A sügér, az európai akvakultúra ígéretes faja
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A csapósügér (Perca fluviatilis) Európa egyik legelterjedtebb édesvízi ragadozó halfaja, amely
elterjedési területén a legtöbb
víztestben megtalálható. Általában a kifejlett egyedek
testhossza nem haladja meg az 50 cm-t, tömegük pedig a 2 kg-ot, bár egyes példányok ennél
nagyobb méretet, akár 5 kg-ot is elérhetnek. A kifejlett halak nagy részének átlagos mérete
15-20 cm, bár a különböző földrajzi populációk azonos korú egyedeinek testhossza és
testtömege nagy heterogenitást mutat, amely különbségek valószínűleg nem csak a
táplálékbázis bőségében, de valószínűsíthetően genetikai okokban is keresendők. Általánosan
elterjedt fajként mindig is kedvelt horgászhal volt, de az utóbbi években az akvakultúra
részéről is érdekődés mutatkozik iránta.

A csapósügér (Perca fluviatilis)

A sügér húsa ízletes, kiváló minőségű és mellékíz nélküli, aminek köszönhetően filéjét
ugyanolyan nagyra értékelik, mint a fehérhúsú tengeri halakét. Emiatt a sügér iránti kereslet
folyamatosan növekszik, és jelentősen meghaladja a pillanatnyi piaci kínálatot (Fontaine,
2004; Watson, 2008). A FAO adatai szerint az utóbbi tíz évben az európai sügértermelés csak
csekély mértékben növekedett, és 2012-ben mindössze 21528 tonnát tett ki. Ez elsősorban a
természetesvízi állományok antropogén hatásokra (élő- és ívóhelyek tönkretétele,
vízszennyezés, orvhalászat) visszavezethető csökkenésével magyarázható. Különös
keresletnek örvend a sügér Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, valamint a
Benelux-államokban és Skandináviában.
Egyes becslések szerint az évente
értékesített sügérfilé mennyisége csak
Svájcban 6000 tonnát tesz ki, annak
ellenére, hogy a filé kiskereskedelmi ára
fagyasztott termék esetén majdnem 30 euró,
frissen pedig 70 euró is lehet (Watson,
2007).

A sügér elterjedési területe

Pácolt sügér
A közép-és kelet-európai piacokon szintén jó a
sügérből készült termékek (filé, füstölt hal)
megítélése. Ebben a régióban a sügért
hagyományosan
halastavakban
nevelik
kiegészítő fajként, és bár az utóbbi évtized
kutatásai jelentősen kiszélesítették a sügér
intenzív
körülmények
között
történő
nevelésének lehetőségeit, a halgazdaságok
többsége még mindig nem tekinti a sügért
értékes fajnak.
A tengerrel nem rendelkező európai országok,
köztük Magyarország, számára a sügér
megfelelő alternatívája lehet a drága importált
tengeri
halaknak.
Jó
alkalmazkodóképességének köszönhetően a sügér sikerrel
nevelhető
akér
medencékben,
akár
ketrecekben vagy halastavakban. A modern
technológiák és a speciálisan a sügérfélék
számára kidolgozott kereskedelmi granulált, ill.
extrudált tápok alkalmazásával a sügér 1,5 év
alatt elérheti a 150-250 grammos piaci
méretet. Az ikrások növekedése gyorsabb a
tejesekénél (Melard et al., 2003).
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