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O czym dyskutowano w trakcie XXV Krajowej

Konferencji Hodowców Karpia?

Ju¿ od dwudziestu piêciu lat Polskie Towarzystwo

Rybackie corocznie organizuje ogólnopolskie spotkanie

hodowców karpia, przedstawicieli administracji rz¹dowej

i samorz¹dowej oraz naukowców. Ustalony æwieræ wieku

temu termin przeprowadzania konferencji na prze³omie

lutego i marca nie by³ przypadkowy. Okres pomiêdzy new-

ralgiczn¹ dla sektora grudniow¹ sprzeda¿¹ karpia a nieroz-

poczêtymi jeszcze wiosennymi obsadami stawów kroczko-

wych i towarowych gwarantuje du¿e zainteresowanie

hodowców, co przek³ada siê na spor¹ frekwencjê, daje

mo¿liwoœæ zapoznania siê z najbardziej aktualnymi podsu-

mowaniami ostatniego sezonu produkcyjnego, jest szans¹

wymiany doœwiadczeñ zawodowych w trakcie dyskusji na

sali plenarnej i w kuluarach. Konferencja umo¿liwia równie¿

osobiste zapoznanie siê z ofert¹ firm zaopatruj¹cych akwa-

kulturê w pasze i sprzêt rybacki.

Tegoroczna jubileuszowa XXV konferencja odby³a siê

w dniach 19-21 lutego w funkcjonalnym i profesjonalnie

przygotowanym do obs³u¿enia bardzo du¿ej liczby uczest-

ników hotelu S³ok ko³o Be³chatowa. Podobnie jak

w poprzednich latach, tak¿e tegoroczna konferencja cie-

szy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem bran¿y, o czym

œwiadczy udzia³ w niej ponad dwustu szeœædziesiêciu

uczestników. W przeddzieñ rozpoczêcia konferencji odby³y

siê wybory nowych w³adz Towarzystwa, w trakcie których

wybrano nowy Zarz¹d i prezesa. Informacje na ten temat

mo¿na znaleŸæ na stronie http://www.ptryb.pl/.

Tradycyjnie w trakcie konferencji Kapitu³a wybra³a, ju¿

po raz szesnasty, Rybaka Roku, którym zosta³ Jan Lech

Ossowski. Po raz pierwszy decyzj¹ w³adz Polskiego Towa-

rzystwa Rybackiego statuetka wrêczana laureatowi zosta³a

uzupe³niona inskrypcj¹ „imienia prof. Jerzego Mastyñ-

skiego”. Jest to forma upamiêtnienia ogromnego wk³adu

Profesora w reaktywowanie Towarzystwa Rybackiego

i wieloletniego przewodzenia najliczniejszej organizacji

zrzeszaj¹cej ca³e szeroko rozumiane œrodowisko rybackie.

Opis drogi zawodowej tegorocznego laureata oraz jego

innowacyjnego agroturystycznego gospodarstwa kar-

piowo-pstr¹gowego zamieszczony jest na stronie interne-

towej Polskiego Towarzystwa Rybackiego.

Konferencja

Konferencjê zapocz¹tkowa³a czêœæ oficjalna, w której

Marek Ferlin, ustêpuj¹cy prezes Polskiego Towarzystwa

Rybackiego, podziêkowa³ za wieloletni¹ wspó³pracê

wszystkim kole¿ankom i kolegom. ¯yczy³ równie¿ nowym

w³adzom Towarzystwa sukcesów w pracy na rzecz PTRyb.

Dyrektor Departamentu Rybo³ówstwa MGMi¯Œ Janusz

Wrona pogratulowa³ wyboru nowo wybranemu Zarz¹dowi

PTRyb. z jej prezesem Andrzejem Lirskim. W trakcie

wyst¹pienia zwróci³ uwagê na istotnoœæ czynnego zaanga-

¿owania hodowców ryb w rozwi¹zywanie problemów bra-

n¿y, co jest szczególnie istotne w œwietle nowych regulacji

legislacyjnych zwi¹zanych z wdra¿aniem kolejnej perspek-

tywy finansowej. Dyrektor Instytutu Rybactwa Œródl¹do-

wego Anna M. Wiœniewska zwróci³a uwagê na problem roz-

drobnienia œrodowiska i koniecznoœæ jego integracji.

Nowy prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego

w krótkim wyst¹pieniu podziêkowa³ ustêpuj¹cemu preze-

sowi, Markowi Ferlinowi, za wieloletni¹ aktywn¹ pracê na

rzecz organizacji. Mówi¹c o dzia³alnoœci Polskiego Towa-

rzystwa Rybackiego w nowej kadencji zwróci³ on uwagê, ¿e

PTRyb mo¿e i powinno byæ doskona³ym forum wymiany

pogl¹dów i dyskusji na temat zagadnieñ dotycz¹cych sze-

roko rozumianego krajowego rybactwa w obszarach prak-

tyki, nauki i administracji. Obserwowana w Towarzystwie

wewnêtrzna ró¿norodnoœæ i wieloœæ pogl¹dów mo¿e byæ
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wprawdzie postrzegana przez niektórych rybaków jako nie-

potrzebna niejednolitoœæ, ale w efekcie koñcowym bêdzie

œwiadczy³a o sile organizacji.

Program konferencji i szkolenia

W trakcie trzech dni szkoleniowo-konferencyjnych

odby³o siê siedem sesji tematycznych, w trakcie których

wyg³oszono trzydzieœci jeden referatów. Po ka¿dej sesji

s³uchacze mieli mo¿liwoœæ zadawania pytañ prelegentom.

Jak zwykle czas poœwiêcony na dyskusjê niektórych

w¹tków okazywa³ siê zbyt krótki, co mo¿e œwiadczyæ

o istotnoœci poruszanej problematyki. W podsumowaniu

konferencji zg³oszono postulat, aby podczas przysz³orocz-

nego spotkania wyd³u¿yæ czas przeznaczony na wymianê

pogl¹dów i dyskusje.

Tematyka poszczególnych sesji (w nawiasie liczba

wyst¹pieñ):

1. Formalne uwarunkowania krajowej hodowli karpia – (7)

2. Rynek karpia i promocja – (3)

3. Uwarunkowania produkcji karpia – (3)

4. Zdrowie ryb – (6)

5. Wybrane zagadnienia pozaprodukcyjne – (4)

6. Dywersyfikacja produkcji. Technologie. Innowacje – (5)

7. Fundusze unijne – (3)

Prelegentami byli przedstawiciele administracji central-

nej, instytucji rz¹dowych oraz jedenastu jednostek nauko-

wych (w tym jednej z zagranicy) – Ministerstwa Gospodarki

Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, G³ównego Inspektoratu

Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kiel-

cach, Zak³adu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy oraz

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego, Morskiego Instytutu

Rybackiego – PIB w Gdyni, Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu,

Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, College

of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University,

Pañstwowego Instytutu Weterynarii – PIB w Pu³awach, Uni-

wersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Przyrodniczego w Szczecinie, Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa

i Gospodarki ¯ywnoœciowej – PIB w Warszawie.

G³ówne w¹tki prelekcji i dyskusji

W 2019 roku odnotowano znacz¹ce rozchwianie krajo-

wego rynku karpia, na co wp³ynê³o kilka przyczyn. Wœród

nich za najbardziej istotne nale¿y uznaæ rezygnacjê wiêkszo-

œci du¿ych sieci handlowych ze sprzeda¿y ¿ywych ryb,

rekordowo wysokie, szacowane na ponad 4 tys. ton zapasy

niesprzedanego karpia z 2018 roku, oraz spodziewana

wysoka krajowa produkcja karpia w 2019 roku, na poziomie

ok. 20 tys. ton. Wymienione skumulowane czynniki spowo-

dowa³y wczesne, jeszcze w trakcie niezakoñczonych jesien-

nych od³owów nieskoordynowane poszukiwanie odbiorców

du¿ych iloœci ryb, co przy destabilizacji kana³ów dystrybucji

skutkowa³o znacz¹cym spadkiem cen uzyskiwanych przez

producentów. Szacuje siê, ¿e w porównaniu z poprzednim

sezonem œrednia wa¿ona cena zbytu karpia by³a o ok. 1/5

ni¿sza. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e gospodarstwa ofe-

ruj¹ce du¿e partie towaru uzyskuj¹ zwykle ceny ni¿sze od

œredniej krajowej, natomiast ma³e gospodarstwa, w których

dominuje sprzeda¿ bezpoœrednia osi¹gaj¹ przewa¿nie ceny

wy¿sze. Poniewa¿ ponad po³owa krajowej produkcji karpia

towarowego pochodzi z du¿ych gospodarstw u¿ytkuj¹cych

ponad 100 ha powierzchni ewidencyjnej stawów, to one zwy-

kle decyduj¹ o ostatecznym poziomie cen. Problem poziomu

cen wi¹¿e siê rentownoœci¹ produkcji karpia. Zastosowanie

nowatorskiej metody analizy kalkulacji kosztowej w polskich

i niemieckich gospodarstwach karpiowych wykaza³o, ¿e

ograniczenie siê jedynie do chowu i sprzeda¿y ¿ywego/œwie-
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¿ego karpia nie jest op³acalne w ¿adnym z regionów. Ta nie-

zbyt optymistyczna teza wsparta by³a te¿ informacj¹

o znacz¹cym udziale p³atnoœci publicznych w przychodach

polskich hodowców karpia.

Efektem spadku cen krajowych by³ znacz¹co ni¿szy ni¿

w ostatnich latach import karpia. Wed³ug wstêpnych

danych, import ryb karpiowatych (g³ównie karpia) do Polski

w 2019 r. wyniós³ 1,3 tys. ton, co jest najni¿sz¹ wielkoœci¹

w ostatnim dziesiêcioleciu, natomiast œrednia cena impor-

towanych ryb by³a o ok. 20% ni¿sza ni¿ rok wczeœniej.

Powy¿sze dane potwierdzaj¹ prawid³owoœæ, ¿e o imporcie

decyduj¹ przede wszystkim uwarunkowania rynku krajo-

wego, m.in. iloœci ryb niesprzedanych w poprzednim sezo-

nie oraz pozycja negocjacyjna sieci handlowych i prze-

twórni wykorzystuj¹cych nacisk organizacji prozwierzê-

cych, ¿¹daj¹cych zakazu sprzeda¿y ¿ywych ryb. Przek³ada

siê to nie tylko na niskie ceny oferowane producentom kra-

jowym, ale równie¿ p³aconych dostawcom z zagranicy.

Problematyka sprzeda¿y ¿ywych ryb przewija³a siê

w kilku wyst¹pieniach, co œwiadczy o wci¹¿ strategicznym

dla hodowców znaczeniu tej formy sprzeda¿y. Liczne,

zarówno krajowe, jak i unijne akty prawne coraz bardziej

szczegó³owo okreœlaj¹ warunki dobrostanu ryb tak¿e w trak-

cie transportu i ich uœmiercania. Problemem jest pogodzenie

racji zwolenników i przeciwników sprzeda¿y ¿ywych ryb, nie-

zbêdny jest tu konstruktywny dialog. Wed³ug ostatnich

badañ, oko³o 30% polskich konsumentów jest nadal zainte-

resowanych zakupem ¿ywego karpia, co przy praktycznej

likwidacji tej formy sprzeda¿y przez sieci wielkopowierzch-

niowe sugeruje budowê w³asnych producenckich kana³ów

dystrybucji. Tego typu dzia³ania s¹ ju¿ prowadzone, zapre-

zentowano wdro¿one ju¿ praktyczne posuniêcia popra-

wiaj¹ce zbyt karpi, w tym wzmacnianie sprzeda¿y bezpo-

œredniej, kreowanie lokalnego rynku (sieci sklepów i restau-

racji partnerskich), co mieœci siê w aktualnej tendencji skra-

cania ³añcucha dostaw. Szerokie mo¿liwoœci stwarza

poszerzenie oferty handlowej o nowe produkty z miêsa

karpi. Rozszerzenie oferty poszczególnych gospodarstw

karpiowych o nowe produkty mog¹ umo¿liwiæ przetwórnie

kontenerowe, wyposa¿one w liczne urz¹dzenia uspraw-

niaj¹ce i profesjonalizuj¹ce przerób karpi. Z przetwórstwem

ryb nieod³¹cznie wi¹¿e siê problem odpadów, czêœæ z nich

mo¿na efektywnie wykorzystaæ np. w formie kiszonek.

Rynek karpia ulega w ostatnich latach du¿ej metamor-

fozie i podlega ogólnym prawid³om ekonomii, miêdzy

innymi zasadzie ¿e „sprzedaæ mo¿na tylko to, co ludzie

chc¹ kupiæ”. Ostatnie profesjonalne badania konsumenckie

przeprowadzone w 2019 roku wykaza³y, ¿e karp jest w dal-

szym ci¹gu najbardziej popularnym gatunkiem ryby naby-

wanym w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niepokoi jed-

nak fakt, ¿e chêæ nabycia karpia na Wigiliê deklarowa³o

56% respondentów, podczas gdy szeœæ lat wczeœniej odse-

tek ten wynosi³ a¿ 78%. Wiêkszoœæ konsumentów (61%)

uwa¿a, ¿e karp jest niezbêdnym elementem wieczerzy wigi-

lijnej, jednak jedynie 36% zdecydowanie zgadza siê z tym

stwierdzeniem. Obserwowany od lat odp³yw m³odych ludzi

od tradycji konsumpcji karpia znajduje potwierdzenie

w badaniach, najwiêksze przywi¹zanie do tradycji deklaruj¹

osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, podczas gdy w grupie poni¿ej

29 roku ¿ycia potrzeba ta ju¿ jest s³aba (24%), kolejne 28%

raczej odczuwa tak¹ œwiadomoœæ. Utrzymanie i wzmocnie-

nie pozycji karpia jako produktu rozpoznawalnego

i powszechnie konsumowanego w Polsce wymaga wielu

dzia³añ. Konieczne jest zwiêkszenie oferty handlowej kar-

pia jako nowoczesnego produktu rybnego, dostosowania

do potrzeb ró¿nych grup odbiorców oraz bardziej intensyw-

nego ni¿ dotychczas promowania nowego wizerunku kar-

pia jako ryby hodowanej w systemie niskointensywnym,

w symbiozie ze œrodowiskiem naturalnym.

Problematyka chorób ryb jak zwykle budzi du¿e zaintere-

sowanie hodowców, gdy¿ zdrowotnoœæ ryb jest jednym z naj-

bardziej istotnych czynników decyduj¹cych o poziomie ren-

townoœci chowu w akwakulturze. Omówiona zosta³a aktualna

sytuacja epizootyczna w zakresie SVC i CEV, mo¿liwoœci

przedsiêwziêæ profilaktycznych oraz alternatywnych dzia³añ

s³u¿¹cych zwalczaniu najbardziej niebezpiecznych w akwa-

kulturze ryb karpiowatych chorób wirusowych. Trudne do

zdiagnozowania inwazje mieszane u ryb mog¹ byæ ograni-

czane zarówno przy wykorzystaniu preparatów biologicznych

w profilaktyce, jak równie¿ dla poprawy kondycji ryb w okresie
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rekonwalescencji. Omówione zosta³y problemy praktycznej

realizacji przez przedsiêbiorstwa akwakultury zaleceñ wetery-

naryjnych, w tym zagadnieñ bioasekuracji.

Konsumenci produktów pochodzenia zwierzêcego,

w tym ryb s¹ bardzo wyczuleni na informacje na temat

pozosta³oœci substancji niepo¿¹danych w ciele ryb. Proble-

mowi zawartoœci wybranych metali ciê¿kich w miêœniach

ryb konsumpcyjnych oraz barwników i innych niedozwolo-

nych substancji czynnych poœwiêcone by³y dwa wyst¹pie-

nia. Poniewa¿ ostatnie rozporz¹dzenie Komisji (UE)

2019/1871 z listopada zesz³ego roku znacznie zaostrza

wymogi (obni¿a wartoœci) m.in. dla pozosta³oœci zieleni

malachitowej, leukomalachitowej, chloramfenikolu i meta-

bolitów nitrofuranu, niezbêdne jest wypracowanie nowych,

adekwatnych procedur w prowadzonych postêpowaniach

administracyjnych. Musz¹ one uwzglêdniaæ okolicznoœci

pochodzenia œladowych pozosta³oœci barwników, czy maj¹

swoj¹ genezê w nielegalnie stosowanych farmakologicznie

czynnych substancjach, czy te¿ pochodz¹ z zanieczysz-

czonego chemicznie œrodowiska wodnego, zawieraj¹cego

zrzuty substancji barwi¹cych z wielu ga³êzi przemys³u.

Trudne do przecenienia s¹ pozaprodukcyjne walory

stawów karpiowych, w tym kontekœcie istotne s¹ straty

w produkcji rybackiej powodowane przez zwierzêta

rybo¿erne, w tym ptaki, g³ównie kormorana czarnego. Dal-

szy wzrost populacji tego gatunku zagra¿a mo¿liwoœciom

prowadzenia rentownego chowu karpia w stawach ziem-

nych, konieczne jest rekompensowanie tego typu strat.

Nowe mo¿liwoœci badañ ryb, ich zachowañ, tak¿e

w akwakulturze stwarza system znakowania PIT (pasyw-

nych zintegrowanych transponderów). W prezentacji

przedstawione zosta³y uwagi i rekomendacje dotycz¹ce

znakowania ryb znaczkami PIT.

Potêguj¹ce siê problemy w pozyskiwaniu m¹czki ryb-

nej jako g³ównego Ÿród³a bia³ka w paszach dla ryb sprzyjaj¹

poszukiwaniu alternatywnych rozwi¹zañ. Interesuj¹ce per-

spektywy otwiera zastosowanie owadów w dietach ryb, co

ma na celu czêœciowe lub ca³kowite zast¹pienie niezrówno-

wa¿onych œrodowiskowo Ÿróde³ bia³ka. Niezbêdne s¹ jed-

nak dalsze badania w kierunku udoskonalenia jakoœci pasz

z zastosowaniem owadów oraz unifikacja metod ich wytwa-

rzania. Alternatywnym Ÿród³em bia³ka mo¿e byæ tak¿e

lucerna w postaci koncentratu bia³kowo-ksantofilowego PX

w paszach dla karpia. Konieczne jest jednak kontynuowa-

nie eksperymentów w stawach produkcyjnych przed

wdro¿eniem na szerok¹ skalê. ¯ywy zooplankton jest od

wielu ju¿ lat z powodzeniem stosowany w podchowach

m³odocianych stadiów wielu gatunków ryb. Omówieniu

zalet i wad karmienia ryb zooplanktonem pozyskiwanym

z naturalnych zbiorników wodnych oraz z chowu w akwa-

riach i zbiornikach poœwiêcone by³o jedno wyst¹pienie.

Od kilkunastu ju¿ lat fundusze unijne stanowi¹ istotny

czynnik przyspieszaj¹cy modernizacjê krajowej akwakul-

tury, w tym rybactwa stawowego. W trakcie sesji poœwiêco-

nej finansowemu wsparciu sektora rybackiego przedsta-

wiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej zapozna³ s³uchaczy z ogólnymi za³o¿eniami

najbli¿szego rybackiego programu operacyjnego w nowej

perspektywie finansowej. Pomimo zmniejszenia siê liczby

pañstw cz³onkowskich po opuszczeni UE przez Wlk. Bryta-

niê, bud¿et przyznany sektorowi rybackiemu nie powinien

byæ znacz¹co ni¿szy. Planuje siê scedowanie decyzji o dys-

trybucji œrodków oraz o kwalifikowalnoœci wydatków na

poszczególne pañstwa cz³onkowskie, w wiêkszym zakresie

ni¿ w poprzednich programach. Kierunki wsparcia bêd¹

pochodn¹ zapisów w aktualnie opracowywanych krajo-

wych dokumentach strategicznych. Pracownicy Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprezentowali

najbardziej aktualny obraz wykorzystania œrodków finanso-

wych z programu operacyjnego na lata 2014-2020 oraz

w dzia³aniach, w których pozosta³y jeszcze wolne œrodki.

Podsumowanie

Ostatnia konferencja, podobnie jak wszystkie poprzed-

nie, potwierdzi³a celowoœæ corocznego organizowania bra-

n¿owego spotkania hodowców karpia. Pomimo rozwoju

nowoczesnych technik internetowego komunikowania siê,

jedynie osobiste uczestnictwo w konferencji i mo¿liwoœæ pro-

wadzenia dyskusji „na ¿ywo” mog¹ prawdziwie oddaæ

atmosferê w œrodowisku po zakoñczeniu kolejnego sezonu

karpiowego oraz wyraziæ oczekiwania przed rozpoczêciem

nastêpnego. Nie jest zaskoczeniem, ¿e problematyka sze-

roko rozumianego rynku ryb, promocji karpia, zdrowia ryb,

funduszy unijnych budzi³y tak du¿e zainteresowanie uczest-

ników. Dlatego ta tematyka musi znaleŸæ siê w programie

ka¿dej nastêpnej konferencji. Pojawiaj¹ siê jednak nowe

zagadnienia, które powinny byæ przedmiotem analiz nie tylko

przez najbli¿sze miesi¹ce. Nikt z organizatorów ani uczestni-

ków ostatniej konferencji nie mia³ œwiadomoœci, ¿e ju¿ kilka-

naœcie dni po jej zakoñczeniu, zostanie og³oszona pandemia

koronawirusa, która tak¿e w sferze rybactwa i akwakultury

spowoduje trudne jeszcze do przewidzenia negatywne

skutki, w tym perturbacje rynkowe. Wyst¹pienia w trakcie

konferencji karpiowej w 2021 roku z pewnoœci¹ zawieraæ

bêd¹ analizê bezpoœredniego i dalekosiê¿nego wp³ywu pan-

demii oraz propozycje wdro¿enia nowych rozwi¹zañ rynko-

wych, marketingowych i innych, odpowiadaj¹cych nag³ej,

nieznanej dot¹d sytuacji. Priorytetowo powinna byæ potrak-

towana tematyka wp³ywu zmian klimatycznych, w tym

pog³êbiaj¹cego siê deficytu wody na mo¿liwoœci prowadze-

nia chowu karpia w stawach ziemnych. Jak widaæ, istotnych

dla hodowców karpia tematów z pewnoœci¹ nie zabraknie.

Andrzej Lirski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza
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