
Wstêp

Obecnie wylêgarnictwo ryb kojarzy siê ju¿ nie tylko z pozyskiwaniem produktów

p³ciowych, inkubacj¹ ikry i produkcj¹ wylêgu. W istocie z takim postrzeganiem tej bran¿y

mieliœmy do czynienia jeszcze do koñca ubieg³ego millenium. W ostatnich dwóch dzie-

siêcioleciach, g³ównie w efekcie absorpcji unijnych œrodków pomocowych, ten sektor

akwakultury w Polsce zosta³ zauwa¿alnie unowoczeœniony. Powsta³y nowe oœrodki

wylêgarnicze, a znacz¹ca czêœæ starszych obiektów zosta³a zmodernizowana. Wyposa-

¿ono je m.in. w systemy recyrkulacyjne (RAS), które umo¿liwiaj¹c prawie pe³n¹ kontrolê

warunków œrodowiskowych, pozwoli³y na opracowanie i implementacjê technik rozra-

dzania i/lub podchowu gatunków ryb, uznawanych do niedawna za bez ma³a niemo¿liwe

do rozrodzenia/podchowu w warunkach œciœle kontrolowanych. Coraz wiêcej obiektów

zajmuje siê nie tylko produkcj¹ wylêgu, ale równie¿ wdra¿a biotechniki podchowu star-

szych form materia³u zarybieniowego, czy te¿ obsadowego. Rosn¹cy popyt na ten

pierwszy rodzaj materia³u nale¿y wi¹zaæ g³ównie z niekorzystnymi zmianami warunków

œrodowiskowych (efekt naturalnego starzenia siê jezior, ale g³ównie antropopresji i zmian

klimatu). Z kolei, popyt na materia³ obsadowy jest œciœle skorelowany z rozwojem technik

tuczu ryb w RAS, jak równie¿ wdra¿aniem zintegrowanych œrodowiskowo modeli pro-

dukcji ryb.

O ile stan techniczny wylêgarnictwa nie stanowi istotnej bariery w rozwoju tego sek-

tora, to z pewnoœci¹ s¹ nimi ograniczone zasoby, np. terenu, a przede wszystkim wody.

Przy czym chodzi tu o wodê rozumian¹ nie tylko per se, jako medium w którym ¿yj¹ ryby,

ale równie¿ o surowce, które pozyskujemy z tego œrodowiska. Œciœlej rzecz ujmuj¹c, tzw.

w¹skim gard³em rozwoju akwakultury s¹ te¿ kurcz¹ce siê zasoby m¹czki rybnej i oleju

rybnego. Dynamicznie rosn¹cy pobyt na pasze komponowane, nota bene obserwowany

nie tylko w akwakulturze, wymusi³ na ich producentach poszukiwanie alternatywnych

Ÿróde³ bia³ka i t³uszczu. Pasze wyprodukowane na bazie rybnych substytutów kompo-

nentów paszowych nie zawsze odpowiadaj¹ wymaganiom pokarmowym poszczegól-

nych gatunków ryb. Nadmieniæ nale¿y, ¿e do tej pory, np. wymagania aminokwasowe

poznano jedynie dla kilku gatunków ryb, a wiedza o potrzebach pokarmowych

dotycz¹cych kwasów t³uszczowych jest jeszcze mniejsza. Wydaje siê, ¿e ci¹gle mamy

do czynienia ze zbyt ogólnym i powierzchownym podejœciem, równie¿ wœród producen-
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tów pasz i hodowców ryb, do wymagañ ¿ywieniowych ryb. Nadmieniæ chyba warto, ¿e

ryby (Pisces) s¹ najliczniejsz¹ i najbardziej zró¿nicowan¹ grup¹ krêgowców. Naukowo

opisano ponad 32 tysi¹ce gatunków, a co roku opisywanych jest kilkadziesi¹t nowych

taksonów. Ró¿ni¹ siê one nie tylko budow¹, czy te¿ ubarwieniem, ale równie¿ szeroko

rozumian¹ biologi¹ i fizjologi¹, w tym bardzo specyficznymi gatunkowo potrzebami

¿ywieniowymi. W okresie, kiedy produkcja pasz dla ryb oparta by³a na komponentach

pozyskiwanych z wód, a wiêc pochodz¹cych ze œrodowiska naturalnego dla tych organi-

zmów, takie doœæ uniwersalne podejœcie, w kontekœcie produkcji pasz komponowanych,

mo¿na w pewnym stopniu usprawiedliwiæ. Obecnie, kiedy ich sk³ad komponentowy

oparty jest w g³ównej mierze na ró¿nego rodzaju zamiennikach m¹czki i oleju rybnego,

nale¿a³oby raczej kierowaæ siê podejœciem bardziej indywidualnym, uwzglêdniaj¹cym

specyfikê gatunkow¹.

Niniejsza monografia dotyczy w³aœnie spraw zwi¹zanych z ¿ywieniem ryb, które jest

czynnikiem determinuj¹cym rozwój wylêgarnictwa jako takiego. Wiadomo przecie¿, ¿e

to najwczeœniejsze stadia rozwojowe ryb s¹ szczególnie wra¿liwe na nieodpowiednio

zbilansowan¹ dietê. Z kolei o efektach produkcji ryb per saldo, w du¿ej mierze decyduje

prze¿ywalnoœæ i witalnoœæ w³aœnie larw oraz stadiów m³odocianych. W monografii

zawarto tak¿e informacje o nowych, obiecuj¹cych komponentach paszowych (np.

m¹czki z owadów) i dodatkach paszowych, tzw. funkcjonalnych, poprawiaj¹cych m.in.

strawnoœæ, przyswajalnoœæ sk³adników pokarmowych zawartych w paszach, a tym

samym pozytywnie wp³ywaj¹cych na stan zdrowotny i kondycyjny ryb. Zamieszczono

te¿ przyk³ady efektów stosowania pasz komponowanych na jakoœæ u¿ytkow¹ ryb, w tym

dietetyczne cechy produkowanego surowca, filetów ryb. Swoje miejsce znalaz³y równie¿

sprawy zwi¹zane z profilaktyk¹ i terapi¹ chorób ryb, czyli bioasekuracj¹ bêd¹c¹ równie¿

istotnym elementem rozwoju wylêgarnictwa i akwakultury.

Zdzis³aw Zakêœ
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