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PRODUKCJA IKRY 
PSTRĄGA NA „OKRĄGŁO”

Czyli jak WRD produkuje ikrę pstrąga 
tęczowego bez przerwy przez cały rok
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Jakie mamy sposoby wpływania na termin gotowości 
do sprzedaży ikry pstrąga tęczowego?

- Korzystanie ze stad o różnym terminie tarła
- Zmiana terminu tarła przy użyciu przesuniętego cyklu świetlnego
- Wpływanie temperaturą wody na długość okresu inkubacji 

- Hormonalne indukowanie gotowości do tarła  



I
Korzystanie ze stad o różnym terminie tarła w WRD



Naturalne terminy tarła linii pstrąga tęczowego w WRD







II
Zmiana terminu tarła pstrąga tęczowego przy użyciu 

przesuniętego cyklu świetlnego w WRD



Naturalne terminy tarła linii pstrąga tęczowego uzupełnione o 
terminy indukowane programem świetlnym w WRD



Normalna długość dnia i długość dnia w fotoperiodach WRD



Normalna długość dnia i długość dnia w fotoperiodach WRD



Przesunięcie cyklu świetlnego o 2 miesiące w WRD



Przesunięcie cyklu świetlnego o 4 miesiące w WRD



Przesunięcie cyklu świetlnego o 6 miesiące w WRD











III 
Wpływanie temperaturą wody na długość okresu 

inkubacji ikry pstrąga tęczowego 

W czasie inkubacji pstrąga tęczowego możemy posługiwać się 
wodą o temperaturze od 3°C do 12°C



Celem tej metody jest zniwelowanie niedoborów ikry zaoczkowanej  w 
WRD  i pokrycia popytu w krótkich okresach - 1 do 2 tygodnie



Dostępność ikry zaoczkowanej od jednego stada w poszczególnych tygodniach



Dostępność ikry zaoczkowanej od dwóch stad w poszczególnych tygodniach



Sumaryczna dostępność ikry zaoczkowanej od dwóch stad w poszczególnych 
tygodniach









- Okienko sprzedażowe   – tylko PIĄTEK
- Gwarancja na transport       - 3 DNI

Stopień rozwoju ikry 225°D - 235°D

Dopasowywanie do okienka sprzedażowego



















Agregat ze sprężarką, skraplaczem i pompą cyrkulacyjną  płynu 
chłodzącego skraplacz



Agregat chłodniczy



Odbiór ciepła ze 
skraplacza





Działania dla osiągniecia celu:

1. W obszarze genetycznym -
Dobór stad pod względem 
genetycznym

2. W obszarze organizacyjnym 
– Hodowla w zmienionym 
cyklu świetlnym

3. W obszarze technicznym –
Inkubacja w np. w niskich 
temperaturach.



Dziękuję   za   uwagę

Krzysztof Grecki
Wylęgarnia Ryb Dąbie


