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Agrár-vízgazdálkodási innovációs központ 

Könyvtár és konferencia központ

Új laboratórium épülete

A HAKI infrastruktúra háttere 



Laboratóriumok

Táplálkozástudományi labor Immunológiai labor

Genetikai labor



Kísérlet recirkulációs rendszer

Keltető és lárvanevelő egység

Demonstrációs rendszer

18-as kísérleti rendszer

Anyahaltartó rendszer 



Tógazdasági kísérleti rendszer

Belsőtelepi tórendszer Tó a tóban rendszer

Demonstrációs tóegység



Fontosabb tevékenységek a HAKI-ban

alapkutatás alkalmazott kutatás tudás és technológiatranszfer

NAIK HAKI

Kutatás

Akvakultúra 
technológiai 

kutatások
Halbiológia Hidrobiológia

Innováció és 
szaktanácsadás

Innováció
Szaktanácsadás, 
tudástranszfer



 Tógazdasági haltermelés fejlesztése

 Halszaporítási kutatások intenzív rendszerben

 Akvakultúra ökonómiai kutatások 

 klímaváltozás hatásainak vizsgálata

Akvakultúra technológia kutatások



Halbiológiai kutatások

 Takarmányozástudományi kutatások

 Halélettani és -immunológiai kutatások

 Genetikai kutatások



Élő ponty génbank



Őshonos fajok

• kecsege (Acipenser ruthenus)

• viza (Huso huso)

• vágótok (Acipenser gueldenstaedtii)

• sőregtok (Acipenser stellatus)

Idegenhonos fajok

• lénai tok (Acipenser baerii)

• lapátorrú tok

(Polyodon spathula)

Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)

Sterlet (Acipenser ruthenus)

Stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

Élő tok génbank

Paddle fish (Polyodon spathula)



Hidrobiológiai kutatások

 Fenntartható természetes vízi halgazdálkodás kialakítása

 Természetes vízterek és halastavak anyagforgalmi vizsgálatai

 Halastavi termelés környezeti hatásainak vizsgálata

 Ökoszisztéma-szolgáltatás kutatás



Innováció a tógazdasági haltermelés során

Intenzív 

rendszer

Extenzív 

halastó

• Kombinált intenzív-extenzív 

földmedrű rendszer

• Tó a tóban rendszer

• Ketrec a tóban rendszer

Kombinált intenzív-extenzív rendszerek



Recirkulációs rendszer (RAS) és halastavi kombinált rendszer

Intenzív ivadéktermelés RAS rendszerben Extenzív áruhal termelés halastóban



Létesített vizes élőhely az intenzív telepek elfolyó vizének 
környezetbarát kezelése érdekében 

Intenzív telep

Létesített vizes 

élőhely



Multifunkcionális tógazdasági haltermelés

Magasabb és diverzifikált 

jövedelem

Kiemelt foglalkoztatási 

lehetőség a vidéki területen



A tógazdasági haltermelés természeti értékei

 250 000 ha vizes élőhely létrehozása és fenntartása az EU-ban

 Több mint 400 madárfaj, többségük a NATURA 2000 hatálya alatt álló védett faj

 Az európai vidra populáció meghatározó része

 Számos védett növény és egyéb állatfaj

Madárkár kompenzáció Természeti érték létrehozás támogatása



Innovatív termelési rendszerek

Tó a tóban rendszer

 Ponty ivadéknevelés – védelem a halfogyasztóktól

 Kontrollált ragadozó termelés

 Vízmozgás alacsony energiájú propeller szivattyúkkal

 Vízkicserélődés cca. 4-6 óra alatt

 Vízminőség szabályozása (oxigén, ammónia) a 

vízmennyiségen keresztül

 Kiegészítő levegőztetés lehetősége



Innovatív termelési rendszerek

Akvapónia

Source: Sustainaqua Handbook



Új halfajok termelése intenzív rendszerekben

 Magyarország piacvezető az EU-ban

 Toleráns faj

 Intenzív termelés (400 kg/m3)

 Jó filé kihozatal (40-44%)
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African catfish production in Hungary 
(tonnes)

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus; Clarias x Hetrobranchus)



Új halfajok termelése intenzív rendszerekben

Barramundi (Lates calcarifer)



Új halfajok termelése intenzív rendszerekben

Süllő (Sander lucioperca) 

- Szezonon kívüli, mesterséges szaporítási technológia fejlesztése

- Intenzív lárvanevelés technológiájának kidolgozása (speciális lárvanevelő medencék, speciális 

eljárások) 

- Probiotikumok alkalmazása a lárva mesterséges takarmányozásában 

- Növendék nevelés tartástechnológiájának fejlesztése kontrollált körülmények között (tó a tóban 

medencében)

- Anyatartási technológia fejlesztése (tartástechnológiai és takarmányozási elemek)

A program eredményeként a süllő intenzív termeléstechnológiája bevezetésre 

kerülhet üzemi szinten is. A jó és kontrollált minőségű, őshonos hal a jelenleginél 

olcsóbban kerülhet a fogyasztók elé.



Új halfajok termelése intenzív rendszerekben

Harcsa (Silurus glanis) 

- Intenzív tartástechnológia elemeinek fejlesztése

- Tenyésztési program (intenzív tartási és takarmányozási technológiához alkalmazkodó, gyors 

növekedésű, betegségekkel szemben ellenállóbb és jobb húsminőséget produkáló változatok, 

fajták kialakítása)

- Intenzív-extenzív tartástechnológiai variánsok kidolgozása



Innováció a takarmányozásban

Fenntartható takarmány-alapanyagok és táplálék-kiegészítők

Rovarprotein (fekete katonalégy – Hermetia illucens) 

Kukorica DDGS (Distillers Dried Grain with Solubles)  

Természetes mikroalga kivonatból készült immunstimulánsok



Thank you for your

attention!

halasi-kovacs.bela@haki.naik.hu


