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Mi, a hazai halgazdálkodási ágazat szereplői, akik részt vettünk ezen a szakmai napon, kifejezzük azt a 
szándékunkat, hogy az ágazat összefogásával, induljon el egy, a hazai harcsatermelést előmozdító 
program. A program célja, hogy az alkalmas helyek felmérésével, kutatással, technológia fejlesztéssel, 
piackutatással, tanácsadással és a gyakorlati tudás néhány mintaüzemben történő megismertetésével 
olyan fejlődést indukáljon a hazai harcsatermelésben, ami európai viszonylatban is vezetővé teszi az 
ágazatot. 
 
Ennek érdekében kívánatosnak látjuk az alábbi intézkedések megtételét: 
 
Az érdeklődő halgazdaságok felmérését abban a tekintetben, hogy a következő 3-5 évben lehetőségeik és 

felkészültségük alapján reálisan mennyi és milyen korosztályú harcsa termelést kívánnak folytatni. 

Piacfelmérést, különösen abban a tekintetben, hogy a környező (gépjárművel könnyen elérhető) 

országokban, hol, milyen formában látszik jól értékesíthetőnek a harcsa. 

Itthon a halas promóciós rendezvényeken (étkezési és horgász témájúakon egyaránt) a harcsa kiemelt 

népszerűsítése. 

Az intenzív nevelésre alkalmas, nagy teljesítményű, az ágazat minden szereplője számára hozzáférhető 

fajtákat hozunk létre. A fajtajavítást egy központi, (hagyományos és molekuláris módszereket használó) 

szelekciós programmal hajtjuk végre. A szelektált fajtá(k)nak külföldi termelőkhöz való kijutását nemcsak 

adminisztrációs, hanem biológiai módszerekkel is akadályozzuk. 

A szaporítás biztonsága és technikai könnyítése érdekében létrehozunk egy olyan mélyfagyasztott harcsa 

spermabankot, amelyből minőségileg tesztelt sperma kapható. Ennek felhasználáshoz szaktanácsot is 

adunk. 

Támogatunk olyan speciális halegészségügyi kutatásokat, amelyek alapot adnak gyors diagnosztikai és a 

gyakorlatban engedélyezhető preventív és terápiás módszerek kifejlesztésére. Különös hangsúlyt fektetünk 

vírusmentes anyaállományok létrehozására, valamint a darakór elleni védekezésre. 

Támogatjuk olyan takarmányok kifejlesztését, amelyek jelentős mértékben hazai alapanyagok 

felhasználásával készülnek. 

Fontosnak tartjuk, hogy két alföldi és két dunántúli gazdaságban – mintagazdaság-szerűen – lehetőséget 

adjunk minden termelőnek a harcsanevelés gyakorlatának közvetlen megismerésére. 

Termelői lánc, illetve csoport létrehozása évente 1 millió db egynyaras (min 200 g-os) harcsa, majd 800 

ezer db étkezési harcsa (1,8-2 kg) előállítására, kombinált zárt és tavi rendszerrel. Felfutás 3-4 év alatt.  


