Kalakasvatajate õppereis Ungari Vabariiki 04.11 – 10.11.2019
Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Ungari kalakasvandustes kasutatavate seadmete ja tehnoloogiatega,
kasvatatavate kalaliikidega (karpkala, aafrika angersäga, säga, koha, vikerforell, taimtoidulised kalad),
vahetada kogemusi ning leida võimalikke koostööpartnereid.
Õppereisil osalesid kalakasvatajad, kalateadlased, kalanduse teabekeskuse esindajad.
Vesiviljelus Ungaris
Ungari 2017. a vesiviljeluse kogutoodang oli 18237 t, milles 14 893 t tuli tiigikasvandustest ja 3364
intensiivsetest kasvandustest. Tiike on kokku 26 000 ha.
Kõige suurem on karpkala toodang, mis moodustab 82 % Ungari vesiviljeluse toodangust. Suure
potentsiaaliga on aafrika angersäga kasvatus. Näiteks on iga-aastase tootmismahu kasvu tulemusena
aafrika angersäga toodang kasvanud 20 aastaga 0 tonnist 3000 tonnini. Kolmandana kasvatatakse kõige
rohkem valget amuuri, pakslaupa ja jämepead. Täiendavalt kasvatatakse veel erinevaid tuurasid,
euroopa säga, koha, haugi, vikerforelli.
Kalatarbimine on Ungaris 6.4 kg inimese kohta, mis on üks Euroopa madalamaid.
Külastatud asutused
Szarvas-Fish
http://www.afrikaiharcsa.hu/
Tegemist on Ungari suurima aafrika angersäga kasvatajaga, tootes mitme kasvanduse peale kokku 2800
t kala.
Kala kasvatamisel kasutatakse geotermaalvett.
Tegelevad ise oma toodangu töötlemisega.

Pilt 1. Angersägad Szarvas-Fish kasvanduses

HAKI -Ungari kalandus ja vesiviljeluse uurimisinstituut
https://haki.naik.hu/
On asutatud 1953. a. Põhilised uurimissuunad on vesiviljelus, vee ökoloogia ja kalabioloogia.
Vesiviljeluse osas tegeletakse aktiivselt tiikides kala kasvatamise intensiivistamise võimaluste
uurimisega. Suurema tähelepanu all on ka koha kasvatamise tehnoloogia väljatöötamine ja euroopa
säga kiirelt kasvavate tõugude (liinide) aretamine, et neid saaks edukalt RAS süsteemides kasvatada.
Instituudil on oma 16-st erinevast tõust koosnev karpkala geenipank.

Pilt 2. HAKI-s proovipüügi tegemine.
Lillafüred’i forelli kasvandus
Tegemist on 90 a. Vana kasvandusega. Kasvatatakse jõeforelli ja vikerforelli ning tegeletakse ka jõeforelli
paljundamisega.

Pilt 3. Lillafüred’i forelli kasvandus

Akasztó Szikiponty
https://halascsarda.hu/en
Kasvanduses on tiike 300-l hektaril ja karpkala toodang on ca 300 t/a. Ettevõttel on oma
intensiivkasvatuse üksus, kus kasvatatakse aafrika angersäga. Suurt rõhku pannakse erinevatele
turismiga seotud teenuste osutamisele (N: toitlustamine, kalastamine jne).

Pilt 4. Akasztó Szikiponty kasvandus
Aranyponty Halaszati Zrt.;
http://retimajor.hu/
Kalakasvandus asetseb 1200-l hektaril ja kogutoodang on ca 1500 tonni. Peamine kasvatatav liik on
karpkala. Uuritakse ka lõunapoolsemate liikide kasvatamise võimalusi.
Ettevõttel on lisaks tervisekeskus, šokolaadi tehas ning kasvatatakse veiseid ja piisoneid ning viinamarju.
Lisaks on ettevõtte keskuse juures kalandusmuuseum, kus tutvustatakse vanu kalapüügivahendeid.

Pilt 5. Aranyponty Halaszati kasvandus

Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt
http://balatonihal.hu/
Tegemist on mittetulundusliku organisatsiooniga ja tegeleb Balatoni järve kalavarude majandamisega.
Põhilised tegevused on järgmised: kalade asustamine; kalade paljundamine; kalapüügilubade
väljastamine; kalade kudemise ajal kudealade valvamine.
Balaton on Ungari kõige suurem järv ja kutselist kalapüüki sellel enam ei toimu.
Tógazda Halászati Zrt
http://www.togazda.hu/
Ettevõte haldab kokku 16 kalakasvandust.
Külastati Somogyapáti kalakasvandust. Tegemist on ca 80 ha suuruse üles paisutatud järve/tiigiga.
Peamine kasvatatav kala on karpkala.
Ettevõtte president ja tegevjuht Istvan Nemeth on ka Ungari kalandusorganisatsiooni MA-HAL president.
MA-HAL ühendab kogu Ungari tiigikalakasvatamisega seotud sektorit: tootjad, töötlejad, kauplejad,
teadlased.

Pilt 6. Somogyapáti kalakasvandus. Tiigi tühjendamine ja kala püük.

