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Akwakultura ze œredni¹ roczn¹ stop¹ wzrostu na poziomie 5,3% jest najszybciej rozwijaj¹cym siê sektorem produkuj¹cym ¿ywnoœæ na œwiecie. Dalszy rozwój akwakultury
bêdzie wymaga³ zwiêkszenia poda¿y surowców wykorzystywanych w ¿ywieniu ryb, tj.
m¹czki i oleju rybnego lub dywersyfikacji Ÿróde³ bia³ka i lipidów wykorzystywanych do
produkcji pasz. Obecnie m¹czka rybna i olej rybny wytwarzane s¹ g³ównie z surowca
pozyskiwanego w po³owach na morzach i oceanach. Jednak poniewa¿ naturalne zasoby
s¹ Ÿród³ami w pewnym sensie ograniczonymi, istniej¹ usilne starania, aby wiêkszy udzia³
w produkcji m¹czki i oleju rybnego mia³y produkty uboczne i odpady pochodz¹ce z przetwórstwa ryb i owoców morza. Obecnie oko³o 20-35% m¹czki i oleju rybnego produkuje
siê z tego typu Ÿróde³. Z pewnoœci¹ jednak i one nie zaspokoj¹ potrzeb intensywnie rozwijaj¹cej siê akwakultury. Z tego powodu prowadzone s¹ liczne badania nad substytutami m¹czki i oleju rybnego w akwakulturze. Za najbardziej obiecuj¹ce zamienniki m¹czki
rybnej uwa¿a siê bia³ka pochodzenia roœlinnego, np. m¹czkê sojow¹. G³ównymi trudnoœciami jednak w wykorzystywaniu tego Ÿród³a bia³ka s¹ liczne czynniki anty¿ywieniowe,
które spowalniaj¹ proces trawienia oraz wch³aniania sk³adników pokarmowych, a nawet
mog¹ byæ toksyczne dla niektórych gatunków ryb. Dziêki licznym badaniom du¿¹ czêœæ
tego typu czynników uda³o siê jednak wyeliminowaæ i obecnie bia³ka pochodzenia roœlinnego maj¹ coraz wiêkszy udzia³ w paszach dla ryb. Najbardziej obiecuj¹cym,
przysz³oœciowym Ÿród³em bia³ka w akwakulturze wydaje siê byæ m¹czka z owadów, jednak na obecn¹ chwilê niezbêdne s¹ badania nad mo¿liwoœciami wykorzystania jej
w ¿ywieniu ryb oraz intensyfikacj¹ jej produkcji. G³ównym zamiennikiem oleju rybnego
w paszach dla ryb jest obecnie olej roœlinny. Olej ten jednak, pomimo i¿ jest dobrym
Ÿród³em kwasów n-6 i n-9, zawiera zbyt ma³e dla ryb iloœci wysocenienasyconych kwasów t³uszczowych (n-3) i dlatego jego udzia³ w ¿ywieniu ryb jest do pewnego stopnia
ograniczony. W celu dalszego, niezak³óconego rozwoju akwakultury niezbêdne jest dalsze poszukiwanie obiecuj¹cych Ÿróde³ surowców bogatych w ³atwostrawne bia³ko oraz
Ÿróde³ lipidów bogatych w niezbêdne dla ryb kwasy n-3, które w wiêkszym stopniu
mog³yby zast¹piæ w paszach dla ryb m¹czkê i olej rybny.
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