
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Miért pusztulnak a halaid 

és hogyan gyógyíthatod 
meg őket? 
 

Az elmúlt években egyre több külföldről behozott 

drágábbnál drágább halat tudsz megvásárolni az akvarista 

üzletekben, amelyek szinte már családtagokká válnak egy 

idő után. Ezek a szép halak nem csak drágák, hanem meg is 

betegedhetnek és nincs elkeserítőbb helyzet a beteg és 

dögledező halak látványánál!  

 

 

Mit kell tenned, ha valami furcsát, 

betegségre utaló jelet látsz a 
halaidon? 

 

Nem kell azonnal kétségbeesned és azon törnöd a fejed, 

hogy hagyod a fenébe az egész akvarizálást... 
  
Sok kezdő ebbe a hibába esik, amikor néhány hala 

megbetegszik, és azonnal megijed.  
  
Előre szólok, nem kell megijedni!!! 
  
Az embernél is van úgy, hogy elkap egy influenzát még sem 

temetjük! 
  
Komolyra fordítva a szót először is gondold át, hogy az 

elmúlt pár napban, vagy hétben mi is történt az 

akváriumodban.  
  
Hogyan derítheted ki, mi lehet a probléma? 
  
Először is tudnod kell, hogy olcsóbb és sokkal egyszerűbb 

kiderítened a probléma okozóját, mint azonnal szaladni és 

összevásárolni mindenféle készítményt, majd ezeket 

beleönteni az akváriumba. Ezzel megterheled a halaidat és 

az akváriumod biológiai rendszere is felborul! 
  
Pár fontos dolog, amelyet számba kell venned és ki 

kell zárnod:  
  

 Vajon megfelelőek az akváriumod vizének a 

paraméterei?  

 Jut megfelelő mennyiségű levegő a vízbe?  

 A szűrőd működése, tisztasága, hatásfoka megfelelő?  

 A fűtés megfelelő módón működik?  

 Új hal került a vízbe?  

 Új növény került a vízbe?  

 Élő eleséggel etetsz?  

 Mivel eteted a halakat?  

 Milyen halakat tartsz közösen, stressz fenn áll-e?  



Vajon megfelelőek az akváriumod 

vizének a paraméterei? 
  
Meg kell nézned, hogy a halaid milyen vizet igényelnek és az 

akváriumod vize mennyiben tér el ettől és az eltéréseket 

kell kiküszöbölnöd. 
Alapvezető dolgokra gondolok pH, keménység stb. 
  
A víz és a rendszeres vízcsere a lelke az egésznek, de sok 

baj okozója is lehet, amely a helyes paraméterekkel 

beállítva és fenntartva a betegségek eltűnését eredményezi.  
  
  

Jut megfelelő mennyiségű levegő az 
akváriumod vizébe? 

  
Vannak egyes fajok (pl. kolibri hal), amelyek szeretik az 

oxigén dús vizet. Oxigénhiányos vízben a halak kifakulnak 

és a víz tetején pipálva jelzik az akváriumod vizének oxigén 

hiányát. 
  
Az intenzívebb levegőztetés a vízben felgyülemlő halakra 

veszélyes mérges gázoktól is mentesíti az akváriumodat. 
  
  

Vajon megfelelő a szűrőd működése, 
tisztasága és hatásfoka?  

  
A gyenge kicsi szűrőteljesítmény a víz rossz kémiai 

tulajdonságaihoz vezet és a koszos, iszapos víz a 

betegségek melegágya. 
  
A túltelítődött szűrőfelület már nem alkalmas szűrésre és ki 

kell tisztítanod. 
  
A rossz szűrés által egy halom problémával kerülhetsz 

szembe a kezdő akvaristaként: toxikus anyagok 

halmozódnak fel az akváriumod vízében a különböző 

bomlástermékekből, pl. nitrit, ammónia.  
  
  

Megfelelő módon működik az 
akváriumod fűtése?  

  
Az akváriumi halak zöme szereti a számára megfelelő, 

állandó hőmérsékletet, ennek változtatásával lelassulnak 

kedvetlenné és fakóvá válnak, pl. a sziámi harcoshal, avagy 

betta. 
  
A nem megfelelő hőfokú fűtés okozhatja, hogy a halak 

megfáznak és lesüllyednek az akvárium aljára. 
  
  



Került új hal a vízbe?  

  
Új hal karanténozás nélkül ezernyi veszélyt okozhat, mivel 

nem látod meg rajta, hogy beteg és csak pár nap múlva 

veszed észre, hogy elhullott és a többi halad is elkapta a 

betegségét. Ne feledd, nagyon veszélyes új halat 

karanténozás nélkül akváriumodba tenned, senkinek sem 

ajánlom!  
  
  

Került új növény a vízbe?  

  
Új növényeknél is elkél a karanténozás, mivel a növények 

gyökerein, levelein megtapadhatnak élősködők, 

baktériumok, vírusok, csiga pete, halpióca és minden olyan, 

amely a halállományodat megtizedelheti.  
  
  

Etetsz élő eleséggel?  

  
Élő eleség alatt mindjárt a legegyszerűbbet említeném, a 

tubifexet. 
  
A tubifex bélrendszerében is megtalálható minden olyan 

kórokozó, amely veszélyes lehet a halakra. A tubifex vízét, 

ahogy megvásároltad azonnal többszöri mosás után pár órát 

állni kell hagynod. A tubi friss vízben üríteni kezd, majd egy 

ismételt mosás után kisebb lesz a betegség behurcolásának 

esélye! 
  
Fagyasztott eleségeknél a fagyasztás miatt a kórokozók 

elpusztulnak, így a fertőzés nem áll fenn ténylegesen.  
  
  

Mivel eteted a halaidat?  

  
A halak etetése megér külön passzust, de néhány szóban... 
  
Először is ismerned kell a halaid táplálkozási szokásait, 

illetve ismerned kell, hogy halaid ragadozók, növényevők, 

vagy mindenevők. 
  
Ha nem a megfelelő, lejárt szavatosságú, vagy gyenge 

minőségű tápokkal etetsz, akkor ez a halaid gyomrát 

megviseli, gyomorgyulladást kaphatnak vagy hasmenést, 

immunrendszerük legyengülhet így kitéve magukat a 

betegségeknek. 
  
A legjobb a változatos naponta többszöri jó minőségű száraz 

(lemezes, szemcsés, tablettás stb.) illetve élő, vagy 

fagyasztott táplálék adása kis adagokban. 
  

 

 
 



Ne etesd túl a halaidat! 

 

A túletetésnek biztos jele, ha a talajra eleség kerül. Pár 

szemcse nem okoz gondot, de ha sok kerül a talajra, ott 

elbomolva szennyezi a vizet. Addig adj enni a halaidnak, 

amíg fürgén érte úsznak. Ha lehullik mellettük a talajra, 

hagyd abba az etetést.   

 
  

Milyen halakat tartasz együtt? 

Lehet, hogy stresszesek?  

  
Halaidnak is kell a nyugalom, nem csak neked! 
Az állandó stressz a halaid egyik napról a másikra való 

elhullásával járhat. 
  
Ezt okozhatja az is, hogy különböző életkorú és méretű 

halakat tartasz közösen pl. afrikai sügereket, ezek között 

igen agresszív fajok is akadnak, ami akár véres harcokban is 

megnyilvánulhat. 
  
A különböző korú és fajú halak is egymásnak eshetnek. 

Állandó stresszben halad kedvetlen tépázott étvágytalan 

lesz, így ki lesz téve a betegségeknek és el fog hullani rövid 

időn belül.   
  
  

Orvosság a halaid betegségére: 

  
Ha mindent rendben találtál a fenti kérdéssorból és nem áll 

fenn egyiknek a gyanúja sem, akkor kezelni kell a felmerülő 

problémát!  
  
Most is ismételten felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy 

pontos diagnózis többet ér, mint az ész nélkül megvásárolt 

mindenféle gyógyszer, ami egyben vegyszer is és tele 

locsolod vele az akváriumodat! 
  
Továbbiakban kötelező betartanod a gyógyszereken 

feltüntetett használati útmutatót és a biztonsági 

feltételeket: minimum gumikesztyű használata!  
  
Halak betegségit külön csoportokra kell bontani: 
  

 Paraziták: a hal bőrén, bőrében és kopoltyújában 

megtelepedő élősködők.  

 Baktériumok: a halon duzzanatok vörös foltok, 

fekélyek. 

 Gombák: a hal sérülésein szálas, vagy körkörös 

rothadás figyelhető meg. 

 Vírusok: a halaknál ritka, de nem elhanyagolható 

gömbszerű kitüremkedések. 

  

 
  



Parazitás halbetegségek: 

Miről ismered fel és hogyan 
kezelheted?  

  
A hal ideges, rángatózik, gyorsan neki úszik a 

tereptárgyaknak, nevezhetjük úgy is, hogy szánkázik az 

akváriumban. Heves kopoltyúmozgásokat végez. Valamilyen 

bőr vagy kopoltyú férget kapott. 
  
Kezelés: 
Karantén akváriumban, parakill tartalmú vízben való 

párnapos fürösztés! Ha erősebb a fertőzöttség, akkor 

parakill turbót ajánlok. Ha ez sem segít végső esetben 

girokillt kell alkalmazni, de ezzel nagyon óvatosan kell 

bánnod, mivel a halat megborotválhatja. 2 napos 

fürösztésnél TILOS többet alkalmaznod és azonnal le kell 

cserélned a karantén akvárium vízének az 50%-át. 
  
A társas akváriumba ajánlom a jódmentes só behelyezést 

sok akvaristának eltérő a véleménye a „sózásról”, szerintem 

100 literenként 3-4 evőkanálnyi só ilyen esetben az 

akváriumba rakható. Kezdetnek ez a leghumánusabb 

megoldás gyógykezelésre. 
  
Parakill és parakill turbo: 
Hagyományos, bevált szer darakór, úszórothadás, halpenész 

és bársonybetegség ellen. 
  
Gyrokill: 
Bevált szer kopoltyú- és hámférgesség ellen. 
  
Só: 
Már az akvarizálás kezdeteitől fogva alkalmazzák 

ektoparaziták elleni kezelésre. Megelőzésre is alkalmas 

egysejtűek okozta enyhe ektoparazitás fertőzés ellen. 
  
  

Baktériumos halbetegségek: 

Miről ismered fel és hogyan 
kezelheted?  

  
A halaid testén vörös foltok sebek vannak. Heveny, fekélyes 

formák láthatók rajtuk. Rothad az uszony, vagy erősen 

felpuffadt has a jellemző. 
  
Kezelés:  
Karantén akvárium és akvafurán tabletta feloldása vízben 

(sárgás színű lesz a víz tőle), vagy baktokill. 
  
Kezelés után 50%-os vízcsere, majd további megfigyelés.  
  
Sok készítmény található a kereskedelemben, mindenki 

döntse el saját pénztárcájának megfelelően milyen 

készítményt alkalmaz.  



Aquafuran: 
Hatóanyaga szelektíven gátolja a baktériumok fejlődését, 

így jól alkalmazható baktériumos úszórothadás, kolumnárisz 

betegség kezelésére. 
  
  

Gombás halbetegségek: 

Miről ismered fel és hogyan 
kezelheted?  

  
A gomba, közismertebb neve a halpenész. 
Fehér pelyhes, vagy pamacsszerű szálak lógnak a hal 

sérülésein. Veszélye: a hal testébe juthat a gomba és ez 

már nem kezelhető. 
   
Kezelés:  
Malachit zöld, vagy dezinfekt alkalmazása megoldást 

jelenthet a problémára. 
  
Először törzsoldatot készíts belőle. Ehhez oldj fel 1g 

Malachitzöldet 1liter vízben. 
Halak kezelésére ebből az oldatból 6-8 ml-t adj 100 liter 

vízhez és a 3., 6., 9. és 12. napon add hozzá az adag felét.  
  
A nagyobb halak ezt a dózist általában gond nélkül elviselik. 

Figyelj oda ennek a készítménynek az alkalmazásakor az 

érzékenyebb lazac félék, harcsák és apistogrammák 

nehezen viselik az alkalmazását. 
  
Figyelem gumikesztyű használata kötelező, mert erősen 

toxikus vegyszer! 
  
Malachitzöld: 
Costia (fátyolbetegség) esetén ajánlják Trypaflavinnal 

kombinálva. 
  
  

Vírusos halbetegségek: 

Miről ismered fel és hogyan 
kezelheted?  

  
Vírusos betegségről az akvarisztikában nem sok információ 

található és gyógyszert sem lehet igazán találni. Ilyenkor 

kell már állatorvoshoz fordulnod, vagy az orvos 

beleegyezésével Cholramphenicol-t kérni. 
   
Cholramphenicol: 
Széles spektrumú antibiotikum, amelyet már több mint két 

évtizede alkalmaznak sikeresen az akvarisztikában. 

Antibiotikumot mindig csak igen indokolt esetben alkalmazz. 
  
  



Mit kell tudnod a karantén 

medencéről?  

  
A karantén medence a halaid méretének megfelelően legyen 

megválasztva, pl. egy kifejlett vitorláshaltól ne várd el, hogy 

egy 10 literes akváriumban jól érezze magát. 
  
Tenned kell bele szűrést, akár egy szivacsszűrő is megteszi. 

Levegőztetés nagyon finoman porlasztva és kellőnél kicsit 

nagyobb mennyiségben kell a gyógyszerek miatt. 
  
Fűtés is legyen, mivel vannak olyan betegségek, ahol 

megemelve a hőmérsékletet a gyógyulás felgyorsítható. 
  
Talajra nincs szükség illetve a beteg halnak némi búvóhelyet 

kell biztosítanod. 
  
Ha az egész akváriumot le kellett kezelned, mert majdnem 

minden halad beteg volt, akkor használj a kezelés után 

minimum egy 50 %-os vízcserét és egy aktívszenes szűrést, 

amely megköti a gyógyszermaradványokat!  
  
  

Melyek a leggyakoribb halbetegségek 
és hogyan kezelheted ezeket?  

  
Darakór:  
Fiatal halakra veszélyes, akár tömeges pusztulást is 

okozhat. Kórmeghatározása egyszerű, mert az egysejtű 

parazita apró fehér pöttyök formájában jelenik meg a 

testen. 
  
Hasonló megjelenésű a kagylók okozta glochidiumos 

fertőzés, de ha nem élnek kagylók az akváriumod vízében, 

akkor a fehér daraszerű szemcsék egyértelműen a darakórt 

jelzik. 
  
A darakór ellen legjobb és szinte egyetlen védekezési 

módszer a 0,1-0,2 g machalit-zöld / m3 víz, 48 órás 

fürdetés. 
  
Halpenész:  
Ez egy nagyon sűrűn előforduló betegség. 

Ha halaid bágyadtan úszkálnak, és a testükön kisebb-

nagyobb szürkés, vattacsomóra emlékeztető felrakódások 

vannak, akkor ebben az esetben biztos lehetsz a gombás 

(Saprolegnia) fertőzés jelenlétében. 

  

Ez a betegség leggyakrabban a helytelen halkezelések, 

szállítások, paraziták okozta sérülések helyén jelentkezik. A 

halpenész azon ritka betegségek közé tartozik, amely csak a 

sérült egyedeket károsítja, az egészségesekre való 

átterjedése kizárt. 

  
 



Védekezés ellene igen egyszerű. 

Kezelés: 

1. A halak vízében 0,1-0,2g/m3 machalit-zöld 48 órán át, 

majd vízcsere. 

2. 150g konyhasó 100 l vízben, 20 perces fürdetés. 

3. 10g/m3 Xantakridin 24-48 órán át. 

  

Hasvízkór: 

A betegség kezdeti szakasza nehezen ismerhető fel. Később 

a tünetek jól láthatók, mert a testüregek vizenyővel 

telítődnek, ezért a szem kidülled, a has térfogata 

megnövekszik, a pikkelyek felborzolódnak és a végbél 

kitüremkedik. 
A pikkelyek alól enyhe nyomásra szinte pukkanva folyadék 

távozik. 
  
Gyakran jelentkezik ez a betegség szállítás, illetve hirtelen 

vízminőség változások után. A tünetek megjelenésével egy 

időben a halak a víz felszínén bágyadtan úsznak, illetve a 

sekély vízben tartózkodnak és a táplálkozást teljesen 

beszüntetik. 
  
Korai stádiumban antibakteriális szerrel meg lehet próbálni 

kezelni (Sera Bactopur Direct). Késői stádiumban nem 

gyógyítható. 
  
Fátyolbetegség: 
A halaid testén kékesfehér, opálos bevonat, ami később 

hosszú foszlányokban válik le a bőrről, illetve bágyadtság.  
  
Kezelés: 
1g Xantakridin/100l vízben, 24 órás fürdetés. 
  
Kopoltyúférgesség:  
A kopoltyúlemezkéken fehér elhalási foltok, súlyosabb 

esetben hiányok láthatók. Az ivadékok fejlődése lelassul, 

naponta ismétlődő pusztulás. 
  

Kurcz Gábor - Kurcy 

2009. január 18. 

www.akvarista.hu 

 

Segíts a Te is a barátaidnak... 

  
Ne hagyd, hogy a kezdő 

akvarista barátaidnál 

szenvedjenek a halak és a 

növények! 

Küldd el nekik ezt az eBook-ot 

egy levél mellékleteként most, 

mert később el fogod felejteni. 

ui. Ne felejtsd el megírni a véleményedet az eBook-ról ezen 

az oldalon: www.akvarista.hu 

http://www.akvarista.hu/
http://www.akvarista.hu/?oldal=1&cikk=1494

