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Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych  

w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis.  
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Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów 

 okonia Perca fluviatilis.  

Akronim projektu: PRO-PERCH 

Źródło finansowania: Unia Europejska ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 

 Morskiego i Rybackiego, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020; Priorytet 2: 

 Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, 

 konkurencyjnej i opartej na wiedzy; Działanie 2.1 Innowacje. Lata: 2020-2023 

Skład konsorcjum projektu: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

 w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W realizacji badań 

 uczestniczą także pracownicy Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierząt  

 i Badań Żywności PAN w Olsztynie. 
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Wybór zagadnienia projektowego/badawczego 

• potrzeba dywersyfikacji gatunkowej w akwakulturze 

• wykorzystanie potencjału hodowlanego stawów karpiowych 

• utrzymanie walorów poza produkcyjnych stawów ziemnych 

• połączenie innowacyjności zagadnienia z prowadzeniem badań naukowych 

• doświadczenie zespołu badawczego 



• corocznie zapotrzebowanie na 
produkty z okonia wynosi 30-35 tys. 
ton  

• rynkiem zbytu są głównie kraje 
Alpejskie oraz Skandynawia 

• akwakultura okonia stanowi 
niecałe 1% całkowitej podaży 
gatunku 

• obecnie znaczącymi 
producentami okonia 
hodowlanego są: Szwajcaria 
Francja, Dania i Irlandia 

Źródło: FAO FishStat 
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Dlaczego okoń? 

Potrzeba dywersyfikacji gatunkowej w akwakulturze 



 

 

• krótki okres niezbędny do osiągnięcia dojrzałości płciowej  

• niewielkie rozmiary tarlaków umożliwiające obniżenie kosztów utrzymywania licznego stada 

tarłowego oraz stosunkowo łatwe manipulowanie takim stadem  

• tolerancja na stres i niekorzystne warunki środowiskowe 

• opracowana biotechnika rozrodu poza sezonem tarłowym  

• powtarzalność wyników podchowu larw oraz narybku (możliwość minimalizacji zjawiska kanibalizmu)  

• łatwa adaptacja do pobierania paszy sztucznej (feeding behawior)  

• ograniczony rozwój gonad w warunkach intensywnej hodowli do momentu wielkości konsumpcyjnej 

• łatwy dostęp do materiału badawczego o znanym pochodzeniu  

• obecność farm produkujących stałą ilość okonia w systemach RAS  

• produkcja całoroczna (Szwajcaria 12x) 

• pełna kontrola warunków produkcji materiału obsadowego   

• produkt finalny w postaci ryby handlowej uzyskany w ciągu mniej niż 12 miesięcy  

 

 

 

Dlaczego okoń? 
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Potrzeba dywersyfikacji gatunkowej w akwakulturze 
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Przesadki I 

Przesadki II 12% 

Kroczkowe 
[PROCENTOWE] 

Towarowe 
[PROCENTOWE] Zimochowy 

Tarlakowe 

Tarliska 

Inne 

8% 
50 000 ha  
pow. użytkowej 
 
8% = 4 000 ha  

Wykorzystanie potencjału hodowlanego stawów karpiowych 
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Utrzymanie walorów poza produkcyjnych stawów ziemnych 

• retencja wód 

• ostoja bioróżnorodności fauny i flory 

• mikroklimat 

• „naturalna oczyszczalnia” wód zlewni 
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Połączenie innowacyjności zagadnienia z prowadzeniem badań naukowych 

Cały cykl życiowy „zamyka się” w 

niewoli, bez udziału ryb ze środowiska 

naturalnego. Brak jednak specyficznych 

programów hodowlanych. 

(Teletchea and Fontaine 2014)  

4 poziom 
udomowienia 

DZIŚ 

2,500 lat temu 
1990 

- Rozród kontrolowany 

- Larwikultura 

Rozpoczęcie procesu 
udomawiania ryb  



1951-2021 doświadczenie zespołu badawczego 
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doświadczenie zespołu badawczego 
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Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych  

w oparciu o semi-intensywny wychów okonia Perca fluviatilis.  

Założenia projektu  
kompleksowe opracowanie technologii produkcji okonia w cyklu 

rocznym uwzględniającej integrację dwóch odmiennych 

systemów hodowlanych: 

 

• systemu RAS służącego przeprowadzeniu pozasezonowego 

tarła, inkubacji ikry, wychowu larw oraz produkcji narybku  

o średniej masie ok. 5 g; 

• semi-intensywnego systemu do hodowli ryb okoniowatych 

opartego na odpowiednio zaadoptowanym stawie ziemnym 

•tarło kont rol owane poza sezonem rozrodczym;  

•wychów narybku w systemie RAS nie dłużej niż 3 miesiące;  

•semi -intensywny tucz prowadzony będzie w monokulturze przy stosowaniu 
żywienia paszami  komponowanymi ;  

•adaptacja stawu ziemnego typu karpiowego do wymogów niniejszej 
technologii musi uwzględniać ich specyfikę oraz charakteryzować się 
minimalnymi kosztami realizacji przedsięwzięcia.  



 

Organizacja produkcji dla RAS + stawy 

Etap I: Tworzenie stada rodzicielskiego 
• pierwsze stado 
• 3 miesiące 
 
Etap II: Produkcja narybku 
• masa jednostkowa 5 g 
• 3 miesiące  
 
Etap III: Produkcja ryby towarowej 
• masa jednostkowa 100 g 
• 6 miesięcy 

+ 
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Schemat manipulacji termicznych zastosowanych w trakcie rozrodu okonia 

przeprowadzonego poza okresem naturalnego tarła (wg Żarskiego i in. 2017, 2019). 

 

 

Przygotowanie ryb do rozrodu 
1951-2021 



pobór gamet 

zapłodnienie 
inkubacja 

 

Rozród – pozyskanie gamet, zapłodnienie i inkubacja 



 

Podchów do narybku do 5 g 



 

Tucz ryby towarowej do 100 g 

Żywienie wyłącznie paszą komercyjną 

Temperatura wody w stawach 

 start- 5g 
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45 g 

21 g 

27 g 

34 g 

39 g 

200 g 

100 g 

125 g 

150 g 

175 g 



Schemat RAS do przetrzymywania i rozrodu tarlaków, wychowu larw i narybku okonia 
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Projekt technologiczny sekcji narybkowej RAS dla produkcji okonia o masie 5 g 

Testowanie możliwości produkcyjnej systemu do 180 kg narybku okonia 
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Koncepcja adaptacji stawu ziemnego do tuczu okonia 
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Projekt technologiczny stawu ziemnego do tuczu okonia 

Powierzchnia stawu – 0,03 ha  

Testowanie możliwości produkcyjnej stawu dla 100 g okonia do ok. 8 ton na ha 
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Adaptacja stawu ziemnego do tuczu okonia 
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Adaptacja stawu ziemnego do tuczu okonia 
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Adaptacja stawu ziemnego do tuczu okonia 
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Analiza społeczno-ekonomiczna i środowiskowa przedsięwzięcia i produktu 

Analiza otoczenia i potencjału przedsięwzięcia oraz produktu i rynku 

Analiza ekonomiczna intensywnej produkcji okonia w RAS i stawach 

ziemnych w skali mikro- i makro 

Ocena wpływu na środowisko systemów produkcji w RAS i stawach 

ziemnych na przykładzie produkcji okonia, przy użyciu metodyki LCA 

(analiza cyklu życia) 
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Dziękuję za uwagę 


