A honlapon szereplő legfontosabb információk
PROJEKT ÖSSZEFOGALÓ
A projekt címe, azonosítója: Ponty takarmányozás technológia megújítása innovatív
módszerekkel a Dél-dunántúli Régióban HAL_TAP1
A konzorciumvezető vállalkozás: Czikkhalas Halastavai Kft.
A projektvezető neve: Dr. Baloginé Kétyi Éva
A projekt átfogó célkitűzése azon lehetőség megvizsgálása, hogy kistavi környezetben a
különböző pontykorosztályok milyen növekedési és termelési mutatókat képesek produkálni.
Az eltérő korosztályok és népesítési szerkezet kialakításával, a vízminőség folyamatos
kontrollálásával, valamint a növekedés, halegészségügy és állati jólét komplex vizsgálatával
lehetőség nyílik egy új termelés-takarmányozási technológia kifejlesztésére, mely alapjaiban
változtatná meg a hazai pontytermelést és halgazdálkodást.
A projekt specifikus célkitűzése, gazdasági és biológiai értelemben vett hatékonyabb és
kisebb környezeti terhelést jelentő termeléstechnológia és eljárás elterjedése.
A projektben résztvevő szervezetek, meghatározó személyek:
- Czikkhalas Halastavai Kft. - Dr. Baloginé Kétyi Éva, Czikk László, Egyed Imre, Katics
Máté
- Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi Tanszék – Dr. Körmendi Sándor
- Szent István Egyetem, (SZIE) - Dr. Urbányi Béla, Dr. Hegyi Árpád, Kovács Éva, Mészáros
Erika, Pilcsik Tünde

A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
Czikkhalas Halastavai Kft.
A Czikkhalas Halastavai Kft. úgynevezett részüzemű tógazdaságként működik. Nem
rendelkezünk saját halkeltetővel, illetve az előnevelés és az egynyaras halnevelés volumene is
igen alacsony.
Kétnyaras halat három tóban állítunk elő 22 hektáron évente 30-35 tonnát.
A cég fő tevékenysége, a piaci haltermelés 212 hektáron történik 250-280 tonna
mennyiségben.
A megtermelt hal mennyiségének 90 %-a ponty, mely között egyaránt van tükrös és
pikkelyes nyurga is, 6%-a ragadozó hal, 4%-a amur.
A halak súlygyarapodását a tavak természetes táplálékbázisainak kihasználásával, illetve
kiegészítő takarmányozás alkalmazásával érjük el.
A kiegészítő takarmányozást a tenyészidőszakban, április elejétől októberig végezzük.
Csak kifogástalan, ellenőrzött minőségű takarmány kerülhet feletetésre. A helyes arányban
kiadott búza, tritikálé, kukorica törtszem, borsó, csillagfürt, csemegeborsó és
csemegekukorica, a természetes táplálék mellett, biztosítja a ponty zsírmentes, kifogástalan
ízű húsát, amely a legkifinomultabb ínyencek igényeit is kielégíti.
A megfelelő mennyiségű természetes táplálék biztosításához nélkülözhetetlen
technológiai elem a tavak tápanyag-visszapótlása. A Czikkhalas Halastavai Kft. ennek egyik
lehetséges eszközét, a tavak szervestrágyázását alkalmazza. A szintén ellenőrzött minőségű
trágyát a környékbeli állattartó telepekről szerezzük be, és szállítjuk a tavak partjára.
A szerves trágyát saját fejlesztésű trágyaszóró hajóval juttatjuk a tavak felszínére. A
trágyaszóró hajó alkalmazásával, a szervesanyag-visszapótlás sokkal hatékonyabbá és
környezetkímélőbbé tettük; a gép a trágyát aprómorzsás szerkezetűre szaggatja, így az a tó
felszínén lebegve aerob úton bomlik le, minden molekulája a tó tápanyag-körforgásába beépül.
Humán erőforrás
Cégünknek jelen pillanatban 38 fő alkalmazottja van. Hat női dolgozónkat a
cégvezetésben, adminisztrátori, illetve gondnoki munkakörben foglalkoztatjuk. Egy fő
halászati szakmérnök, több évtizedes szakmai tapasztalattal irányítja a haltermelést. A fizikai
dolgozók létszáma 30, melyből 3 fő halászmester, 11 halász szakmunkás, 6 fő
nehézgépkezelő, 3 fő mezőgazdasági gépszerelő, 7 fő rendelkezik hivatásos tehergépkocsi
vezetői engedéllyel.
A konzorciumvezető intézmény részéről Dr. Baloginé Kétyi Éva a felelős a projekt
tervszerű előrehaladásáért, pénzügyeiért, vagyis az általános adminisztráció és
projektmenedzsment feladatok tartoznak a hatáskörébe. Ő az, aki összefogja az egyes
konzorciumi és alvállalkozó partnereknél dolgozó projektvezetőket, de e mellett helyet kapott
a projekt tudományos testületében is, mely testület a projekt tudományos/szakmai tartalmáért
felelős.
Czikk László a Czikkhalas Halastavai Kft. elnöke felelős a projekt általános koordinációs
munkájáért és a kapcsolattartásért. Egyed Imre a Czikkhalas Halastavai Kft. termelési
vezetője felelős a Czikkahalas Halastavai Kft. által vállalt feladatok kivitelezéséért és
végrehajtásáért. Ő az, aki felelős továbbá a szakmai jelentések elkészítéséért.

PARTNEREINK
Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi Tanszék
A tanszék oktatási tevékenysége
Természetvédelmi mérnök BSc, Állattenyésztő mérnök BSc és MSc, Mezőgazdasági
mérnök BSc, Agrár-mérnöktanár képzés, Környezetvédelmi technikus FSz képzés, nappali és
levelező tagozaton.
A természetvédelmi mérnök képzés és a környezetvédelmi technikus FSz képzés szakmai
irányításáért a tanszék a felelős.
A felnőttképzésben a halászati szakmérnök képzés a tanszék koordinálásával zajlik,
jelenleg közel 20 hallgatóval.
A tanszék kutatási tevékenysége
A kutatási pályázatokban egyéni pályázóként, de elsősorban konzorciumi tagként, vagy
alvállalkozóként tudunk bekapcsolódni. A munkatársak ezirányú tevékenysége aktív, amit
bizonyít a minősített folyóiratokban megjelent közlemények nagy száma (2008-ban a tanszék
publikációinak száma: 56), a hazai és külföldi konferenciákon való aktív (előadások,
poszterek) közreműködés, valamint a különböző tudományos nemzetközi és hazai
egyesületekben való tisztségek és tagságok.
Humán erőforrás
A tanszék létszáma 19 fő, ebből 3 fő tantárgyfelelős külső oktatóként tevékenykedik, de
részt vesznek a kutatási feladatok megvalósításában is. A K+F+I+O tevékenységet 14 fő
végez.(10 fő PhD fokozattal rendelkezik, 2 fő PhD hallgató, 1 fő egyetemi doktor, 1 fő
környezetvédelmi szakértő). A tanszéki mérnökök (3 fő) és a technikai segéd-személyzet (2 fő)
oktatási illetve kutatási feladatokat lát el a témavezetők és tantárgyfelelős oktatók irányítása
mellett.
Dr. Körmendi Sándor tanszékvezető felel a Kaposvári Egyetem által felvállalt kutatási
munkák időbeli, szakmai és pénzügyi teljesítéséért.
SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, KTI-Halgazdálkodási Tanszék
A tanszék oktatási tevékenysége
A Tanszék oktatási tevékenysége kiterjed a BSc., MSC. oktatás mellett a PhD és
felnőttképzés területére is. A Tanszék oktatói és kutatói sikeresen vesznek részt a felsőoktatási
pályázatokban, amelyet az utóbbi években elnyert számos pályázat (FKFP, AKP, OTKA,
OMFB, OMA, KÖM) is bizonyít. Az állandóan biztosított anyagi háttérnek köszönhetően a
csoport tagjainak publikációs tevékenysége is igen intenzív. A kutatómunka mellett a Tanszék
nagy hangsúlyt fektet a halászati ágazattal történ- kapcsolattartásra, rendszeresen szervez
szakmai fórumokat gyakorlati szakemberek számára (SZIE Napok, Halászati Fórum, stb.).
A tanszék kutatási tevékenysége
A Tanszék koordinálta az ágazat fejlesztését szolgáló, 2001 évben indult 4/039/2001
számú NKFP ágazati programot is, amelyben 6 részfeladat kidolgozását vállalta. Ez a
program 2004-ben sikerrel lezárult, a végső jelentést és elszámolást elfogadta a Kiíró. A
Tanszék koordinálta továbbá a 4/006/2004 számú projektet is, ahol 4 részfeladat kidolgozását
vállalta és fejezte be sikeresen.
Humán erőforrás
A Tanszék kollektívája 24 főből áll, melyből 21 fő a K+F+I+O tevékenységet folytat, akik
közül 1 fő MTA doktora, 8 fő PhD, 6 fő predoktor és 6 fő PhD hallgató.
A projektben Dr. Hegyi Árpád, Kovács Éva, Pilcsik Tünde és Mészáros Erika vesz részt.
Az alvállalkozó projektvezetője Dr. Hegyi Árpád, aki felel a Szent István Egyetem által
felvállalt kutatási munkák időbeli, szakmai és pénzügyi teljesítéséért.

JEGYZŐKÖNYVEK
Ide fel lehetne tölteni a Kaposvári Egyetem vízvizsgálati jegyzőkönyveit pdf-ben (csak ha
publikusak)
Táp és húsvizsgálati eredmények táblázatát pdf-ben (csak ha publikusak)

