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Karp – pochodzenie i domestykacja 

 rząd: karpiokształtne, Cypriniformes Goodrich, 1909 

 rodzina: karpiowate, Cyprinidae Bonaparte, 1932 

 rodzaj: Cyprinus Jarocki, 1822 

 gatunek: Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

stanowisko systematyczne: 

znaczenie gospodarcze i środowiskowe: 

 dobre wykorzystanie pokarmu naturalnego 

 szybkie tempo wzrostu 

 wysoka odporność na manipulacje 

 wysoka wartość odżywcza mięsa 

tradycja i rozwój technik hodowli 

Ograniczenia wzrostu produkcji karpia 

 deficyty wody (susze) 

 choroby (KHV i inne) 

 presja zwierząt rybożernych 

 inne  

 niepowodzenia w rozrodzie 

kondycja tarlaków i jakość gamet 

produkcja (UE: 70 tys. ton; Polska 20 tys. ton)  

Charakterystyka gatunku oraz znaczenie gospodarcze 
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Rozród karpia i jego efektywność 
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czas procesy starzeniowe 

brak efektu zapłodnienia 

Apoptoza 

 zmiana temperatury 

 wzrost tempa metabolizmu 
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Sztuczna plazma nasienia i jej zastosowanie 

Wykorzystywana w celu: 

 
 zatrzymanie procesów starzeniowych (degradacyjnych) plemników 

 przechowywanie plemników poza ich naturalnym środowiskiem 

(jądra) do czasu wykorzystania (zapłodnienie) 

Brak synchronizacji owulacji/spermacji 

Artificial Seminal Plasma (ASP) = środowisko imitujące naturalną 

plazmę nasienia 

 transportu nasienia z miejsca poboru (stawy hodowlane) do 

miejsca wykorzystania (wylęgarnia)  

 wyboru najlepszych prób nasienia 

ASP: 2 mM CaCl2; 1 mM Mg2SO4; 110 mM 

NaCl ; 40 mM KCl; 20 mM Tris, pH 7,5; 

310 mOsm/kg 



Materiały i metody 
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Wyniki 

Rysunek 1. Ruchliwość plemników (A) oraz prędkość krzywoliniowa (B) plemników karpia (n = 5) przechowywanych 

krótkookresowo w warunkach sztucznej plazmy nasienia w czasie czternastu dni. Nasienie świeże (nierozrzedzone) stanowiło 

kontrolę. Słupki oznaczone małymi indeksami literowymi tj. a-f wskazują na istotne różnice pomiędzy czasem 

przechowywania nasienia świeżego podczas gdy słupki oznaczone małymi indeksami literowymi tj. x-z wskazują na istotne 

różnice pomiędzy czasem przechowywania nasienia rozrzedzonego w sztucznej plazmie nasienia. Indeksy gwiazdkowe 

wskazują na różnice pomiędzy nasieniem świeżym oraz przechowywanym w sztucznej plazmie nasienia w określonym czasie 

przechowywania (1-14 dni), (P < 0,05) [opracowanie własne]. 

Jakość plemników przechowywanych w warunkach ASP istotnie 

przewyższała jakość plemników w nasieniu świeżym już w 5tym dniu 

trwania eksperymentu 



Rysunek 2. Odsetek zapłodnienia (A) oraz wylęgu (B) karpia w czasie pierwszego (1) oraz czternastego (14) dnia po 

zastosowaniu do zapłodnienia nasienia (n = 5) rozrzedzonego w sztucznej plazmie nasienia (P > 0.05). Nasienie świeże 

(nierozrzedzone) stanowiło kontrolę i było pozyskane w pierwszym i czternastym dniu w celu zapłodnienia ikry [opracowanie 

własne] 

Brak różnic w odsetku zapłodnienia oraz wylęgu między próbami 

zapładnianymi nasieniem świeżym oraz rozrzedzonym w czasie  

1-szego i 14-tego dnia przechowywania nasienia krótkookresowo 

Wyniki 



Wnioski i Podsumowanie 

Wykorzystanie w rozrodzie karpia innowacyjnych rozwiązań tj. 

zastosowania sztucznej plazmy nasienia (ASP) daje: 

 Możliwość ograniczenia czasochłonnych i stresochłonnych 

manipulacji z rybami podczas tarła 

 Możliwość poprawy jakości  pozyskanych prób nasienia 

 Możliwość wzrostu efektywności rozrodu karpia na skalę 

przemysłową 

 Możliwość poprawy dobrostanu tarlaków 

 Możliwość przechowywania nasienia krótkookresowo  

w warunkach obniżonego metabolizmu 
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