
Odbiór, liczenie i inkubacja ikry

Przewodnik



Jakość Wody

Rozpuszczony tlen

> 95% na dopływie

> 75% na odpływie

Temperatura

Optymalna: 9-13°C

Akceptowalna: 4-19°C

pH: 6,7 – 8,0

Rozpuszczony gaz (azot): < 105% 
nasycenia

Alkaliczność / Twardość: > 75 mg/l

Brak / Śladowe ilości: 

amoniak, kadm, chlor, miedź, wodór, 
siarczki, ołów, rtęć, cynk



Przygotuj wylęgarnię

Upewnij się, że aparaty wylęgowe 
i pozostały sprzęt zostały 
dokładnie wymyte i 
zdezynfekowane oraz, że są 
sprawne.

Użyj lodu do przygotowania 
basenu z wodą o temperaturze 
zbliżonej do temperatury 
zapakowanej ikry.



Kontrola pudeł

Oceń wizualnie stan pudeł 
przed ich otwarciem.  

Zwróć uwagę i zanotuj 
następujące fakty:

• Czy otrzymałeś pudła 
w ilości zgodnej 
z dokumentacją?

• Czy pudła są w dobrym 
stanie?

• Czy pudła były otwierane 
lub są uszkodzone?



Kontrola pudeł

• Zwróć uwagę na 
dodatkowe adnotacje 
na pudle świadczące 
o więcej niż jednej 
partii ikry w pudle.

• Jeśli otrzymałeś kilka 
partii, spróbuj 
inkubować je osobno, 
ponieważ mogą się 
wylęgnąć w nieco 
innym terminie.

• Postępowanie takie 
usprawni proces 
kontroli jakości.



Otwieranie pudła

• Usuń plastikowe taśmy 
zabezpieczające.

• Zdejmij wieko pudła.

• Ściągnij na dół folię tak, 
aby nie przeszkadzała i 
usuń styropianową 
pokrywę.



Otwieranie pudła

• Zapamiętaj ile lodu 
pozostało na górnej tacce.



Otwieranie pudła

• Przetnij pionowo jeden 
z boków pudła, 
odcinając karton i 
piankową ściankę. 
Uważaj, by nie 
uszkodzić tacek z ikrą.



Otwieranie pudła

• Usuń taśmę trzymającą 
wszystkie tacki.



Otwieranie pudła

• Przelicz i zanotuj, ile  
otrzymałeś tacek z ikrą , 
a ile z lodem.



Otwieranie pudła

• Zmierz temperaturę 
ikry z górnej , 
środkowej i dolnej
tacki.



Otwieranie pudła

• Wizualnie oceń każdą 
tackę z ikrą, notując 
niepokojące obserwacje.  

• Zrób zdjęcia, jeśli 
zaobserwowałeś dużą 
ilość martwej ikry lub 
wylęgniętych zarodków.

Dobrze!
Ikra dotarła w dobrym 

czasie!

Źle!
Ikra dotarła po 9. dniach !



Wyrównanie temperatur

• Ostrożnie umieść ikrę w 
pojemniku z wodą w celu 
nawodnienia.

• Używana woda powinna 
być najpierw schłodzona 
do temperatury ikry, 
a następnie wolno 
ogrzewana 
o ok. 2°C / godz. 
(jest to proces 
aklimatyzacji ikry)

• Ikra powinna pozostawać 
w wodzie przez ok. 1 
godz. dla pełnego 
nawodnienia



Dezynfekcja ikry
• Dopiero po zakończeniu 

nawadniania, można
umieścić ikrę w zbiorniku 
dezynfekcyjnym.

• Dezynfekcja powinna być 
przeprowadzona przy użyciu
100 ppm (mg/l) aktywnej
jodyny.

• Używaj najlepszej jakości 
wody

• Użytym środkiem powinien 
być zbuforowany jodofor

• pH roztworu końcowego 
powinno wynosić 6-8

• 100 mg/l wodorowęglanu 
sodu (soda oczyszczona) 
może być użyte w wypadku 
wody o niskiej alkaliczności

• Dezynfekcja powinna trwać 
10 minut.

Nie dezynfekuj ikry, która ma się wylęgnąć w 
ciągu mniej niż 5 dni. Może to powodować 

dużą ilość deformacji i śmiertelność.



Liczenie ikry

• Przeliczenie otrzymanej ikry jest ważne z kilku powodów:

• Potwierdzenia, że otrzymałeś tyle, ile zamówiłeś

• Rozpoczęcia poprawnej inwentaryzacji ryb

• Upewnienia się, że aparaty inkubacyjne zostały poprawnie obsadzone

• Jest wiele metod liczenia ikry, z których niektóre są bardziej 
wiarygodne niż inne. Firma Troutlodge zaleca metodę Von Bayera

• Liczenie ikry może być prowadzone dopiero po jej pełnym 
nawodnieniu.



Liczenie ikry metodą
Von Bayera

• Użyj 12 calowej (30,5 
cm) rynienki mierniczej

• Pobierz losową próbkę 
ikry z kąpieli 
dezynfekcyjnej



Liczenie ikry metodą
Von Bayera

• Ułóż ikrę w linii jedna 
przy drugiej.

• Ikra powinna się lekko 
dotykać.

• Policz ziarna w 
rynience.

• Powtórz czynności 2-3 
razy i oblicz wartość 
średnią.

57 jaj w rynience Von Bayera



Liczenie ikry metodą Von 
Bayera

• Odnieś uzyskane wyniki 
do tabeli Von Bayera, 
aby oszacować ilość ikry 
w litrze



Liczenie ikry metodą Von 
Bayera

• Używając litrowego 
pojemnika ustal, ile 
litrów ikry 
otrzymałeś w 
trakcie wykładania 
ikry do inkubatora.

• Przed napełnieniem 
pojemnika ikrą 
napełnij go w 
połowie wodą
(tabela Von Bayera
opiera się na 
metodzie mokrej).*

* Brak wody oznacza błąd pomiarowy rzędu 9-10 %



Liczenie ikry metodą Von 
Bayera

Liczba ziaren 
ikry w 
rynience 
Von Bayera

Liczba 
ziaren ikry 
w litrze

Liczba 
policzonych 
litrów

Całkowita 
ilość ikry 
otrzymanej

57 7 613 16,5 125 615

• Używając informacji 
odczytanej z tabeli oraz 
ilości przeliczonych 
litrów oblicz całkowitą 
ilość otrzymanej ikry.



Wyłożenie ikry do 
inkubacji

Zadbaj o właściwy 
przepływ wody i jej 
temperaturę w aparatach 
wylęgowych.

Ostrożnie wyłóż ikrę do 
aparatów wylęgowych

Zanotuj ilość litrów ikry 
wyłożonej w każdym 
aparacie.

Uwaga: Ilość ikry w 
aparacie wylęgowym 
zależy od jego typu, 
przepływu wody i 
wielkości ikry.



Aparaty kalifornijskie

Przepływ powinien wynosić
8-10 l/min dla każdych
100.000 ziaren ikry.

Ikra powinna leżeć w równej 
pojedynczej warstwie.

Zazwyczaj około 0,75-1,0 litra 
ikry mieści się na każdej tacce, 
ale jest to parametr zależny 
od wielkości przepływu wody i 
wielkości ikry.

Ikra nie powinna być 
poruszana przez 
przepływającą wodę.



Sprzątanie

Przekaż odpady 
opakowaniowe do 
zagospodarowania we 
właściwy sposób.

Z uwagi na wymogi bio-
bezpieczeństwa, opakowanie 
nie może być wykorzystywane  
do innych celów.



Zalecenia w czasie inkubacji

• Światło : Proces inkubacji i wczesnego podchowu powinien 
się odbywać w zacienionym środowisku
– Światło sztuczne powoduje podwyższenie śmiertelności i spowolniony 

wzrost

• Pleśń : Usuwaj martwą ikrę natychmiast, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się pleśni na zdrową ikrę
– Może to być szczególny problem w wylęgarniach pracujących na 

wodzie recyrkulowanej



Zalecenia w czasie inkubacji

• Nierównomierny przepływ wody: Może powodować brak 
tlenu, co prowadzi do obumierania ikry.  
– Zadbaj o jednolity i właściwy przepływ wody dla całej wyłożonej ikry

• Bąbelki gazu : Występują, gdy poziom azotu w wodzie jest 
zbyt wysoki. Prowadzi to do dużej śmiertelności.
– Zjawisko szczególnie powszechne na wodzie pompowanej

– Może być łatwo wyeliminowane poprzez napowietrzanie wody przed 
użyciem.



Zalecenia w czasie inkubacji

• Awaria w systemie hodowli: Używaj prostego układu wymagającego 
minimalnej ilości energii i czynności obsługowych, ponieważ brak wody 
spowoduje znaczne straty.

• Infekcje bakteryjne: Współpracuj z weterynarzem i lokalnymi służbami, 
aby w razie potrzeby zastosować właściwą metodę leczenia.

• Żywienie: Używaj wysokiej jakości starterów zadanych w odpowiednim 
czasie, ponieważ są to czynniki krytyczne dla wzrostu małych ryb.



Przeniesienie ryb do 
podchowalników

Optymalna pora powoduje:
Minimalną śmiertelność
Maksymalny wzrost

Wczesne przeniesienie powoduje:
Uszkodzenie woreczka żółtkowego
Zagęszczenie i uduszenie się ryb
Narażenie delikatnych skrzeli na 
działanie zawiesiny

Późne przeniesienie powoduje:
Wyczerpanie zapasów woreczka 
żółtkowego
Za małe zapasy energii do podjęcia 
żerowania
Podwyższone zapotrzebowanie na 
tlen



Optymalny czas przeniesienia wylęgu

Tuż przed osiągnięciem MAWW - maksymalnej średniej masy mokrej (oś Y na 
wykresie)

Zależne od wylęgarni
• Notowania temperatury

• Wizualna inspekcja woreczka żółtkowego

• Zachowanie wylęgu

• Sposób inkubacji



Pierwsze karmienie

• Zacznij karmić, kiedy 
ok. 50 % wylęgu 
wypłynie 
lub kiedy 80 % 
zresorbuje woreczek 
żółtkowy

• Używaj wysokiej jakości 
starterów

– Granulki o właściwej 
wielkości

• Karm często
– Ręcznie lub za 

pomocą 
automatycznych 
karmników

• Utrzymuj 
podchowalniki w 
czystości


