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Wysoka plastyczność 

gatunku 

Środowisko 

Akwakultura 

 rola sanitarna – eliminacja gatunków małocennych 

 rola ekologiczna – eliminacja gatunków planktonożernych 

 rola stymulująca – presja na intensywność żerowania innych 

gatunków (karp, lin) 

 rola biologiczna – produkcja materiału obsadowego (zarybienia) 

 rola zdrowotna – wysokie walory smakowe mięsa 

 rola rekreacyjna – wędkarstwo 

Wprowadzenie 



Wprowadzenie 

Rozród szczupaków – warunki kontrolowane 

Manipulacje z ikrą i nasieniem 

Efektywność rozrodu – ? 



Samice 

Samce 

 niewielka objętość nasienia 

 obniżona jakość nasienia  

(zanieczyszczenie nasienia) 

 brak owulacji 

 obniżona jakość ikry  

(przejrzewanie ikry) 

Wprowadzenie 

Manipulacje z tarlakami 

 odłów 

 przeglądanie tarlaków 

 transport 

 inne manipulacje 

Zmienność osobnicza 

http://www.gminaslawa.pl/2235-w-wodach-slawskiego-jeziora-

przybedzie-szczupakow.html 



Wprowadzenie 

Strategia działania 

 minimalizowanie stresu 

 właściwy czas pozyskiwania ikry 

 właściwy sposób pozyskiwania ikry 

 wykorzystanie metody ultrasonografii (USG) 

 wykorzystanie metody pneumatycznej 

 wykorzystanie stymulacji hormonalnej 

 wykorzystanie pH-metrów 

 właściwa diagnostyka ikry 

 poprawa jakości ikry 

 ocena makroskopowa 

Tarlaki Gamety 

Metody tradycyjne 

Metody innowacyjne Metody innowacyjne 

Metody tradycyjne 



Wprowadzenie 

Strategia działania 

Gamety 

zdolność do bycia zapłodnioną czego efektem jest 

rozwój funkcjonalnych embrionów 

jakość ikry 

ocena jakości ikry 

 jeden z ważniejszych etapów kontrolowanego rozrodu  

 moment podejmowania decyzji o przeznaczeniu konkretnej partii ikry do 

dalszych procedur hodowlanych (tj. zapłodnienia i inkubacji) 

przeżywalność embrionów 

 informacja o tym jakiej jakości ikry użyto do zapłodnienia 



metoda tradycyjna 

Stymulacja hormonalna 



metoda tradycyjna 

Stymulacja hormonalna 

Brak opracowanego jednolitego 

protokołu dla samic szczupaka 

Stymulacja hormonalna 

Powtarzalność  

Skuteczność  



metoda tradycyjna 

Pozyskiwanie ikry szczupaka 

 stosowana powszechnie w warunkach wylęgarni 

konsekwencje 

 utrata naturalnej bariery ochronnej  
     (śluz) 

 możliwość uszkodzenia ziaren  
     (zbyt duży nacisk na powłoki brzuszne) 

 znaczny wydatek energetyczny  
     (resorpcja ikry) 

 obniżenie wydajności reprodukcyjnej tarlaków 

 zmienność otrzymywanych wyników 

 niski odsetek zapłodnienia 

 niepowodzenia w tarle 

 śmiertelność ikrzyc 



metoda pneumatyczna 

Pozyskiwanie ikry szczupaka 

 polega na wykorzystaniu do pozyskiwania 

oocytów ryb sprężonego gazu 

 w 1957 roku w Australii po raz pierwszy wykorzystano ciśnienie 

powietrza do pozyskania oocytów pstrąga tęczowego 

Innowacje w rozrodzie 



Przepływ 0,2 l/min 

Pompa 

membranowa 

Ciśnienie 0,5 bar 

miejsce wkłucia igły (0,8 mm)  

do jamy ciała tarlaka 

Powietrze 

metoda pneumatyczna 

Pozyskiwanie ikry szczupaka 

 w rozrodzie szczupaka po raz pierwszy 

zastosowana w 2013 roku w Polsce 

Innowacje w rozrodzie 



 niewielka inwazyjność metody 

 niewielka ryzyko infekcji  

     (brak manualnego kontaktu z powłokami brzusznymi samic) 

 niewielka ekspozycja tarlaków na stres 

 wyższa jakość pozyskanej ikry 

 łatwa sterylizacja używanych do tarła igieł  

     (zanurzenie w etanolu lub ich wymiana) 

 relatywnie tani sprzęt/metoda 

 brak śmiertelności ikrzyc po tarle 

konsekwencje 

metoda pneumatyczna 

Pozyskiwanie ikry szczupaka 

 stosowana okazjonalnie w warunkach wylęgarni 

Innowacje w rozrodzie 



metoda pneumatyczna 

Pozyskiwanie ikry szczupaka 

Innowacje w rozrodzie 



12°C 

5 ml 

Billard 
5 ml 

Woda 

5 ml 

Woyna 

rovich 

(n=4) (n=4) 

Około 100 

ziaren ikry 

200 000 

plemników 

na ziarno 

metoda tradycyjna metoda pneumatyczna 

Płyny zapładniające 

Innowacje w rozrodzie 
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Płyny zapładniające 

metoda tradycyjna metoda pneumatyczna 

Innowacje w rozrodzie 



Rys. 1. Odsetek zapłodnienia (%) oraz odsetek wylęgu z ikry szczupaka pozyskanej za pomocą masażu powłok 

brzusznych (tradycyjnie) oraz za pomocą sprężonego powietrza (pneumatycznie) po zapłodnieniu płynem Billarda, 

wodą wylęgarnianą oraz roztworem Woynarovicha. Różne indeksy literowe wskazują na istotności różnic w 

wartościach analizowanego parametru w zależności od zastosowanego do zapłodnienia płynu (P<0,05). 

Płyny zapładniające 

Innowacje w rozrodzie 

Płyny zapładniające 



Ultrasonografia 

 metoda diagnostyczna wykorzystywana przede wszystkim w medycynie ludzkiej 

oraz weterynarii  

 pierwsze aparaty USG stosowane w medycynie ludzkiej 

     (lata 60-te XX wieku) 

Cel - obrazowanie tkanek i wewnętrznych struktur 

badanego organizmu za pomocą ultradźwięków 

Zasada działania – wysyłanie przez sondę (głowicę) wiązki 

ultradźwięków generowanej przy pomocy przyłożenia 

napięcia do kryształów piezoelektrycznych, a następnie 

przełożeniu wiązki odbitej od badanego obiektu przez układ 

elektroniczny i wyświetleniu w czasie rzeczywistym obrazu 

odbitych fal na monitorze  

Innowacje w rozrodzie 

USG 



Ultrasonografia 

 stosowana okazjonalnie w warunkach wylęgarni ryb 

 pierwsze aparaty USG stosowane w akwakulturze  

     (lata 80-te XX wieku) 

Innowacje w rozrodzie 

konsekwencje 

 brak inwazyjności  

 możliwość oceny dojrzałości ryb 

 możliwość identyfikacji płci ryb 

 brak ,,pomyłek’’ podczas tarła 

    (uśmiercanie ryb) 

 szybkość wykonania badania 

 możliwość stosowania przenośnych aparatów 

 możliwość diagnostyki prowadzonej w terenie 

 dokładność badań 

USG 



Ultrasonografia 

Innowacje w rozrodzie 

USG 



pH-metry 

Właściwa jakości ikry jest wyznacznikiem efektywności rozrodu 

prowadzonego w warunkach kontrolowanych oraz rzutuje na cały proces 

produkcji 

Masowa inkubacja ikry o obniżonej jakości 

doprowadza często do znacznych strat, 

rozwoju infekcji grzybiczych czy bakteryjnych, 

które obniżają efektywność zabiegów 

hodowlanych  

obniżona  

jakość 

właściwa  

jakość 

Innowacje w rozrodzie 

pH 



pH 8,0 dobra jakość ikry 

pH 7,0 zła jakość ikry 

 jakość ikry szczupaka – ocena makroskopowa 

    (barwa, obecność przejrzałych ziaren, skrzepów) 

pH ikry (płynu owaryjnego) – wskaźnik jakości 

gamet samic, który wpływa (stymuluje) na 

ruchliwość plemników   

pH-metry 

Innowacje w rozrodzie 

konsekwencje 

 subiektywność oceny 

 ryzyko wykorzystania w rozrodzie ikry złej jakości 

pH 



pH-metry 

Innowacje w rozrodzie 

pH 

pH-metr firmy Orion 3 Srar 



Wnioski 

pozyskanie zadawalającej ilości ikry o najwyższej jakości determinuje 

efektywność rozrodu, zwłaszcza gatunków o wysokim znaczeniu 

gospodarczym tj. szczupak 

 

wszelkie zabiegi hodowlane mające wpływ na zachowanie 

dobrostanu tarlaków oraz wzrostu ich pogłowia w warunkach 

naturalnych są uzasadnione i jako takie winny być wspierane 

 

 technika rozrodu szczupaka w oparciu o metodą innowacyjną (pneumatyczną) 

daje dobre wyniki w odniesieniu do jakości ikry. 

 

 zastosowanie do zapłodnienia ikry płynu Woynarovicha w porównaniu do 

powszechnie stosowanego płynu Billarda daje lepsze efekty w postaci 

efektywności rozrodu 

 

 wykorzystanie w diagnostyce stanu dojrzałości tarlaków oraz jakości ich ikry 

specjalistycznych urządzeń jest uzasadnione i ma wpływ na efektywność 

rozrodu 


