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Bemutatkozás

H & H Carpio Halászati 
Kft. 

családi vállalkozás

Tevékenységeink:
• Tavi ivadék nevelés 

• Horgászturizmus



Bemutatkozás:
• Intenzív tápos süllő előállítás

• 2009 óta (egynyaras 10-25 g)
• 2010 kutatás – PhD Kaposvár-Keszthely
• 2013 üzemi – fél-üzemi termelés előneveltből-egy nyarasból (50000-55000 

db/év)
• 2014 tápos anya állomány – mesterséges szaporítás



Süllő - tévhitek
• A süllő a hideg vizet szereti
• A süllő a tiszta vizet szereti (a 

süllő LÁT!!!)
• A süllő kannibál 
• A süllőnek szűk a torka
• A süllő összeszurkálja egymást

• A süllő törékeny, nem technológia 
tűrő

• A süllő nem szoktatható vissza
• A süllő nem pisztráng, és nem 

tokhal
• Eltérő  táplálkozási szokások
• Eltérő tartási feltételek



Intenzív süllő ivadék:

Az intenzíven felnevelhető jó 
minőségű süllő ivadék: 

A kis süllő egészséges legalább 10
g-os, (de jobb, ha 15 g-os), aktívan,
stabilan tápot fogyaszt, úgy hogy
szállítás, és egyéb kezelési stressz
után is megtartja az új, termé-
szeteshez képest abnormális visel-
kedési formát.



Intenzív süllő ivadék:
Stabil táp evő ivadék?

• Minél nagyobb méretű, és minél tovább van tápon 
nevelve…

• Táp evés abbahagyás okai?
• Stressz: 

• nagy mértékű traumatikus: hő stressz, oxigén stressz
• kis mértékű krónikus: fény, folyamatos zavarás

• Tápanyag ellátási problémák – Valamely tápanyag 
túlfogyasztása vagy hiánya



Víz mélység, vízcsere:

• A süllő a mély vizet szereti:
A kád mélysége 1,5-2 méter legyen, 
minimum az 1 méter 

• Vízátfolyás-víz sebesség: 

Nagy sodrásban ideges a süllő - átfolyó 
vízzel napi 4-5 víz csere szükséges a 
megfelelő víz minőséghez.



Hőmérséklet:
Telepítéskor: Hőmérséklet kiegyenlítés!!!!!! 

< 1,5 oC minimális vízcsere
1,5 - 8 oC közötti különbség egy napon belül 

teljesíthető 
> 8 oC 1 napnál hosszabb hőmérséklet 

kiegyenlítés (1-2 hét)

• Nevelés alatti hőmérséklet: 
15 – 26 oC kielégítő növekedéssel 
rendelkezik a hal

24-25 oC - optimális 



Fény:
A süllő éjszakai állat

Sötét (5-30 lux) – hosszú fénysugarak

Vagy zavaros víz



Oxigén:

• The effect of oxygen saturation
on feed intake and growth of 
pikeperch juveniles - Vlastimil
stejskal, Jan Matousek, Borek Drozd, 
Tomas Policar, Jan Kouril

Induló tömeg 10,8 g

Saját tapasztalat: 

• Ha lemegy az oxigén koncentráció 4 mg/l 
alá drasztikusan lecsökken a takarmány 
fogyasztás.

• Ha valamilyen oknál fogva lemegy az 
oxigén huzamosabb ideig 2 mg/l alá az 
oxigén koncentráció, egész nap nem eszik 
a süllő, akkor sem ha helyre áll az oxigén 
ellátás

• Nyári meleg – hajnali oxigén hiány…..

L N H
Kezelés (oxigén 
oldottság) 55-65 % 85-95 % 145 -155 %
Tápfogyasztás (g/kg hal) 11,6 12,1 13,6
FCR (g/g) 0,99 0,95 0,85
Végtömeg (g) 34,5 40,2 48,9



Táp választása: 

Több vizsgálati eredmény: 

50-60 % nyersfehérje, 10-12 % nyerszsír

Razbóra testösszetétele

15-20 % feletti nyerszsír – tönkre teszi a 
májat

Úszótáp alkalmazása – tavi intenzív 
körülmények között.



• A süllő intenzív tavi nevelése ketrecben, tó-
a-tóban, tavi recirkben (kád vagy telelő 
alkalmazásával) kivitelezhető áprilistól-
októberig

További feltétel:
• Áprilisra, a kitelepítés időpontjára jó minőségű 

ivadék előállítása

Összegezve:



Szükséges kutatások:

• Szezonon kívüli ivadék előállítás

• Domesztikáció – Tenyésztői munka, szelekció

• Tápfejlesztés – jelenlegi tápokon lassú a növekedés

• Tartástechnológiai vizsgálatok – tapasztalatok vannak, ki kell 
dolgozni a gyakorlatot, továbbá azt költség hatékonnyá tenni



Nevelés
• 2013-ban 2450 db 
• 2013. Szeptember 10. 30 g átlagos tömeg

• 2014. Január 6.  130 g-os átlag tömeg (65-200g)

• 2014. március 14. 221 g-os átlag tömeg (138-375g)
• 20 oC

• Eladásra: 554 kg

• Elhullás: Összesen 2 db

• A 375 g méretosztály anyahal



Domesztikáció
Intenzív Vad
Szaporítás

Ovuláció - oltás közti idő (óra) 63 ± 9 78 ± 4
Kelési arány (%) 44.3 ± 42.9 67.8 ± 34.3
Deformált lárvák aránya (%) 26.9 ± 26.5 22.73 ± 19.07

Előnevelt tápra 
szoktatás

Kezdő tömeg (g) 0.449 ± 0.083 0.345 ± 0.046
Megmaradás (%) 67.3 ± 6.4 76.8 ± 4.5
Tápraszokott halak aránya(%) 42.8 ± 2.8 54.1 ± 2.6
Kannibalizmus (%) 30.4 ± 3.5 19.4 ± 5.3

Nevelés
Kezdő tömeg (g) 7.0 ± 0.0 5.6 ± 0.0
Kezdő hossz (cm) 9.8 ± 0.5 8.7 ± 0.4
Záró tömeg (g) 26.0 ± 0.2 15.0 ± 1.8
Záró hossz (cm) 14.5 ± 0.3 12.6 ± 0.2
SGR (% day-1) 3.1 ± 0.0 2.3 ± 0.3
FCR 0.96 ± 0.028 1.36 ± 0.08



Intenzív süllő nevelés jövője?
Ivadék nevelés: 

• Kézi munka igényes, 
• 24 h felügyelet
• Magas előállítási költség
• Gyenge, változó eredmény 

Drága termék 
Kis gazdaságok – Tulajdonosi kör részt vesz a 

munkában

Piaci hal nevelés

• Recirkulációs rendszerű telepek:

• Nagy több száz tonnás telepek
vs. 

10-20 tonnás telep ???????

• Tógazdaságok - tavi intenzív 
technológia lehetőség

• Tömeg termék – Alacsony ár



Köszönöm a figyelmet!
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