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Akwakultura jesiotrowatych na świecie 



Światowa produkcja kawioru  

Ogólnie: 364 t 

Lider: Chiny ponad 100 ton 

Gary Friedman LA TIMES 

MadLab 



Akwakultura jesiotrowatych w Polsce 

Najczęściej hodowane gatunki: 
Jesiotr syberyjski (Acipenser baerii) 

 

 

Jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii) 

 

  

Sterlet (Acipenser ruthenus) 

 

 

Jesiotr ostronosy٭ (Acipenser oxyrhynchus) 

 



Strategia produkcji 

• Produkcja materiału do celów restytucyjnych 

 

-Jesiotr ostronosy  

 

 

• Uzyskanie ryb towarowych – mięso i kawior  

 

-Jesiotry: syberyjski, rosyjski, sterlet ew. krzyżówki  



Cykl produkcyjny  

Produkcja ryby handlowej 

 
 

Restytucja 

 

 

        

 

 

 

 

    

     

                          

                  

  

Zarybienia Selekcja 

Uzupełnienie 

stada 

Stado tarłowe 

Rozród 

Podchów 

Stymulacja fototermiczna  
hormonalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stado tarłowe 

Rozród  
Kawior + mięso  

Podchów Narybek Podchów 

Tucz 

Ryba handlowa 

Sprzedaż Uzupełnienie stada 

Tarlak 

Rozród 

Uzupełnienie stada 

Stymulacja Brak stymulacji 



Rozród - planowanie 

• Dobór tarlaków 

- Późno osiągają dojrzałość płciową: 

Jesiotr syberyjski: 8-10 lat (w naturze nawet 20) 

Jesiotr ostronosy: 14-16 (w naturze 18-22) 

- Tarło co 2-5 lat  

• Odpowiednie warunki fototermiczne 

• Odpowiednie żywienie 

- Pasze dla reproduktorów (48-52% białka i 9-
14% tłuszczu) 

 



Rozród - przygotowanie 

• Rozpoznanie płci i gotowości 

tarłowej 

• Cechy zewnętrzne: Szata godowa 

(wysypka lub biały nalot na 

głowie), kształt i kolor otworu 

płciowego, wypełnienie powłok 

brzusznych 

• Sprawdzenie stopnia dojrzałości 

gonad (biopsja, USG) 

• Stymulacja fototermiczna  

• Stymulacja hormonalna: przysadkę 

mózgową ryb karpiowatych CPG 

(4-8 mg kg-1 m.c) lub LH-RH (0,1 mg 

kg-1 m.c) 

 



Rozród cd.  

Pobór produktów płciowych 

1. Ikra 

- Nacięcie końcowego odcinka 

jajowodu 

- Wykorzystanie cewnika 

- Metoda pneumatyczna 

- Wycięcie całych gonad (kawior) 

2. Nasienie 

- Wprowadzenie katatera 

- Bezpośrednio do naczynia 

 

AFP PHOTO 



Zapłodnienie, inkubacja i wylęg 

Zapłodnienie: 

- Nasienie rozcieńczone z wodą (1:50 

do 1:200) 

Rozklejanie: 

- Środki rozklejające: muł rzeczny 

(ziemia Fullera), kaolin, roztwór 

mleka, tanina lub ich kombinację  

- Najszybsza tanina (stężenie 1:2000, 

dwukrotne przepłukiwanie ikry, 

przez 45 i 30 sekund) 

Obsadzanie i inkubacja: 

- Słoje Weissa  

- Aparaty McDonalda 

Wylęg: 

- Zmiana reakcji na światło 

- Resorpcja woreczka żółtkowego 

- Wyrzut korka melaninowego  

 



Podchów 

Intensywny chów narybku 

- Baseny z tworzyw sztucznych 

- Stawy betonowe 

 

 

 

 

 

 

Wstępne rozżerowanie 

- Baseny (tworzywa sztuczne, 

kontrolowane warunki): 

- Obsady 2-3 tys. larw/m2, a 

maksymalne 5 tys. larw/m2 

- Dawka żywieniowa nawet 20% 

biomasy (podawana jak 

najczęściej) 

  



Podchów 
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Tucz 

• 1 rok – śr. masa 300-400g 

• 2 rok – 1 600 – 2500 g 

• Końcowa obsada nawet 100kg/m2 

• Pasze komercyjne 45% białka i do 

20% tłuszczu 

Ryby powyżej 50g  

 



Dziękuję za uwagę 


