
dylematu, gdy¿ wchodzi tu w rachubê zbyt wiele zmiennych:

zakres przyduchy i jej przyczyny, rozmiar strat, dotychcza-

sowa praktyka itd.

Je¿eli jednak uznamy, ¿e przepisy ustawy o odpadach

maj¹ charakter szczególny wzglêdem przepisów k.c., to

rozstrzygniêcie staje siê prostsze. Ustawa o odpadach

w art. 7 nak³ada bowiem obowi¹zki zwi¹zane z postêpowa-

niem z odpadami na ich posiadacza, a nie w³aœciciela.

U¿ytkownik rybacki jest na pewno posiadaczem obwodu

rybackiego, a wiêc tym samym posiadaczem odpadów

w postaci œniêtych ryb, a to, ¿e nie on jest „wytwórc¹”

odpadów i ¿e dla niego powstanie tych odpadów jest

klêsk¹, nie ma nic do rzeczy. U¿ytkownik rybacki ma siê

zaj¹æ odpadami, wydobyæ œniête ryby z wody i doprowa-

dziæ, przy wykorzystaniu specjalistycznych firm, do ich

odzysku lub unieszkodliwienia. Myœlê przeto, ¿e wiêcej

argumentów przemawia za rozwi¹zaniem, ¿e usuniêcie

œniêtych w nastêpstwie przyduchy ryb z jeziora jest

obowi¹zkiem u¿ytkownika obwodu rybackiego, aczkol-

wiek dostrzegam, ¿e mo¿na znaleŸæ pewne racje przema-

wiaj¹ce za tym, ¿e jest to obowi¹zek dyrektora RZGW.

Wojciech Radecki

�Konferencje � Seminaria �Targi � Wystawy �Spotkania � Zjazdy

VI Konferencja Dyrektorów Centrów Akwakultury –

NACEE 16-18 wrzeœnia w Przysieku k. Torunia

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza

w Olsztynie zosta³ zobligowany do organizacji kolejnej – VI

Konferencji Dyrektorów Sieci Centrów Akwakultury w Cen-

tralnej i Wschodniej Europie – NACEE. NACEE jest organi-

zacj¹ skupiaj¹c¹ 41 instytutów naukowych, uczelni i orga-

nizacji zwi¹zanych z rybactwem œródl¹dowym z 15 krajów

regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Organizacja

powsta³a 5 lat temu z inicjatywy dr. Laszlo Varadi – dyrek-

tora Instytutu Hydrobiologii i Irygacji w Szarvas, który to

instytut zosta³ koordynatorem sieci. Od dwóch lat NACEE

dzia³a pod egid¹ Departamentu Gospodarki Rybackiej

i Akwakultury FAO. Jej g³ównym celem jest wymiana infor-

macji i u³atwianie wspó³pracy naukowo-badawczej pomiê-

dzy organizacjami cz³onkowskimi, w tym tak¿e tworzenia

konsorcjów do realizacji miêdzynarodowych projektów

z dziedziny akwakultury. Szczególnym wyzwaniem dla

NACEE s¹ prace nad utworzeniem Regionalnej Platformy

Akwakultury, która umo¿liwi uwzglêdnianie specyfiki roz-

woju akwakultury naszych krajów w odnoœnych dyrekty-

wach Komisji Europejskiej. Miêdzy innymi temu zagadnie-

niu by³o poœwiêcone VI posiedzenie dyrektorów.

Sieæ NACEE posiada w³asn¹ stronê internetow¹

www.agrowebcee.net/nacee/, na której osoby zaintereso-

wane mog¹ znaleŸæ szczegó³owe informacje o jej

dzia³alnoœci i uczestnicz¹cych w niej instytucjach.

VI Konferencja Dyrektorów Centrów NACEE zosta³a

zorganizowana w dniach 16-18 wrzeœnia w Przysieku k.

Torunia w Hotelu Daglezja na terenie Centrum Szkolenio-

wego ODR.

Dzieñ poprzedzaj¹cy oficjalne otwarcie konferencji,

tzn. 15 wrzeœnia by³ du¿ym wyzwaniem logistycznym: do

Torunia G³ównego doje¿d¿ali poci¹gami (i nie tylko)

uczestnicy i trzeba by³o zorganizowaæ ich transport do

Przysieka. Mimo pewnych trudnoœci, zwi¹zanych z awari¹

naszego instytutowego samochodu, wszyscy goœcie

zostali wygodnie zakwaterowani w hotelu.

Nastêpnego dnia po œniadaniu rozpoczê³a siê rejestra-

cja uczestników konferencji. Okaza³o siê, ¿e liczba uczest-
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Fot. 1. Dyrektor Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski otwiera VI Konferencjê
NACEE.



ników by³a znacznie mniejsza od oczekiwanej – mia³a na to

wp³yw niekorzystna sytuacja finansowa uczestnicz¹cych

w sieci instytucji spowodowana kryzysem. Ogó³em w kon-

ferencji uczestniczy³o 35 osób, reprezentuj¹cych poszcze-

gólne oœrodki naukowo-badawcze i edukacyjne, a tak¿e

zrzeszenia producentów oraz bran¿owe jednostki admini-

stracji pañstwowej. Nasz Departament Rybo³ówstwa

reprezentowa³ naczelnik Wydz. Rybactwa Œródl¹dowego

Igor Wawrzyniak, a zrzeszenie producentów ryb Jacek

Juchniewicz. Przedstawicielem lokalnej administracji by³

prezes Okrêgowego Zarz¹du PZW w Toruniu Miros³aw

Purzycki, który jak przysta³o na prawdziwego gospodarza

terenu dba³, aby ¿adne problemy organizacyjne nie

zak³óca³y przebiegu konferencji i w razie potrzeby oka-

zywa³ niezbêdn¹ pomoc.

Konferencjê otworzy³ dyrektor Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie prof. dr hab. Bogus³aw Zda-

nowski, który powita³ uczestników, a nastêpnie przekaza³

prowadzenie obrad Laszlo Varadi. W swoim wyst¹pieniu

Laszlo Varadi przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci

merytorycznej sieci w okresie poprzedzaj¹cym konferen-

cjê, a tak¿e sprawozdanie finansowe. Nastêpnie g³os

zabrali kierownicy grup tematycznych: hodowli jesiotrów,

genetyki i selekcji ryb, nowych gatunków, edukacji w dzie-

dzinie akwakultury, nowych technologii.

Przedstawili oni sprawozdania z realizacji w minionym

okresie nakreœlonych wczeœniej zadañ, a tak¿e przedsta-

wili kierunki badañ aktualnie realizowanych w poszczegól-

nych oœrodkach, w tym równie¿ w ramach umów dwu-

i wielostronnych. Oficjaln¹ czêœæ obrad zakoñczy³a dysku-

sja, w której dominowa³a przede wszystkim troska

o przysz³oœæ i formê organizacyjn¹ sieci, doskonalenie jej

funkcjonowania, a tak¿e zasad finansowania. Z uwagi na

istotnoœæ poruszanych problemów postanowiono dalsz¹

dyskusjê przenieœæ na nastêpny dzieñ.

W drugim dniu obrad oprócz wspomnianych ju¿ pro-

blemów zwi¹zanych z dalszym funkcjonowaniem sieci

dominowa³o tworzenie narodowych platform technologicz-

nych akwakultury, a tak¿e udzia³ sieci NACEE w funkcjo-

nuj¹cej ju¿ Europejskiej Platformie Technologicznej. Swo-

imi doœwiadczeniami w tym zakresie podzielili siê Laszlo

Varadi, Jacek Juchniewicz i Zdenek Adamek, aktywnie

dzia³aj¹cy w jej strukturach.

Wa¿nym problemem zwi¹zanym z tworzeniem i funk-

cjonowaniem platformy technologicznej akwakultury jest

zacieœnienie wspó³pracy z organizacjami producentów ryb

z poszczególnych krajów. S³u¿yæ temu bêd¹ organizo-

wane w ramach dzia³alnoœci sieci tzw. Farmerskie Dni.

Na zakoñczenie obrad tradycyjnie ustalono miejsce

organizacji nastêpnej konferencji.

Po obiedzie uczestnikom konferencji zaproponowano

alternatywnie dwie wycieczki: jedn¹ z przewodnikiem po

Starym Mieœcie Torunia, a drug¹ do nowo wybudowanego
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Fot. 2. Wyst¹pienie dyrektora HAKI dr. Laszlo Varadi.

Fot. 3. Grupowe zdjêcie uczestników konferencji.

Fot. 4. Podsumowanie konferencji na uroczystej kolacji.



oœrodka rozrodu i chowu materia³u zarybieniowego cen-

nych gatunków ryb, w tym równie¿ jesiotra ostronosego,

w Zak³adzie Rybackim PZW w Grzmiêcej. By³o to Ÿród³em

rozterek wiêkszoœci goœci, ale w koñcu ka¿dy wybra³ bar-

dziej odpowiadaj¹c¹ mu propozycjê. W lepszej sytuacji

znaleŸli siê uczestnicy wycieczki do Grzmiêcej, bo mogli

równie¿ po drodze zobaczyæ najwa¿niejsze zabytki Toru-

nia i odbyæ krótk¹ wycieczkê po Starym Mieœcie.

Oficjalny program zakoñczy³a uroczysta kolacja, na

której w licznych wyst¹pieniach podsumowano zako-

ñczon¹ konferencjê i dziêkuj¹c jej organizatorom podkre-

œlano dobr¹ organizacjê, mi³¹ atmosferê i interesuj¹c¹

czêœæ rekreacyjn¹, za co szczególne podziêkowania

nale¿¹ siê Barbarze Samulowskiej-Dramiñskiej

i wspó³autorowi niniejszego doniesienia Arkadiuszowi

Dudzie, którzy byli odpowiedzialni za organizacyjn¹ stronê

konferencji.

Ryszard Kolman, Arkadiusz Duda

Zak³ad Ichtiologii IRS w Olsztynie

Miêdzynarodowa Konferencja Aquaculture Europe ’09

W tym roku miêdzynarodowa konferencja Aquaculture

Europe ’09 odby³a siê w znanym ju¿ dobrze sta³ym uczest-

nikom, norweskim miasteczku Trondheim. Ta niegdysiej-

sza stolica Norwegii obecnie stanowi jedno z wiêkszych

miast portowych tego kraju. Warto pamiêtaæ, ¿e na skoczni

w Trondheim Adam Ma³ysz ustanowi³ niezwyk³y rekord

wynosz¹cy, bagatela 138,5 m. Wielu twierdzi³o, ¿e jest to

rekord nie do pobicia, co bardziej jeszcze dopingowa³o

sportowców by tego dokonaæ. Oczywiœcie z pozytywnym

skutkiem, od 2008 roku rekord nale¿y do Simona

Ammanna i wynosi 140 m. Dowodzi to, ¿e cz³owiek jest nie-

zwykle zaskakuj¹cym stworzeniem – zapewne je¿eli

zechce, mo¿e nawet i sam siebie przeskoczyæ. Wracaj¹c

do Trondheim, samo miasteczko wygl¹da niezwykle urokli-

wie, przedzielone w wielu miejscach przez ujœcie rzeki Nidy

i ³¹czone ze sob¹ za pomoc¹ malowniczych mostów (fot. 1,

2). Szerokie alejki, niespotykane w miastach o œrednio-

wiecznych korzeniach to efekt wielu po¿arów, które zdo-

pingowa³y rz¹dz¹cych do drastycznej zmiany w architektu-

rze i stworzeniu specyficznych „tam dla ognia” w³aœnie

w postaci szerokich alei. Z innych atrakcji, w mieœcie tym

spotkaæ mo¿na wyci¹g dla rowerów, oryginalny projekt

studenta pochodz¹cego z Trondheim (fot. 3). Wybór Nor-

wegii, do niedawna najwiêkszej na œwiecie potêgi gospo-

darczej w produkcji ³ososi, na gospodarza konferencji

dotycz¹cej akwakultury jest bezsprzecznie oczywisty.

Organizatorem by³o jak co roku Europejskie Stowarzysze-

nie Akwakultury (European Aquaculture Society EAS),

które tym razem w kooperacji z Nor-Fishin Fundation

podjê³o siê „promowaæ akwakulturê”. Gospodarzem kon-

ferencji by³ Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii,

który powsta³ w 1996 roku jako konfederacja a¿ 5 tutej-

szych uczelni wy¿szych (fot. 4, 5, 6). Jest to jeden z naj-

szybciej rozwijaj¹cych siê oœrodków naukowych w Norwe-

gii. Kluczem do jego sukcesu jest w³aœnie ró¿norodnoœæ

rozwijanych tutaj nauk, gdzie w przypadku akwakultury,

obok biologów pracuj¹ technicy oraz ekonomiœci, tak by

badania mia³y nie tylko aspekt poznawczy, ale mog³y daæ

tak¿e efekt wymierny dla finansuj¹cego je spo³eczeñstwa.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli profesor wspomnia-

nego Uniwersytetu, Ingvald Strommen, przewodnicz¹ca

Komitetu Steruj¹cego (Steering Committee Chair) Helge

Reintersten, prezes EAS Selina Stad oraz dyrektor

Nor-Fishin Fundation Odd Berg. W konferencji wziê³o

udzia³ 300 osób, co w porównaniu z zesz³oroczn¹ (Aqu-

aculture Europe ’08), która odby³a siê w Krakowie i zgro-

5/2009 KOMUNIKATY RYBACKIE 33

Fot. 1 Fot. 2



madzi³a 700 uczestników, mo¿na nazwaæ spotkaniem

kameralnym. Wœród Polaków byli reprezentanci Stowarzy-

szenia Producentów Ryb £ososiowatych (SPR£), Pol-

skiego Towarzystwa Rybackiego (PTR) oraz jednostek

naukowych, w tym Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiej-

skiego (SGGW), Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

(UWM), Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego (IRS). Tema-

tem przewodnim konferencji dotycz¹cych wszystkich

aspektów rozwoju gospodarczego œwiata staje siê obecnie

szeroko rozumiana ekologia. Nie mog³o byæ inaczej i

w przypadku tej konferencji. Ogólny trend analizowania

efektów rozwoju ka¿dej z dziedzin gospodarki pod k¹tem

jej wp³ywu na œrodowisko jest tak¿e realizowany w bada-

niach dotycz¹cych akwakultury. Temat przewodni „New

research frontiers – novel approaches for evolving needs”

zdominowa³ aspekt ¿ywieniowy zw³aszcza ryb morskich.

Pierwsza sesja plenarna poœwiêcona by³a nowym mo¿li-

woœciom pozyskiwania ró¿nych Ÿróde³ t³uszczu i bia³ka, ze

szczególnym uwzglêdnieniem technologii przyjaznych

œrodowisku. Inne referaty i postery dotyczy³y bezpiecz-

nego stosowania roœlinnych suplementów w diecie ryb,

nowych metod testowania ich u¿ytecznoœci, wp³ywu na

w³aœciwoœci biologiczne diety, w tym absorpcje sk³adni-

ków pokarmowych i zwi¹zek z ni¹ ekspresji wybranych

genów w ciele ryb (fot. 7, 8, 9). Zaprezentowano tak¿e

prace dotycz¹ce wybranych bia³ek i lipidów jako biomarke-

rów jakoœci materia³u biologicznego oraz zastosowania

pre- i probiotyków w diecie ryb. Mo¿na by³o odnieœæ wra¿e-

nie, ¿e ¿ywienie ryb cieszy siê szczególnym zainteresowa-

niem wœród uczestników. Nie bez powodu. Jest to bowiem

najwê¿sze gard³o w ka¿dej produkcji zwierzêcej. Nie od

dziœ zwraca siê uwagê na efektywnoœæ ¿ywienia zwierz¹t
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produktami roœlinnymi, gdzie w przypadku wo³owiny obli-

cza siê, ¿e do wyprodukowania jednego jej kilograma

potrzeba a¿ 16 kilogramów soi. I chocia¿ efektywnoœæ pro-

dukcji rybackiej jest o wiele wy¿sza, nie ustaj¹ starania, by

jeszcze bardziej j¹ poprawiæ. G³ównie za spraw¹ wykorzy-

stywania innych, ni¿ w przypadku ¿ywienia ludzi, Ÿróde³

bia³ka i t³uszczów. St¹d powstawanie nowych technologii

uzdatniania odpadów poprodukcyjnych w celu ¿ywienia

ryb, takich jak opatentowana metoda Gelfeed, której efekty

zastosowania raportowano w kilku wyk³adach. Obok

badañ dotycz¹cych poszukiwania nowych Ÿróde³ sk³adni-

ków pokarmowych dla ryb, znalaz³y siê tak¿e wyk³ady

dotycz¹ce lepszego ich wykorzystania. Systemy multitro-

ficzne, w których obok produkcji rybackiej prowadzi siê

hodowle roœlinne, pozwalaj¹ na obni¿enie poziomu zanie-

czyszczeñ w wodach odp³ywowych, lub wrêcz ca³kowit¹

ich eliminacjê. Ponadto pozwalaj¹ zdywersyfikowaæ pro-

dukcjê, dostarczaj¹c w³aœcicielom nowego towaru handlo-

wego w postaci produkcji dodatkowej roœlin lub bezkrê-

gowców. Myli³by siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e takie multitro-

ficzne gospodarstwo mo¿na prowadziæ jedynie dyspo-

nuj¹c obiegiem zamkniêtym wody. Okazuje siê, ¿e tak¿e

i sadzowe hodowle morskie mog¹ zmniejszyæ sw¹ uci¹¿li-

woœæ dla œrodowiska, jeœli towarzyszyæ im bêdzie hodowla

miêczaków oraz glonów. Daj¹c dodatkowy dochód

hodowcy, spe³niaj¹ wymogi lepszego dbania o stan œrodo-

wiska przez co i wilk mo¿e byæ syty, i owca ca³a. Badania te

raz jeszcze, podobnie jak historia rekordów skoczni w Nor-

wegii udowadniaj¹, ¿e je¿eli coœ wydaje siê nam niemo-

¿liwe, znajd¹ siê chêtni, by pokazaæ, ¿e nie dla nich.

I chwa³a im za to, gdy¿ tylko dziêki takim postawom, upar-

tym i buntowniczym jednostkom, które nie poddaj¹ siê

biernie zastanej rzeczywistoœci, ale sami usi³uj¹ j¹ zmie-

niaæ, mo¿liwy staje siê postêp technologiczny naszej cywi-

lizacji.

Kolejna konferencja AE ’09 odbêdzie siê w Porto. Czy

Portugalia przyci¹gnie wiêksz¹ liczbê uczestników i czy

przysz³oroczna konferencja pobije w swojej liczebnoœci

krakowsk¹, czas poka¿e. Z pewnoœci¹ spotkaæ tam bêdzie

mo¿na autorytety naukowe uznawane w œwiecie akwakul-

tury. I przy okazji … nie zmarzn¹æ.

Agata Kowalska

Zak³ad Akwakultury IRS Olsztyn

Rados³aw Kowalski

Zak³ad Biologii Gamet i Zarodka, Instytut

Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN

Olsztyn

XXIII Konferencja „WYLÊGARNIA 2009” 1-3 wrzeœnia

2009, Debrzyno k. Koœcierzyny

W dniach 1-3 wrzeœnia 2009 r. odby³a siê konferencja

„Wylêgarnia”, organizowana przez Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie. Tematem przewodnim by³y

ryby ³ososiowate. W obradach wziê³o udzia³ 90 uczestni-

ków. W czasie dwóch sesji wyg³oszono ³¹cznie 20 refera-

tów. Oprócz referatów nie zabrak³o tak¿e prezentacji w for-

mie plakatów, których by³o 28.

Pierwszy referat dotyczy³ oceny jakoœci ikry pstr¹ga

têczowego (Oncorhynchus mykiss). W nastêpnych refera-

tach zaprezentowano innowacyjn¹ pneumatyczn¹ metodê

pobierania ikry, omówiono p³odnoœæ samic lipienia euro-
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pejskiego (Thymallus thymallus) pochodz¹cych z hodow-

lanego stada matecznego, porównano wskaŸniki hodow-

lane i wydajnoœæ rzeŸn¹ pstr¹ga Ÿródlanego (Salvelinus

alpinus). W kolejnych przedstawiono wybrane aspekty bio-

techniki chowu lipienia (Thymallus thymallus) ze szczegól-

nym uwzglêdnienie nowych metod profilaktyki, porównano

wybrane wskaŸniki hodowlane dwóch populacji siei jezio-

rowej (Coregonus lavaretus) oraz omówiono aktualny stan

wiedzy i mo¿liwoœci terapeutyczne w zakresie chorób bak-

teryjnych ryb ³ososiowatych. W ostatnim referacie przed-

stawiono problem kontroli stanu zdrowotnego ryb po zmia-

nach w przepisach weterynaryjnych. Po sesji referatowej

zorganizowano wycieczkê do Zak³adu Hodowli Ryb £oso-

siowatych w Rutkach, gdzie mo¿na by³o zapoznaæ siê

z osi¹gniêciami tej placówki terenowej Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego. W drodze powrotnej uczestnicy konferen-

cji zwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szym-

barku, gdzie najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y najd³u¿sza deska

œwiata i dom „do góry nogami”. Dzieñ zakoñczono kolacj¹

przy muzyce z Kapel¹ Kaszubsk¹.

Sesjê referatow¹ drugiego dnia konferencji otwiera³

referat dotycz¹cy mo¿liwoœci aktywnej ochrony troci jezio-

rowej (Salmo trutta m. lacustris) w zlewni jeziora Wdzydze.

Nastêpnie omówiono spostrze¿enia z prac hodowlanych

w Oœrodku Zarybieniowym PZW w Gawrych Rudzie,

gospodarkê rybami ³ososiowatymi prowadzon¹ przez

Okrêg PZW w Szczecinie w latach 1999-2009 oraz

przegl¹d metod przechowywania nasienia ryb ³ososiowa-

tych i ich praktyczne zastosowanie w wylêgarniach.

Kolejne referaty dotyczy³y kriokonserwacja nasienia ryb

³ososiowatych i wykorzystania niesteroidowych œrodków

do maskulinizacji ryb ³ososiowatych.

Trzeci¹ i ostatni¹ sesjê otworzy³ referat o mo¿liwoœci

masowego znakowania larw siei (Coregonus lavaretus),
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sielawy (Coregonus albula) i troci jeziorowej (Salmo trutta

m. lacustris) za pomoc¹ szoków termicznych. Omówiono

te¿ wp³yw struktury ¿wirowo-kamienistej gniazd na wyniki

inkubacji jaj troci (Salmo trutta m. Trutta) oraz wp³yw foto-

periodu, temperatury i preparatów hormonalnych (Ova-

prim, Ovopel) na wyniki rozrodu brzany (Barbus barbus).

Kolejne referaty prezentowa³y wp³yw ¿ywienia wybranymi

paszami przemys³owymi firmy Aller-Aqua na wzrost i sk³ad

chemiczny cia³a karpiokarasi (Cyprinus carpio x Carassius

auratus) chowanych w wodzie poch³odniczej, nowe trendy

w ¿ywieniu ryb hodowlanych, szczególnie pod k¹tem

mo¿liwoœci zastosowania ró¿nych Ÿróde³ lipidów. Ostatni

referat przedstawia³ gospodarowanie populacj¹ pstr¹ga

potokowego (Salmo trutta m. fario) na obszarze chronio-

nym na przyk³adzie rzeki Pas³êki (pó³nocna Polska).

W czêœci plakatowej konferencji zaprezentowano 28

doniesieñ w formie plakatów. Wszystkim uczestnikom kon-

ferencji w imieniu organizatorów sk³adam serdeczne

podziêkowania za przygotowanie ciekawych doniesieñ,

a tak¿e za stworzon¹ wspania³¹ atmosferê i wspóln¹

zabawê. Zapraszamy wszystkich na nastêpn¹ „Wylêgarniê

2010”, o której miejscu i tematyce poinformujemy w sto-

sownym komunikacie.

Dariusz Ulikowski

Zak³ad Hodowli Ryb

Jesiotrowatych IRS w Pieczarkach
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AQUARIUS – oszczêdza czas i zarabia pieni¹dze

W zwi¹zku z dop³atami wodno-œrodowiskowymi dla

gospodarstw rybackich wzros³o zainteresowanie informa-

tycznymi us³ugami, pozwalaj¹cymi na prowadzenie doku-

mentacji w sposób zgodny z istniej¹cym stanem prawnym

(m.in. druki RRW-22, RRW-23). Poni¿ej przedstawiamy

wywiad z p. Andrzejem Abramczykiem z Gospodarstwa

Jeziorowego w E³ku – wiceprezesem Zwi¹zku Producen-

tów Ryb oraz p. Piotrem Wielgoszem z Gospodarstwa

Jedlanka.

Czy wykorzystuj¹ Panowie narzêdzia informatyczne

w bie¿¹cej dzia³alnoœci swojego gospodarstwa?

– A. Abramczyk. Od kilku lat wykorzystujê system AQUARIUS. Zdecy-

dowaliœmy siê na zakup tego oprogramowania, gdy ustawodawca

narzuci³ wymóg tworzenia corocznych sprawozdañ. W momencie

wyboru systemu informatycznego zale¿a³o nam na prostej obs³udze

i gotowoœci autorów oprogramowania do wprowadzenia modyfikacji

szczególnie nam potrzebnych w bie¿¹cej dzia³alnoœci. Wa¿nym ele-

mentem by³a te¿ pozytywna opinia jednostki nadzoruj¹cej, ¿e system,

który nam oferowano jest zgodny z aktualnym stanem prawnym.

W chwili obecnej nie wyobra¿amy sobie prowadzenia dokumentacji

z produkcji „na piechotê” w formie papierowej. Inwestycja w system

AQURIUS bardzo szybko siê zwraca.

– P. Wielgosz. Nasze gospodarstwo wykorzystuje system AQUARIUS od

kilku miesiêcy. Do momentu zakupu programu zapisy z produkcji prowa-

dziliœmy w arkuszu kalkulacyjnym. Rozwi¹zanie takie by³o wystar-

czaj¹ce, ale tylko do pewnego momentu. Problemem sta³y siê zestawie-

nia, dokumenty o regulowanych prawnie wzorcach oraz sprawy

zwi¹zanie z bezpieczeñstwem przechowywania danych. Wybór by³ pro-

sty, poniewa¿ AQUARIUS posiada bardzo dobre referencje od dotych-

czasowych u¿ytkowników, a nam zale¿a³o na tym, abyœmy w jednym

programie mogli prowadziæ dokumentacjê dla jezior i stawów.

Czy program pozwala tylko ewidencjonowaæ dane,

czy mo¿na z niego równie¿ robiæ wydruki?

– A.A. Dziêki systemowi mam mo¿liwoœæ automatycznego tworzenia

ksi¹g gospodarczych, zestawienia roczne oraz RRW-23. Mamy ³atwy

dostêp do protoko³ów od³owów, zarybieñ i dokumentów magazyno-

wych. Naszym zadaniem jest tylko wprowadzenie danych do systemu

AQUARIUS, a system automatycznie tworzy sprawozdania.

– P.W. Ja tak¿e wykorzystujê mo¿liwoœæ tworzenia zestawieñ . Nasze

gospodarstwo nie tylko gospodaruje na jeziorach, ale tak¿e posiada

stawy, wiêc dziêki AQUARIUSOWI dodatkowo tworzê ksiêgi stawowe

i zestawienie RRW-22.

Jakie inne funkcjonalnoœci programu spowodowa³y,

¿e zdecydowali siê Panowie na jego zakup?

– P.W. My po wprowadzeniu danych analizujemy je w ró¿nych warian-

tach za dowolny okres. Mo¿emy sprawdziæ jaka by³a produkcja na jed-

nym stawie, grupie lub obiekcie za dowolny okres. Obliczamy efektyw-

noœæ oraz wspó³czynniki. Rozbudowana czêœæ analityczna systemu

umo¿liwia tworzenie kilkudziesiêciu raportów. Tworzenie raportu jest

bardzo szybkie i ³atwe. Dziêki takim raportom mogê skuteczniej

zarz¹dzaæ gospodarstwem. Istotne jest równie¿ to, ¿e autorzy systemu

bardzo chêtnie wspó³pracuj¹ z nami nad rozwojem nowych funkcjonal-

noœci – w niedalekiej przysz³oœci ma siê pojawiæ funkcjonalnoœæ sys-

temu pozwalaj¹ca na planowanie.

– A.A. Wdra¿aj¹c system AQUARIUS liczyliœmy na to, ¿e autorom uda

siê stworzyæ program spe³niaj¹cy nasze wymagania i bêdzie stanowi³

pomoc w naszej pracy. Mieliœmy ku temu wszelkie przes³anki, bowiem

tworz¹c ten produkt programiœci Aquarius System byli w sta³ym kon-

takcie i szybko reagowali na nasze uwagi. Nasze nadzieje zosta³y

spe³nione – AQUARIUS znakomicie sprawdza siê w praktyce. £¹czy

w sobie zalety m.in. rozbudowanej bazy danych, edytora druków oraz

kalkulatora sprawozdañ w wielu ró¿nych uk³adach. Zaopatrzono go

w wiele indywidualnych mo¿liwoœci konfiguracyjnych oraz szablonów

u³atwiaj¹cych wprowadzenie danych.

– Co wa¿ne, firma Aquarius System w odró¿nieniu od wielu firm na

naszym rynku poczuwa siê do odpowiedzialnoœci za produkt, doko-

nuj¹c jego aktualizacji i bie¿¹cych poprawek.

Jakie korzyœci Panowie uzyskali wykorzystuj¹c sys-

tem informatyczny do bie¿¹cej dzia³alnoœci?

– A.A. Bardzo proste. Wprowadzane s¹ dane, a system automatycznie

generuje zestawienia, dziêki którym kontrolujê wydajnoœæ pracowników,

prowadzê gospodarkê magazynow¹, obliczam efektywnoœæ, tworzê

dowolne zestawienia gospodarcze. Mam te¿ pewnoœæ, ¿e w przypadku

kontroli jednostki nadzoruj¹cej mam porz¹dek w dokumentacji. Taka

kontrola trwa o wiele krócej, a kontroluj¹cy ma pewnoœæ ¿e gospodar-

stwo prowadzi gospodarkê ryback¹ zgodnie z wymogami prawa.

– P.W. Korzyœci to przede wszystkim wszelkiego rodzaju zestawienia,

³atwoœæ rejestracji danych oraz bardzo du¿y automatyzm tworzenia

wydruków. System tak¿e spe³nia wymagania zawi¹zane z dop³atami

wodno-œrodowiskowymi – ksi¹¿ka stawowa, obsady, po³owy, karmie-

nia, nawo¿enia, leki, zabiegi pielêgnacyjne. Automatycznie tworzy siê

te¿ zestawienie RRW-22 co sprawia, ¿e nie bêdê musia³ co roku pod

koniec marca sumowaæ wszystkich wartoœci rêcznie, ale tylko wygene-

rujê wype³niony druk RRW-22 i wyœlê do IRS. Ca³a operacja trwa

dos³ownie minutê.

– Dziêkujê Panom za rozmowê.

Aquarius System Sp. z o.o.

ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznañ

tel. 0 501 358 241 tel. 0 503 129 789

e-mail: info@aquariussystem.pl;

http://www.aquariussystem.pl/
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Zdzis³aw Zakêœ – Sandacz. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy – Wyd.

IRS, 2009, s. 203, oprawa twarda, szyta, ilustracje i zdjêcia - kolor

Pomimo doœæ d³ugiego okresu, jaki up³yn¹³ od pierwszych udokumentowanych prób sztucznego rozrodu san-
dacza, jeszcze do pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia stan wiedzy na ten temat oraz intensywnych, w pe³ni
kontrolowanych metod produkcji materia³u zarybieniowego nie zosta³ jednak istotnie poszerzony. Odnoto-
waæ nale¿y, ¿e w okresie tym próby kontrolowanego rozradzania tego gatunku podejmowali zarówno
naukowcy, jak i praktycy. Uzyskiwane wyniki, w znakomitej wiêkszoœci przypadków nie by³y zachêcaj¹ce.
Niew¹tpliwie, wœród przedstawicieli naszej rodzimej ichtiofauny sandacz nale¿y do jednych z trudniejszych
w chowie i hodowli, a przyczyn owych trudnoœci nale¿y szukaæ w specyficznych cechach jego biologii i niewy-
starczaj¹cym ich poznaniu. Badania przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach w Zak³adzie Akwakultury
Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (ZA IRS) pozwoli³y na opracowanie sztucznego, stymulowa-
nego hormonalnie rozrodu tego gatunku w stopniu na tyle zadowalaj¹cym, ¿e metoda ta zosta³a ju¿ z powo-
dzeniem wdro¿ona do praktyki rybackiej. Od kilku lat z sukcesem stosowana jest te¿ metoda rozradzania
pozasezonowego. Co wa¿ne, oparta jest ona na tarlakach hodowlanych, podchowywanych w zamkniêtych
obiegach wody (obiegach recyrkulacyjnych) ju¿ od wylêgu. Istotnym elementem metody sztucznego rozra-
dzania sandacza by³o opanowanie procedury odklejania i inkubacji ikry w aparatach wylêgarniczych. Opraco-

wana zosta³a równie¿ metoda intensywnego podchowu narybku letniego na paszach sztucznych (metoda ekstensywno-intensywna). W ostatnich latach
zosta³a znacz¹co rozwiniêta metoda intensywnego podchowu wylêgu w warunkach zamkniêtych obiegów wody. Nale¿y dodaæ, ¿e w urz¹dzeniach tego
rodzaju mo¿liwa jest równie¿ produkcja sandacza do wielkoœci konsumpcyjnej (masa cia³a > 1 kg), a pierwsze farmy nastawione na produkcjê tego gatunku
rozpoczê³y ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ w Holandii i Danii.Z uwagi na obserwowany w Polsce w ostatnich latach wzrost znaczenia zarybieñ wód otwartych gatun-
kami drapie¿nymi, w tym sandaczem, zwiêkszy³o siê zainteresowanie gospodarstw rybackich metodami umo¿liwiaj¹cymi zintensyfikowanie i zoptymalizo-
wanie produkcji materia³u zarybieniowego. Odnotowaæ nale¿y, ¿e wzrost zainteresowania sandaczem dotyczy nie tylko krajów Europy Centralnej, w której
by³ on zawsze doceniany przez rybaków, wêdkarzy i konsumentów, ale równie¿ Europy Zachodniej. W efekcie pojawi³o siê szereg wartoœciowych informacji
uzupe³niaj¹cych np. zagadnienie intensywnego ¿ywienia tego gatunku. Bank danych o sztucznym rozrodzie i podchowie zosta³ znacz¹co poszerzony przez
praktyków rybackich rozradzaj¹cych i produkuj¹cych materia³ zarybieniowy sandacza. [ze Wstêpu]

Wydawnictwo IRS poleca � Wydawnictwo IRS poleca

Rybactwo œródl¹dowe – Praca zbiorowa pod red. Jana A. Szczerbow-

skiego, Wyd. IRS, Olsztyn 2008, s. 608

Rybactwo jako jedno z najstarszych zajêæ cz³owieka, sta³o siê wspó³czeœnie wa¿nym dzia³em rolnictwa,
rekreacji i ochrony œrodowiska. Obejmuje du¿y zespó³ zabiegów zmierzaj¹cych do racjonalnego wykorzystania
produktywnoœci zbiorników wodnych. Pos³uguje siê przy tym wiedz¹ z ró¿nych dziedzin, a miêdzy innymi
hydrochemi¹, hydrobiologi¹, hydrotechnik¹, technik¹ ryback¹ i ekonomik¹ gospodarowania. W jego zakres
wchodzi rybactwo morskie, ograniczone najczêœciej do rybo³ówstwa i rybactwo œródl¹dowe, które dzieli siê
z kolei na stawowe, jeziorowe i rzeczne. Rybactwo stawowe dotyczy sztucznie utworzonych zbiorników oraz
takich gatunków ryb, których chów jest najbardziej efektywny. Rybactwo jeziorowe i rzeczne ogranicza siê naj-
czêœciej do zbiorników naturalnych i obejmuje wiele czynnoœci zwi¹zanych zarówno z chowem i hodowl¹ ryb,
jak te¿ rybo³ówstwem. Rybactwo pozwala nie tylko produkowaæ i pozyskiwaæ ryby, lecz tak¿e zwiêksza reten-
cjê i poprawia stosunki wodne, zmniejsza tempo starzenia siê zbiorników naturalnych, najczêœciej polepsza
jakoœæ wody gromadzonej w stawach, a dodatkowo umo¿liwia wypoczynek i rekreacjê. Jego rozwój
powi¹zany jest ze specjalistycznymi dziedzinami nauki, dydaktyki oraz upowszechniaj¹cym wiedzê wydawa-
niem podrêczników. Niniejszy stanowi próbê zwiêz³ego ujêcia praktycznych i teoretycznych zagadnieñ
z tego zakresu i aktualizuje pierwsze wydanie (Szczerbowski i in. 1993) oraz zagadnienia przedstawione
w Encyklopedii rybacko-wêdkarskiej (Szczerbowski i in. 1998). Ze wzglêdu na i tak ju¿ pokaŸn¹ objêtoœæ,

w wielu przypadkach odwo³uje siê do podstawowej literatury uzupe³niaj¹cej. Przygotowano go z myœl¹ o potrzebach studentów wy¿szych lat studiów, pra-
cowników tego dzia³u gospodarki oraz szerokiej grupy czytelników zainteresowanych œrodowiskiem wodnym, rybami i rybactwem. (Przedmowa)
Podrêcznik "Rybactwo œródl¹dowe" sk³ada siê z 16 rozdzia³ów:

1. Wprowadzenie
2. Wody œródl¹dowe
3. Œrodowisko wodne i wystêpuj¹ce w nim organizmy
4. Eutrofizacja wód
5. Zanieczyszczenie wód
6. Ekologiczne uwarunkowania rybactwa
7. Biologia, znaczenie gospodarcze, chów i hodowla oraz od³owy

raków i ryb
8. Prawo, dydaktyka i nauka w rybactwie
9. Gospodarka rybacka

10. Rozród ryb, inkubacja ikry i wychów materia³u zarybieniowego
11. Narzêdzia i metody po³owu ryb
12. Od³owy, produkcja, import i eksport oraz spo¿ycie organizmów

wodnych
13. Magazynowanie, wstêpne zabezpieczenie i przewo¿enie ryb
14. Przetwórstwo organizmów wodnych
15. Problemy zdrowotne i ochrona zdrowia ryb
16. Œniêcie ryb i szkody w rybactwie

Opracowa³: Henryk Chmielewski



Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama � Reklama

Krok naprzód z Evolution®

Program paszowy Dibaq Evolution® to najnowsze

osi¹gniêcie firmy Dibaq w dziedzinie produkcji pasz i tech-

nik ¿ywieniowych ryb. W chwili obecnej, po wyjœciu z fazy

doœwiadczalnej wprowadzany zosta³ do obiegu rynko-

wego.

Opracowany przez Dzia³ Badañ i Rozwoju Akwakul-

tury firmy Dibaq program paszowy Dibaq Evolution®

powsta³ na bazie projektu CENIT ACUISOST, którego

tematem przewodnim by³o prowadzenie racjonalnej

i zrównowa¿onej akwakultury, przyjaznej œrodowisku.

G³ównym celem tego projektu i w rezultacie jego naj-

wiêksz¹ zdobycz¹ by³o opracowanie takiej receptury paszy

dla ryb w którym bia³ko poddane „obróbce wstêpnej”

zostaje pod koniec tego procesu „uzdatnione” co w koñco-

wym rozrachunku bardzo wspomaga trawienie i przyswaja-

nie paszy. I tego lepiej przyswajalnego bia³ka, mo¿na wów-

czas u¿yæ mniej i osi¹gn¹æ takie same przyrosty.

Ju¿ pierwsze testy pasz Evolution®, wykonane w skali

laboratoryjnej, by³y zadowalaj¹ce.

Dobre wyniki uzyskano równie¿ w testach prze-

mys³owych, na wiêksz¹ skalê. W bardzo krótkim czasie

Evolution® wypar³a z rynku pasze konwencjonalne (mowa

o Hiszpanii – kraju producenta ).

Szczegó³owe badania porównawcze wykonane

w zestawieniu z tradycyjnymi paszami wykaza³y znaczn¹

poprawê wspó³czynnika pokarmowego, dziennego przy-

rostu masy ryb oraz strawnoœci paszy, bez zmiany

wspó³czynnika kondycji, apetytu, wskaŸnika trzewno-

-somatycznego czy te¿ sk³adu biochemicznego i organo-

leptycznego ryb.

Zastosowanie lepiej przyswajalnych i bardziej straw-

nych sk³adników bia³kowych ma wyraŸny wp³yw na

poprawê jakoœci wód poprodukcyjnych. Wystêpuje znacz-

nie mniej zanieczyszczeñ. A to z kolei przek³ada siê na

mniejsze zapotrzebowanie tlenowe i poprawê jakoœci œro-

dowiska ogó³em.

Wspomniane w³aœciwoœci obserwowano w hodow-

lach œródl¹dowych na recyrkulatach, oraz w sadzach mor-

skich. Najwiêksz¹ korzyœæ z paszy Evolution® odnosi nary-

bek, bo znacz¹co wzrasta prze¿ywalnoœæ obsad.

Evolution® to pionierski program ¿ywieniowy, zmniej-

szaj¹cy obecn¹ zale¿noœæ od tradycyjnych surowców,

potwierdzaj¹cy tym samym, ¿e stosowanie receptur o wy¿-

szej zawartoœci bia³ek wcale nie oznacza lepszych

wspó³czynników pokarmowych i lepszych przyrostów.

Sukces programu Evolution® jest ju¿ widoczny

poprzez stale rosn¹c¹ popularnoœæ tej paszy . Na dzieñ dzi-

siejszy ponad 90% klientów firmy Dibaq ju¿ zaufa³o pro-

gramowi paszowemu Evolution®.

Doœwiadczenia ¿ywieniowe zdobyte w trakcie wyko-

nywania tego projektu mog¹ przyczyniæ siê do rozwoju

bran¿y. Dibaq Akwakultura ma nadziejê na wniesienie

swojego wk³adu w przysz³oœæ ¿ywienia ryb, tak jak to ju¿

wczeœniej by³o w przypadku wprowadzenia na rynek pol-

ski pasz p³ywaj¹cych (w r. 2005).

Dibaq Akwakultura poczytuje sobie za wielki

zaszczyt i honor i¿ zaistnia³a taka mo¿liwoœæ aby podzieliæ

siê z sektorem produkcji ryb ³ososiowatych w Polsce swoj¹

wiedz¹ i doœwiadczeniem i jednoczeœnie przekazaæ efekt

swojej pracy w rêce hodowców.


