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11:00 Przywitanie uczestników

EIT Food - Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze 

żywności

Moderator: dr  Tomasz Jeliński, IRZiBŻ PAN Olsztyn

• Prezentacja Konsorcjum wspierającego Europę w 

obszarze innowacji na rzecz bezpieczeństwa i 

zrównoważonej produkcji żywności.

• Działania podejmowane przez konsorcjum w celu 

wprowadzania innowacji w firmach i wspierania 

przedsiębiorczości. 
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11:10 Rozród ryb jako wąskie gardło 
produkcji rybackiej – perspektywa 
hodowcy.

Moderator: dr hab. inż. Radosław Kowalski, IRZiBŻ PAN Olsztyn;

• Potrzeby innowacji w zakresie rozrodu ryb łososiowatych;

Krzysztof Grecki, Dąbie Hatchery.
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11:40 Kriokonserwacja nasienia ryb –
innowacja dla wylęgarni

Moderator: dr hab. inż. Radosław Kowalski, IRZiBŻ PAN Olsztyn;

• Jakość nasienia – wyznaczniki I ich wpływ na efektywność 

procesu kriokonserwacji;

mgr Sylwia Judycka, IRZBZ PAN;

• Najnowsze osiągnięcia w kriokonserwacji nasienia ryb 

łososiowatych i ich zastosowanie w tworzeniu banku genów ryb; 

prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, IRZBZ PAN.
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12:30 Trening praktyczny

mgr Sylwia Judycka

• Prezentacja mobilnego labolatorium skonfigurowanego na 

potrzeby prowadzenia kriokonserwacji nasienia. Praktyczne 

przeprowadzenie procesu kriokonserwacji nasienia ryb 

łososiowatych.
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13:00 Lunch
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14:30 Zarządzanie stadem rozrodczym 
ryb z zastosowaniem dostępnych 
genetycznych narzędzi identyfikacyjnych

Moderator: dr inż. Beata Cejko, IRZiBŻ PAN Olsztyn;

• Prace selekcyjne w gospodarstwie rybackim – perspektywa 

hodowcy;

mgr Ziemowit Pirtań, NGR/Aqualedge;

• Genotypowanie i selekcja ryb łososiowatych w akwakulturze;

dr hab. Konrad Ocalewicz prof. nadzw., Instytut Oceanografii, 

Uniwersytet Gdański.
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16:00 Dyskusja / bufet kawowy

Moderator: mgr Anna Bednarska, IRZiBŻ PAN Olsztyn;

• Potrzeby i możliwości współpracy ośrodków naukowych z 

hodowcami;

• Utworzenie listy niezbędnych innowacji mogących pozwolić na 

wzrost produkcji rybackiej – tworzenie listy w oparciu o sugestie 

obecnych na szkoleniu hodowców.
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16:45 Zakończenie szkolenia / 
konsultacje indywidualne

Moderator: dr hab. inż. Radosław 

Kowalski, IRZiBŻ PAN Olsztyn;

• Przedstawienie listy niezbędnych 

innowacji, utworzenie listy 

mailingowej gospodarstw 

zainteresowanych współpracą w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

badawczo – rozwojowych (B+R) z 

ośrodkami naukowymi.
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