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Állategészségügyi ismeretek 

a halgazdálkodásban

1. Tógazdasági haltenyésztés
– a. Extenzív 

– b. Félintenzív

– c. Intenzív

2. Természetes vizek hasznosítása
– a. Halászati tevékenység 

– b. Horgászvizek 



Technológia hatása a halak 

egészségi állapotára

 A.) Tenyésztéstechnikai 

beavatkozások hatása

 B.) Állategészségügyi 

beavatkozások hatása 



Az állategészségügyi 

beavatkozások hatása

 Igazgatási tevékenység
 Jogszabályok előírásainak érvényesítése 

 Igazolások kiállítása

 Egyéb hatósági feladatok (zárlat, korlátozás, 
kobzás stb. - minőség érdeke) 

Vizsgálatok végzése
 Helyszíni vizsgálat 

– (Mikor, hol, hogyan, hányszor) 

 Laboratóriumi vizsgálat kezdeményezése 

– Kémiai vizsgálat 

– Mikrobiológiai vizsgálat 

– Takarmány toxikológiai vizsgálat 



Halak vizsgálata



„Koi-herpesz” vírus 

okozta bántalom

 1997 tömeges elhullás koi 

állományokban

 Európa, USA, Izrael, Dél-

Afrika

 20 oC feletti hőmérsékleten

 Gyors lefolyás

 Hatósági ügy!!!!

– Bejelentési kötelezettség

 Akut lefolyás

– Bőrtünetek

– Enophthalmus

– Kopoltyúnekrózis, -gyulladás

– fejvesehyperplasia



3PONTY ÖDÉMA  BETEGSÉGE – A BETEGSÉG TÜNETEI

KOI IVADÉK: ödéma, magas 

letalitás,   5 – 10  ̊C víz 

hőmérséklet 

Koi álmos betegségCEV: Ponty ödéma

KOI NÖVENDÉK-ADULT: 

étvágytalanság, letargia, 

apátia, elfekvés kopoltyú 

elhalás, enophtalmus    15 

- 25  ̊C víz hőmérséklet 



4PONTY ÖDÉMA  BETEGSÉGE – A BETEGSÉG TÜNETEI

PONTY : 

kopoltyúhám 

proliferáció, -elhalás, 

enophtalmus, 

bélgyulladás

15 - 25  ̊C 

vízhőmérséklet 



Pontyhimlő

 Herpesvirus cyprini

 Tenyésztett ponty, koi

 A teleltetés időszakának 

megbetegedése

 Bőrpapillomatózis

 Parenchimás szervek 

kiterjedt elhalása

 Gyógykezelési lehetőség 

nincs



Tavaszi virémia

 Rhabdovirus carpio

 Hazánkban bejelentési 

kötelezettség!

 Ponty (koi), aranyhal, 

amur…

 15oC alatt, felmelegedő 

vízben

 Általános ödéma, vérzések

 Tenyésztés, IF, ELISA, 

PCR

 Vektorok szerepe

 Gyógykezelés, vakcinázás





„Hasvízkór”

 tkp.: (vérmérgezés) 

szeptikémia

 Legtöbb baktérium kiváltja, 

ha a vérpályába jut, és ott 

elszaporodik

 Általános ödéma, vérzések, 

pikkelyborzaltság, szemek 

kidülledése (exophthalmus), 

végbél kitüremkedés 

(protrusio ani) stb…

 Antibakteriális kezelés



Csukák 

fekélykórja

 Aeromonas 
hydrophila, 
Pseudomonas 
fluorescens

 Hajlamosító tényezők 
(ívás, sérülések)

 fekélyek a test különböző  
részein

 Májelfajulás, 
bélgyulladás…

 Megelőzés!!!















Az állategészségügyi 

beavatkozások hatása

Takarmánymegvonás előnyei
– Javuló gyógyulási esélyek.

– Sokszor maga a takarmány a kórok!!!!

Gyógykezelés (Szempontok): 
– 1.) betegség típusa 

– 2.) állomány értéke 

– 3.) hal faja, fajtája 

– 4.) hal korosztálya 

– 5.) halak általános állapota 

– 6.) gyógykezelés ára (gyógyszer + munkadíj + 
költségek) 



– 7.) élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

– 8.) betiltott eljárások és vegyszerek 

– 9.) környezetvédelmi rendszabályok 

– 10.) munkavédelmi előírások 

– 11.) próbakezelések szükségessége, 

tapasztalatai 

– 12.) rezisztencia vizsgálat 



A halak és a környezet 

vizsgálata 

Helyszíni vizsgálat

Laboratóriumi 

vizsgálat 



Laboratóriumi vizsgálat

 Mintavétel szabályai

 Szállítás módja

 Kísérőlevél- szükséges információk

(cím, tel., kérés, volt-e kezelés stb.) 

 Boncolás

 Szövettani és mikrobiológiai vizsgálatok

 Kémiai összetétel elemzése

(Vízminták és takarmány)



Megelőzési eljárások

Állategészségügyi rendelkezések 
betartása 

Genetikai munka (szelekció) 

Fertőtlenítés 

Karantén 

Optimális népesítés, takarmányozás 

Preventív kezelések 

Vakcinázás 



Vakcinázás

 Fürösztés

 Ozmotikus bevitel

 Per os

 I.m.

 I.p.



Gyógykezelési 

eljárások

Módozatai:
– Fürdetés

Bemártás

Rövid fürdő 

Hosszú fürdő

– Etetés 

– Injektálás 

– Ozmotikus bevitel



Kezelés helye



Kezelés helye



Kezelés helye



Halgyógyászati rendelés
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Tevékenységi kör: halászati és horgász-hasznosítású vizek 

állategészségügyi diagnosztikája, kerti tavak és akváriumok 
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specifikus fertőtlenítőszerek és gyógyszer-kombinációk készítése
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