
színhiba 

(%) 
pikkelyhiba 

(%) 
oldalvonal 

elágazás (%) 
torz fej 

(%) 

torz 
gerinc/magas 

hát (%) 

torz úszók 
(%) 

Tiszai 
nyurga 

0,5 18 2 - *30 - 

* A gerincoszlop ép, de a fajta leíráshoz képest sokkal magasabb a hát (túl alacsony a 

profilindex). 

 

 

3. kép A tiszai nyurga – megfelelő testarányokkal 
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4. kép Tiszai nyurga – magas háttal  

 

 

5. kép Tiszai nyurga a vágóérték vizsgálatakor – a fajta standardtól eltérő magas háttal  
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4.2. CSÁSZÁRSZÁLLÁS 

4.2.1. A TÓGAZDASÁG BEMUTATÁSA 

A teljesítményvizsgálatokat a fajtatulajdonos Szabolcsi Halászati Kft. Császárszállási 

telephelyén végeztük. A kétnyaras halakat a Kemecsén található telelő rendszerből aznap 

reggel szállították át a Császárszállási tórendszerbe.  

Teljes vertikumú gazdaság, azaz a halszaporítástól a halfeldolgozásig mindent maga végez. Fő 

tevékenysége a tógazdasági halfajok szaporítása, termelése, feldolgozása, 

horgászatszervezés, természetes vízi halgazdálkodás. A cég közel 600 hektáron folytat 

haltenyésztési tevékenységet, valamint több mint 30 éve mintegy 2500 hektár természetes 

vízterület (folyószakaszok: Tisza, Bodrog; holtágak, víztározók) halgazdálkodója, amely főként 

a vizek halasítási, ivadékmentési, és őrzési feladatait jelenti. A céghez tartoznak a 

Császárszállási tározók, úgymint a Nagyréti és a Felkó, melyek együttes területe 210 ha.  Ezeket 

egészítik ki a Nyíregyháza-Rozsrétszőlő melletti 30 hektáros kistavak.  Ez utóbbi telephelyen 

végezték el a teljesítményvizsgálatot. A tavak vízellátását a Nagy-réti- csatorna biztosítja. 

További információ: https://www.szabolcsihal.hu/magunkrol/ 

 

 

4.2.2. A KIHELYEZÉS 

A vizsgálatokra a Császárszállási 2-es, kéthektáros tavon került sor. A vízfeltöltés március 28. 

és 29. között történt. A vízfeltöltést a tótalaj 5 g/m2-es klórmésszel történő fertőtlenítése 

előzte meg. A kéthektáros tóba kihelyeztek 1400 db 0,625 kg átlagsúlyú (összesen 874,5 kg 

P2) kétnyaras Szabolcsi tükörpontyot. A kihelyezés időpontja április 4. volt. 
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6. kép Kihelyezés a Császárszállási 2-es tavon április 4-én 

 

4.2.3. NEVELÉS ÉS LEHALÁSZÁS  

A nevelés során felhasznált takarmány és trágya mennyisége, az átlagos vízhőmérséklet havi 

bontásban a következő táblázatban látható. 

hónap takarmány 

(kg) 

trágya 

(kg) 

átlagos 

vízhőmérséklet °C 

április - 2000 19,5 

május 744* 500 23,4 

június 1512* - 22,5 

július 832* - 24,6 

augusztus 1480* - 24,3 

szeptember - - 21,6 

*tritikálé 

A tavi nevelés során szúrópróbaszerű plankton és vízvizsgálatokat végeztek. Így a plankton 

havi megoszlását nem tudjuk feltüntetni, de az adatok alapján elmondható, hogy a 

fajösszetétel és az ülepített plankton mennyisége nagyjából az évszaknak és a tavi 

adottságoknak megfelelően alakult. 

Próbahalászatokra július 26-án és augusztus 14-én került sor, a lehalászás szeptember 19-én 

volt. Az első próbahalászatkor több húzás alkalmával is csupán egy, második próbahalászat 

alkalmával két egyedet sikerült fogni (össztömeg 3,8 kg), így a próbahalászat során kapott 

értékek nem tekinthetőek reprezentatív mintának.   
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7. kép Két darab kifogott Szabolcsi tükrös a próbahalászaton  

 

4.2.4. ÉLETKÉPESSÉG MEGMARADÁS 

 

fajta kihelyezés (db) lehalászás (db) megmaradás (%) 

Szabolcsi tükrös 1400 1240 88,6 

 

4.2.5. NÖVEKEDÉS 

 

fajta 
kihelyezési 

össztömeg (kg) 
lehalászási 

össztömeg (kg) 
tömeggyarapodás 

(kg) 
tömeggyarapodás 

(kg/ha) 

Szabolcsi tükrös 874 3093 2217 1108,5 

 

 Szabolcsi tükrös 

átlagtömeg (g) 2377 

szórás 405 

CV% 17 
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4.2.6. TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS 

fajta 
tömeggyarapodás 

(kg) 
feletetett takarmány 

(kg) 
FCR (kg/kg) 

Szabolcsi tükrös 2217 8345 3,76 

 

4.2.7. VÁGÓÉRTÉK 

fajta 
élőtömeg 

(g) 
fejtömeg 

(g) 
élőtömeg / fejtömeg 

aránya (%) 
vágott 
test (g) 

vágóérték 
(%) 

Szabolcsi tükrös 2377,3 4136 17,3 1516 59,5 

 

4.2.8. TESTINDEXEK 

 

fajta 

test- 
hossz 

test- 
magasság 

fej- 
hossz 

test- 
szélesség 

farok- 
nyél 

profil- 
index 

kereszt- 
metszet 

index 

fej- 
index 

faroknyél- 
index 

(cm) (%) 

Szabolcsi 
tükrös 

42,6 17,1 11,6 8,4 7,6 2,5 2,0 3,6 2,27 

 

4.2.9. A FILÉ ZSÍR- ÉS FEHÉRJETARTALMA 

fajta 
zsírszázalékok 

átlag szórás CV% 

Szabolcsi tükrös 17,48 3,37 19,3 
 

fajta filé tömeg (g) Nedvesség (%) Fehérje (%) 

Szabolcsi tükrös 581,6 63,52 17,36 

 

4.2.10. ÖRÖKLETES TESTI HIBÁK 

 

fajta 
színhiba 

(%) 
pikkelyhiba 

(%) 
oldalvonal 

elágazás (%) 
torz fej 

(%) 
torz gerinc 

(%) 
torz úszók 

(%) 

Szabolcsi 
tükrös 

0,5 13 8 - 0,5 - 

 

 



20 
 

4.3. HORTOBÁGY 

4.3.1. A TÓGAZDASÁG BEMUTATÁSA 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. jogelődje 1916. óta gazdálkodik a Hortobágyon. A társaság 

közel 5000 hektár halastavat működtet, ezzel Európa egyik legnagyobb pontytermelő 

halgazdasága.  

A vizsgálatok helyszínéül az Ivadéknevelő Tóegység előnevelő tavai szolgáltak. A tóegység 20 

darab egyhektáros és néhány kisebb tóval rendelkezik, összesen 24 hektár. A tavak 

feltöltéséhez Tisza-vizet használnak fel, mely a Nyugati-főcsatornán keresztül jut el a 

tógazdaság telephelyére. A tavak gravitációs úton lecsapolhatóak, az elfolyó víz a Hortobágy-

folyóba jut el. A tógazdaság megfelelő vízutánpótlással rendelkezik, még aszályos időszakban 

sem jelent gondot a vízutánpótlás. 

További információ: http://www.hhgzrt.hu/ 

 

 

4.3.2. A KIHELYEZÉS 

A vizsgálatokra a tógazdaság E7-es és E8-as, 1-1 hektáros taván került sor. A vízfeltöltés 

március 23. és március 30. között történt. A vízfeltöltést a tótalaj kifagyasztással történő 

fertőtlenítése előzte meg.  

Az E7-es egyhektáros tóba kihelyeztek 700 db 0,57 kg átlagsúlyú (összesen 398 kg P2) 

kétnyaras Hortobágyi tükörpontyot, az E8-as egyhektáros tóba pedig 700 db 0,53 kg átlagsúlyú 

(összesen 371 kg P2) kétnyaras Hortobágyi pikkelyes pontyot. 
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4.3.3. NEVELÉS ÉS LEHALÁSZÁS  

A nevelés során az E7-es számú tóban felhasznált takarmány és trágya mennyisége, az átlagos 

vízhőmérséklet értékei, havi bontásban a következő táblázatban láthatóak. 

hónap takarmány (kg) trágya 

(kg) 

átlagos 

vízhőmérséklet °C 

április - - - - 

május 104* - - 22 

június 450* - - 25 

július 930* 210** - 25 

augusztus 870* 580** - 27 

szeptember 630* 420** - 17,5 

* takarmány kukorica ** extrahált napraforgó dara 

A nevelés során az E8-es számú tóban felhasznált takarmány és trágya mennyisége, az átlagos 

vízhőmérséklet értékei, havi bontásban a következő táblázatban láthatóak. 

hónap takarmány (kg) trágya 

(kg) 

átlagos 

vízhőmérséklet °C 

április - - - - 

május 104* - - 22 

június 450* - - 25 

július 930* 210** - 25 

augusztus 870* 580** - 27 

szeptember 630* 420** - 17,5 

* takarmány kukorica ** extrahált napraforgó dara 

A tavi nevelés során nem rendszeres, szúrópróbaszerű plankton és vízvizsgálatokat végeztek. 

Így a plankton havi megoszlását nem tudjuk feltüntetni, de az adatok alapján elmondható, 

hogy a fajösszetétel és az ülepített plankton mennyisége nagyjából az évszaknak és a tavi 

adottságoknak megfelelően alakult. 

Próbahalászatokra mindkét tó esetén július 19-én és szeptember 6-án került sor, a lehalászás 

szeptember 25-én volt. Az első próbahalászaton a 10 tükrös átlaga 1,36 kg volt, a 40 db 

pikkelyes pedig 1,38 kg átlagsúlyú volt. A második próbahalászaton a 9 db tükrös átlaga 1,70 

kg, a pikkelyesből csupán 6 darabot sikerült fogni 1,63 kg átlagsúllyal.  

 

4.3.4. ÉLETKÉPESSÉG, MEGMARADÁS 

fajta kihelyezés (db) lehalászás (db) megmaradás (%) 

Hortobágyi tükrös 700 631 90,0 

Hortobágyi pikkelyes 700 551 78,7 
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4.3.5. NÖVEKEDÉS 

 

fajta 
kihelyezési össztömeg 

(kg) 
lehalászási össztömeg 

(kg) 
tömeggyarapodás 

(kg) 

Hortobágyi 
tükrös 

398 1076 677 

Hortobágyi 
pikkelyes 

371 894 527 

 

 Hortobágyi tükrös Hortobágyi pikkelyes 

átlagtömeg (g) 1716 1694 

szórás 450 404,8 

CV% 26,3 23,9 

 

4.3.6. TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS 

 

fajta 
tömeggyarapodás 

(kg) 
feletetett takarmány 

(kg) 
FCR (kg/kg) 

Hortobágyi tükrös 677 4194 6,2 

Hortobágyi pikkelyes 527 4195 7,9 

 

4.3.7. VÁGÓÉRTÉK 

 

fajta 
élőtömeg 

(g) 
fejtömeg 

(g) 
élőtömeg / fejtömeg 

aránya (%) 
vágott 
test (g) 

vágóérték 
(%) 

Hortobágyi 
tükrös 

1716,0 331,7 19,3 1004 58,5 

Hortobágyi 
pikkelyes 

1694,4 278,5 16,4 985 58,1 
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4.3.8.TESTINDEXEK 

fajta 

test- 
hossz 

test- 
magasság 

fej- 
hossz 

test- 
szélesség 

farok- 
nyél 

profil- 
index 

kereszt- 
metszet 

index 

fej- 
index 

faroknyél- 
index 

(cm) (%) 
Hortobágyi 
tükrös 

38,0 15,1 10,2 7,37 6,8 2,52 2,06 3,74 2,20 

Hortobágyi 
pikkelyes 

39,0 14,3 10,0 7,65 7,0 2,73 1,88 3,90 2,05 

 

4.3.9. A FILÉ ZSÍR- ÉS FEHÉRJETARTALMA 

 

fajta 
zsírszázalékok 

átlag szórás CV% 

Hortobágyi tükrös 7,24 2,14 29 

Hortobágyi pikkelyes 12,8 2,72 21 

 

fajta filé tömeg (g) nedvesség (%) fehérje (%) 

Hortobágyi tükrös 409,1 74,12 19,3 

Hortobágyi pikkelyes 412,4 68,3 18,4 

 

4.3.10. Örökletes testi hibák 

 színhiba 
(%) 

pikkelyhiba 
(%) 

oldalvonal 
elágazás (%) 

torz fej 
(%) 

torz gerinc 
(%) 

torz úszók 
(%) 

Hortobágyi 
tükrös 

- 46,6 13,3 - 6 - 

Hortobágyi 
pikkelyes 

- - - - 3 3 
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8. kép Hortobágyi tükrös pontyok a kihelyezés előtt 

 

 

9. kép A Hortobágyi pikkelyes ponty próbahalászatkor 
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10. kép Vágóérték vizsgálata 

5. KIEGÉSZÍTÉS 

5.1. A 2018 ÉVI VIZSGÁLATOK STATISZTIKAI KIÉRTÉKELÉSE 

A vizsgálatoknak nem volt célja a fajták összehasonlítása, ennek ellenére a kapott 

eredményeket pár alapvető statisztikai módszerrel kiértékelve néhány fontos következtetés 

levonható az idei évben tesztelt fajtákat, illetve a fajtateszt jelenlegi módszertanát illetően. 

A gazdaságonként eltérő környezeti és technológiai feltételek, különös tekintettel a 

takarmányozásra, számos vizsgált paraméter alakulását alapvetően befolyásolták. Ilyen 

például a lehalászáskori átlagsúly, amit az 1. ábrán szemléltetünk. Az ábrán, csakúgy, mint a 

következőkön a vágóérték meghatározása céljából feldolgozott 20 hal adataiból készített ún. 

box-plotok láthatók, amelyekből nem csak a fajtaátlagok (adott esetben a vizsgált egyedek 

középső 50%-át tartalmazó doboz közepe táján található mediánok) közötti különbségekről, 

de az adatok eloszlásáról is fogalmat alkothatunk. A Szabolcsi tükrös nem véletlenül emelkedik 

ki a fajták mezőnyéből, hiszen a kihelyezési átlagsúly is kb. duplája volt a többi fajtákénak. 
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1. ábra A lehalászási súlyok alakulása a 2018. évi teszt során 

A fajtánkénti ismertetés során említettük, hogy a Tiszai nyurga profilindexe lényegesen kisebb 

a fajtaleírásban megadott értéknél. Ez, valamint az érték szórásának mértéke –minden fajta 

esetében - jól látható a 2. ábrán. (A számmal jelzett kis körök kiugró – 2,5-szeres szórásnál 

nagyobb, illetve kisebb értékeket jeleznek.) 

 

2. ábra A fajták profilindexének alakulása a 2018. évi teszt során 
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A filé kémiai összetételéből a nyerszsírtartalom a legfontosabb. Ennek alakulását 

ábrázoltuk a 3. ábrán. Bár ezt a paramétert alapvetően a takarmányozás határozza meg, a 

Szabolcsi tükrös szignifikánsan nagyobb zsírtartalma aligha független ennek a fajtának a 

szintén jóval nagyobb lehalászási súlyától.  

 

3. ábra A filé zsírtartalmának alakulása 

 

 

Kaposvár, 2018. december 27. 

 


