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Organikus rizstermesztés MagyarországonOrganikus rizstermesztés Magyarországon

• A hazai rizsvetésterület az utóbbi években 3000 hektár körül
mozgott

• A teljes területen árasztásos termesztést folytatnak

• Magyarországon is növekszik az organikus (bio, ökológiai)
feltételek között termesztett rizs iránti igény

• 2015-ben az ökológiai gazdálkodásban művelt rizsterület:
308 ha

(a teljes agráriumban ≈ 2 % az arány)

• Jelenleg 85 ha átállás alatt - 2017-re tervezik az első rizsvetést

Kihívás és lehetőség!



Édesvízi akvakultúraÉdesvízi akvakultúra

Váradi L. 2012. alapján
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Tengeri akvakultúraTengeri akvakultúra

AzAz akvakultúraakvakultúra egyegy újraújra felfedezett változatafelfedezett változata az az 
IntegráltIntegrált MultitrofikusMultitrofikus AkvakultúraAkvakultúra (IMTA)(IMTA)
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„„VizesforgóVizesforgó” ” –– a a halhal––kacsakacsa––rizsrizs termelés integrációja a termelés integrációja a 
váltógazdálkodás előnyeit hasznosította váltógazdálkodás előnyeit hasznosította 



„Rizsföldi reneszánsz”„Rizsföldi reneszánsz”



BioBio--halhal és és biobio--rizsrizs termelés fejlesztésetermelés fejlesztése

VBJ Tanácsadó, Szervező Kft., Budapest
Biocsárda Kft., Csárdaszállás
Aranyponty Zrt., Sáregres-Rétimajor
Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
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A halivadékA halivadék--nevelés beillesztése a nevelés beillesztése a 
rizstermesztés technológiájábarizstermesztés technológiájába

Halágyak, menekülő Halágyak, menekülő 
árokrendszer árokrendszer 
kialakítása, kialakítása, 

műtárgyak lezárása műtárgyak lezárása 

•• ÁrasztóvízÁrasztóvíz
biztosításabiztosítása

•• legalább 1 hónapos legalább 1 hónapos 
ivadékokivadékok

•• kihelyezés kora kihelyezés kora 
hajnalban hajnalban –– vízhez vízhez 

szoktatásszoktatás
•• népesítés a népesítés a 
halfajoknak halfajoknak 
megfelelően megfelelően 

•• fokozatos lecsapolásfokozatos lecsapolás
•• halágyak halágyak –– halfogó halfogó 

területek területek 
madárvédelmemadárvédelme

•• halak mielőbbi tavi halak mielőbbi tavi 
elhelyezéseelhelyezése



A rizsföld előkészítése a halivadékok A rizsföld előkészítése a halivadékok 
nevelésérenevelésére

• A belső árokrendszer halágyakkal kiegészítve jelentősen növeli a halak
megmaradási esélyét

• A rizsföld felületének max. 10 %-a használható termésveszteség nélkül

• Védelem madarak és betelepülő halak ellen



Rizsföldi nevelésre alkalmas halfajokRizsföldi nevelésre alkalmas halfajok



32,2Összesen
---Fruzsina M6,06.
---Fruzsina M4,55.

5001500500Fruzsina M6,54.
5001500500Fruzsina M4,73.
500-2000Fruzsina M5,02.
5002000-Fruzsina M5,51.

SzürkeharcsaPontyJászkeszeg

Telepítési sűrűség ivadék/ha
RizsfajtaTerület 

(ha)Tábla

Nagyüzemi Nagyüzemi 
körülmények közöttkörülmények között



(Csárdaszállás, 2006)
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Átlagos visszafogás kori tömeg: 95-120 g (ponty) 
és 114-138 g (szürke harcsa)

A rizsföldi halivadék nevelés eredménye A rizsföldi halivadék nevelés eredménye 
nagyüzemi körülmények közöttnagyüzemi körülmények között
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Halfaj
I. telepítési változat II. telepítési változat

egyedszám (db/ha)
Jászkeszeg 1000 500
Ponty 1000 1500
Lesőharcsa 500 500
Összesen 2500 2500

Rizsföldi telepítésre javasolt ivadékmennyiségek különböző Rizsföldi telepítésre javasolt ivadékmennyiségek különböző 
vegyes népesítési szerkezet esetén vegyes népesítési szerkezet esetén félüzemifélüzemi és üzemi és üzemi 
kísérletek alapján, Szarvaskísérletek alapján, Szarvas--Csárdaszállás, 2006Csárdaszállás, 2006--2008.2008.



Megfelelő népesítés esetén az emésztőcsatorna vizsgálatok
alapján a megvizsgált halpéldányok nem éheztek a
tenyészidőszak folyamán

Augusztus középső harmada jelenti a táplálék lényeges
megfogyatkozását, amelynek oka egyrészt a már jelentős méretű
halak étvágya, másrészt a természetes táplálékot alkotó rovarok
szaporodásának ciklusossága

Az általunk meghatározott népesítési szerkezetek és
halsűrűségek alkalmasak a rizsvetések legveszélyesebb
ízeltlábú kártevői, az aknázó rizslégy (Hydrellia griseola Fall.)
és a rizsszúnyog (Cricotopus bicinctus Meigen) elleni
hatékony biológiai védekezéshez

A halivadék nevelés előnyei a A halivadék nevelés előnyei a 
növényvédelembennövényvédelemben
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A levélkárosító lárvák számának A levélkárosító lárvák számának 
alakulása halivadék telepítés hatásáraalakulása halivadék telepítés hatására

Szitó 2006

Népesítés: 1000 db/ha ponty – 500 db/ha lesőharcsa
Telepítés: 2006. július 4. Galambosi Rizskísérleti Telep
(halas 20-24. tábla és kontroll 14-16. tábla)



Szilveszter 2014

Halfaj
kitelepítés 
időpontja

kitelepítés 
egyedszáma

befogás 
időpontja

befogás 
egyedszáma

Széles kárász 2012.07.28. 550 2012.09.11. 192

Védett halfajok Védett halfajok 
ivadékneveléseivadéknevelése



Eredményes védekezés a rizs
legveszélyesebb ízeltlábú kártevői
ellen.

A technológiai lépések pontos
betartásával a kihelyezett hal-
állomány 30-50%-át lehet az
árasztóvíz lecsapolásával egy időben
visszafogni (nagyüzemi körülmények
között is biztonsággal elérhető a
30%-os megmaradás.

A rizsföldi halnevelés eredményeA rizsföldi halnevelés eredménye



Menekülő utak biztostása

Folyamatos és megfelelő minőségű
árasztóvíz (hőmérséklet, oxigén)

Vízimadarak elleni védelem
(hálózás, riasztás)

A beömlő és a lecsapoló
műtárgyak állandó, hálós
(halrács) lezárása

Halak beillesztése a tavi biohal
nevelési technológiába

A rizsföldi halivadék nevelés kritikus pontjaiA rizsföldi halivadék nevelés kritikus pontjai



Köszönöm a figyelmet!


