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Celem pracy by³o opracowanie skutecznej i wystandaryzowanej procedury kriokon-

serwacji nasienia okonia (Perca fluviatilis). Szczegó³owe cele obejmowa³y: zbadanie

wp³ywu koñcowego stê¿enia glukozy i koñcowej koncentracji plemników w rozrzedzo-

nym nasieniu na wyniki kriokonserwacji oraz okreœlenie wp³ywu czasu przechowywania

nasienia po rozmro¿eniu na parametry ruchliwoœci plemników. Ponadto zbadano wp³yw

kriokonserwacji nasienia na zdolnoœæ zap³adniaj¹c¹ plemników przy stosunku plemni-

ki/ziarno ikry w zakresie od 50000:1 do 500000:1, a tak¿e przeprowadzono zap³odnienie

kriokonserwowanym nasieniem na du¿¹ skalê (25 g porcji ikry). W niniejszej pracy przed-

stawiona zosta³a skuteczna procedura kriokonserwacji nasienia okonia, skutkuj¹ca uzy-

skaniem wysokich wartoœci ruchliwoœci plemników po rozmro¿eniu (58-83%). Zakres

koñcowej koncentracji plemników pozwalaj¹cej na uzyskanie wysokiej ruchliwoœci plem-

ników po rozmro¿eniu (66-73%) by³ szeroki, od 1,0 do 6,0 × 109 plemników ml-1. Stê¿e-

nie glukozy w rozrzedzonym nasieniu okaza³o siê bardzo wa¿ne dla sukcesu kriokonser-

wacji. Koñcowe stê¿enie glukozy w zakresie od 0,30 do 0,34 M w 7,5% metanolu pozwo-

li³o na uzyskanie najwy¿szych wyników ruchliwoœci plemników (76 ± 5%) po kriokonser-

wacji. D³ugoœæ czasu przechowywania nasienia po rozmro¿eniu negatywnie wp³ynê³a na

parametry ruchliwoœci plemników. Zdolnoœæ zap³adniaj¹ca kriokonserwowanego nasie-

nia by³a wysoka i nie ró¿ni³a siê od wartoœci uzyskanych dla nasienia œwie¿ego. Uzyska-

no porównywalne wyniki w zakresie od 50000:1 do 500000:1 (plemnik:ziarno ikry).

Ponadto kriokonserwowane nasienie z powodzeniem stosowano do zap³odnienia 12500

ziaren ikry. Naszym zdaniem standaryzacja procedury kriokonserwacji nasienia okonia

jest warunkiem wstêpnym do opracowania powtarzalnych procedur zap³odnienia

i przysz³ego wdro¿enia nasienia kriokonserwowanego do praktyki wylêgarniczej.
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