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Abstract 
The study refers to fish breeds raised in freshwater polyculture that have a low value and can be capitalized by processing. The 

activity of processing the Hypophthalmichthys nobilis specimens from Bârca acumulation (Iasi) was studied during a period of 3 
years and revealed the fact that by processing the less valuable fish breed, there is registered a consistant profit. The fish paste, 
practically, increased the fish farm productivity by over 20% reaching 58.9% and it had a contribution of 28.9% to 49.5% to the 
total profit. By creating a brand for the farm's products, a new niche market has been reached and an unexpected profit was obtained 
during the winter, when the farm recorded only maintenance expenses. 
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Rezumat 

Studiul se referă la valorificarea superioară prin prelucrare a speciilor de pești de apă dulce, dezvoltați în policultură, care au 
un preț scăzut de vânzare. Activitatea de prelucrare a exemplarelor de Hypophthalmichthys nobilis din acumularea Bârca (Iași) a 
fost studiată pe o perioadă de 3 ani și a relevat faptul că, prin prelucrarea peștilor din rase mai puțin valoroase, se înregistrează un 
profit consistent. Pasta de pește, practic, a crescut productivitatea fermei piscicole cu peste 20%, ajungând la 58,9% și având o 
contribuție de la 28,9% la 49,5% la profitul total. Prin crearea unui brand pentru produsele fermei, a fost atinsă o nouă nișă de 
piață și s-a obținut un profit neașteptat pe timpul iernii, când ferma înregistra doar cheltuieli de întreținere. 
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