
Fot. Mariusz Szmyt 



Polikultura jako narzędzie dywersyfikacji stawowej 
produkcji rybackiej 

dr inż. Mariusz Szmyt 

Uniwersytet Warmińsko  –  Mazurski w Olsztynie 
Wydział Nauk o Środowisku 
Katedra Biologii i Hodowli Ryb 



  Rybactwo na wodach otwartych 
 

 Akwakultura 
 

 ośrodki pstrągowe 
 ośrodki karpiowe 

 
 



  Intensywny rozwój akwakultury, szczególnie w ostatnich 
kilkunastu latach, stwarza wiele nowych – często 
wcześniej nieosiągalnych możliwości.  
 
 Zamknięte systemy recyrkulacyjne wody (RAS) i 

opracowanie w nich metod produkcji gatunków 
przypisanych do tradycyjnych systemów hodowlanych.  
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Stado rozrodcze  
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Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych  

w Rutkach 

osadniki 
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Ryby… Czy tak bardzo inaczej…? 
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Podobnie, ale inaczej… 
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Może być tak… 
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Ale może – i w większości przypadków 
– jest tak… 
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 Polikultura 
 

Rozszerzenie zakresu hodowli w stawach 
karpiowych o inne gatunki ryb w obsadach 
mieszanych – jednym z dużych osiągnięć w 

gospodarce stawowej  



 Zwiększenie ogólnej produkcji ryb i poszerzenie oferty 
handlowej w gospodarstwie. 
 

Podniesienie kultury rybackiej ze względu na wymagania, 
odłów i obchodzenie się z rybami dodatkowymi. 
 

 Bardziej efektywne wykorzystanie (nawet do 50%) 
naturalnej bazy pokarmowej w stawie w stosunku do 
obsady jednogatunkowej. 
 

 Gatunki dodatkowe, poza odmiennym spektrum 
pokarmowym, penetrują staw na różnych głębokościach – 
lepiej go wyjadają. 
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 Wskaźnik czystości wody w gospodarstwie – ryby 
dodatkowe (np. sandacz), o innych wymaganiach 
środowiskowych, mogą wcześniej zareagować na 
niekorzystne zmiany parametrów wody. 
 

 Rekompensata strat spowodowanych chorobami karpia 
lub niskiej temperatury – dodatkowa biomasa. 
 

 Polikultura z drapieżnikami powoduje eliminacje chwastu 
rybnego, ponadto osobników słabych i chorych. 
 

 Produkcja materiału zarybieniowego bez dodatkowych 
nakładów finansowych w stosunku do jego produkcji w 
monokulturze. 



Ogólne założenia hodowlane  

 Stawy powinny być głębokie, o zróżnicowanym dnie, 
małej warstwie osadów, najlepiej w pełnej dojrzałości. 
 

 Indywidualne doprowadzenie i odprowadzenie oraz stały 
dopływ wody o parametrach lepszych niż dla karpia. 
 

 Produkcja karpia nie powinna przekraczać 1t/ha. 
 

 Obsady jednogatunkowe dodatkowych ryb w polikulturze 
z karpiem – najczęściej w stawach towarowych, rzadziej 
kroczkowych – zalecane. 



 Ryby dodatkowe powinny być hodowane według klasy 
wieku, najlepiej każdy rocznik w oddzielnych stawach. 
 

 Dwa maksymalnie trzy gatunki dodatkowe o możliwie 
odległym spektrum pokarmowym – konkurencja. 
 

 Gęstość obsad danego rocznika ustala się na podstawie 
spodziewanego wzrostu wydajności naturalnej ze stawu w 
stosunku do przyrostu naturalnego osiągniętego przy 
jednogatunkowej obsadzie karpia. 



   W * Δw  
J =  

   Δd * p 

J – obsada danego gatunku ryby dodatkowej (szt. / ha) 

W – wydajność naturalna stawu (kg / ha) 

Δw – spodziewany wzrost wydajności naturalnej (%) dla 

danego gatunku ryby dodatkowej 

Δd – planowany przyrost jednostkowy ryby (kg / szt.) 

p – przeżywalność ryb dodatkowych (%) 



Ryby drapieżne 

 Podstawowe gatunki ryb drapieżnych w polikulturze z 
karpiem to szczupak, sandacz i sum europejski. 
 

 Niezwykle cenne gdyż eliminują chwast rybny, 
konkurujący z karpiem o pokarm – zapewniając dodatkowo 
wartościowe mięso. 
 

 Eliminują ponadto sztuki słabe, chore i niepożądane. 
 

 Obecność drapieżników zmusza karpie do bardziej  
intensywnego penetrowania zbiornika – lepsze 
wyżerowanie pokarmu naturalnego. 



Podstawowa obsada karpi powinna 
być o rok starsza od wieku obsady 

ryb drapieżnych. 



Szczupak 

 Stawy zasiedlane szczupakami muszą być całkowicie 
spuszczalne i zabezpieczone przed ucieczką ryb do 
przesadek I. 
Możliwość połykania największych ofiar w stosunku 

innych drapieżników i wielkości własnej. 
 
 

Sposoby produkcji 
 

 Obsadzanie stawu z kroczkiem kilkoma kompletami 
tarlaków szczupaka – narybek jesienny drapieżnika. 
 



 Zarybienie 10 – 20 tys. szt. / ha wylęgu szczupaka – 
dodatkowa produkcja 80 – 100 kg / ha szczupaka 40 g / szt. 
 

 Zarybienie ok. 3 – 5 cm narybkiem wyprodukowanym w 
innym stawie. 
 

 obsadzenie stawów jednorocznymi szczupakami (tzw. 
palczakami) do 1000 szt. / ha. W jesieni można uzyskać 
szczupaki towarowe o masie do 800g / szt. – dodatkowa 
produkcja 50 – 80 kg / ha. 
 

 Ewentualnie 1 szt. jednorocznego szczupaka na 10 – 30 
szt. kroczka karpia 



Sandacz 

 Tarło naturalne kontrolowane, metodą tzw. jaktorowską: 
 w małych magazynach (0,02 – 0,04 ha), głębokość 1,5 – 

2,0 m i twardym mineralnym dnie. 
 6 – 8 gniazd (50x60 cm każde – jałowiec, wycieraczki z 

morskiej trawy o długim włosie, korzenie olchy lub wierzby) 
na oczyszczonym i zdezynfekowanym dnie. 
 10 – 15 trójkowych kompletów tarlaków (2 samce i jedna 

samica) – temp. wody 12 °C. 
 Wskazane jest łączenie starszych samic z młodszymi 

samcami. 



 Pierwsza kontrola po 3 – 6 dniach. 
 

 Opuszczamy wodę w magazynie nie odkrywając gniazd. 
 

 Po stwierdzeniu odbycia tarła gniazda wraz z ikrą 
przenosi się w celu jej inkubacji. Rozwój ikry w 
temperaturze 14 – 15 °C trwa około 7 dni. 
 

 Staw w którym zostały tarlaki, po uzupełnieniu gniazd 
ponownie się zalewa. 
 

 Czynności te powtarza się do całkowitego wytarcia 
wszystkich samic. 



 Wychów narybku jesiennego (tzw. palczaków): 
 

 Prowadzony głównie w stawach towarowych w 
polikulturze z karpiem. 
 Materiał obsadowy sandacza, w zależności od sposobu 

wychowu, wpuszczany jest w różny okresie po obsadach 
(narybkiem lub kroczkami) stawów towarowych: 
 

o metodą tradycyjną – staw obsadza się tarlakami, które 
odbywają tarło stadne, niekontrolowane; 

o stawy obsadzane są gniazdami z ikrą zapłodnioną ( w koszach 
z wiekiem zawieszonych w wodzie na kiju); 

o stawy obsadzane są wylęgiem; 
o stawy obsadzane są narybkiem letnim sandacza; 



 Warunki techniczne stawów, wymagania pokarmowe i 
odłów we wszystkich metodach chowu są podobne. 
 Różnice tylko co do sposobu zarybiania. 
 Palczakami sandacza można w jesieni zarybić stawy 

towarowe.  
 Obsada na dwulatki powinna wynosić 100 – 150 szt./ha, 

przy założonych stratach 30 % i max. wielkości do 0,5 kg. 
 Obsada na trzylatki musi być o połowę niższa przy 

spodziewanym przyroście do 1 kg. 
 optymalne zagęszczenie zależy od ilości chwastu 

rybnego a zwłaszcza uklei i słonecznicy. 
 



Sum europejski 

 W hodowli stawowej suma można wyróżnić dwa kierunki: 
 

o  tarło naturalne z inkubacją ikry i podchowem wylęgu w 
stawach oraz wychów narybku na pokarmie naturalnym. 

o  kontrolowane tarło naturalne w stawach ale inkubacja 
ikry i podchów wylęgu w warunkach kontrolowanych. 

 

 Tarło odbywa się po 10.06 gdy temp. wody ustabilizuje się 
powyżej 18 °C, w magazynach (do 0,13 ha, zalew ok. 1m, z 
możliwością podpiętrzenia do 1,5 m) 
 Gniazda – namiotowe lub dachowe krześliska – 1 dla 

każdej pary tarlaków. 



 Gniazda trwale umocowane ustawia się w linii przepływu 
wody, ok 4m od dopływu, do 7 m jedno od drugiego. 
 Na tarlisku niezbędny jest przepływ wody ok. 16 l/s 

zmniejszony po tarle do 4 l/s. 
 Rybę towarową można produkować w obrocie 3 i 4 letnim. 
 Stawy kilkunastohektarowe, dobrze zabezpieczone przed 

ucieczkami zarybia się kroczkiem powyżej 250 g/szt. w 
ilości 30 szt./ha. Możliwy przyrost do 1,5 kg. (często jednak 
poniżej 1 kg). 
 Obsada materiałem 3 letnim – 200 – 300 szt./ha 



Ryby karpiowate 
 Lin 
 Produkcję wszystkich sortymentów najlepiej prowadzić w 

oparciu o tarlaki chowu stawowego z własnego obiektu. 
 

 1500 szt. wylęgu lub 1000 szt. narybku letniego wystarcza 
na uzyskanie stada tarlaków dla gospodarstwa 100 – 200 
ha.  
 Wylęg lub narybek wpuszcza się razem z karpiem do 

przesadki II, gdzie przebywa do końca drugiego sezonu 
produkcyjnego – bez odławiania na zimę. 
Jesienią obydwa gatunki rozdziela się i lina przenosi się 

do tarlaków karpia. 



 Wychów ryby towarowej lina prowadzony jest w obrocie 3 
letnim, w wybranych stawach towarowych z karpiem. 
 

 Chów lina towarowego jest bardzo opłacalny – lepiej 
wyżerowuje pokarm naturalny w miejscach zamulonych i 
zarośniętych, co korzystnie wpływa na kulturę stawu. 
 

 Ma mniejsze wymagania tlenowe, jest odporny na 
posocznicę (choć może być nosicielem) i zgorzel skrzeli. 
 

 Stawy o gł. powyżej 1 m, lekko zamulone (6 – 10 cm), 
dość intensywny przyrost roślinności miękkiej i niewielki 
pas przybrzeżny roślinności twardej. 



 przeciętna wielkość obsady 200 – 350 szt./ha i zależy od 
wydajności naturalnej stawu. 
 

 Przeżywalność w 3 roku życia powyżej 80%. 
 

 Przyrosty jednostkowe 250 – 350 g a dodatkowa 
produkcja to 40 – 80 kg/ha. 
 

 Zwiększenie obsady kroczków lina powyżej 500 – 600 
szt./ha może niekorzystnie wpłynąć na produkcję karpia. 
 

 Po odłowie do sprzedaży przetrzymywany jest podobnie 
jak karp, choć w zagęszczeniu dużo mniejszym do 50 kg/m2 



 Jaź 
 Materiał zarybieniowy może być produkowany w stawach 

karpiowych w 3 grupach wiekowych – narybek letni 
(jednomiesięczny), narybek jesienny (roczny) i kroczki 
(dwulatki). 
 

 Narybek jesienny może być produkowany w polikulturze z 
karpiem w stawach kroczkowych i towarowych z wylęgu 
lub narybku letniego (nieco wyższa przeżywalność).  
 

 Obydwie metody pozwalają uzyskać 25 – 90 kg/ha 
narybku jazia jako ryby dodatkowej. 



 Wychów kroczków jazia podobnie jak w przypadku 
narybku – w stawach towarowych z karpiem, obsadzając 
narybkiem wiosennym 10 – 25 g/szt. 
 

 W czasie podchowu można dokarmiać karpia drobno 
mieloną śrutą zbożową, którą pobiera również jaź.  
 

 Odłów za mnichem spustowym, po 15 października. 
Narybek schodzi z pierwszą wodą. 
 

 Zimowanie narybku i kroczków jazia w oddzielnych 
stawach w monokulturze w zagęszczeniu – narybek do 15, 
kroczek do 10 szt./m2 



Ryby roślinożerne 
 Amur biały 
 W okresie larwalnym odżywia się drobnym 

zooplanktonem, skorupiakami, larwami ochotkowatych. 
 

 Makrofitami (makrofitobentos) odżywia się po osiągnięciu 
17 mm, natomiast pokarmem roślinnym dopiero powyżej 3 
cm jako narybek letni.  
 Dopiero dwu- trzylatki odżywiają się roślinnością miękką i 

twardą. Na 1 kg przyrostu – kilkadziesiąt kg roślin. 
 Żerowanie rozpoczyna przy 12 °C a intensywność wzrasta 

dopiero powyżej 20 (optimum 25 – 33 °C) 



 Produkcja amura towarowego prowadzona jest w stawach 
towarowych w polikulturze z karpiem (poprawa kultury 
stawu). 
 

 Obsada amura nie może być zbyt duża, ponieważ odżywia 
się wtedy paszą zbożową podawaną karpiom a nie 
roślinami.  
 

 Przy produkcji handlówki karpia w cyklu dwu i trzyletnim 
na poziomie nisko intensywnym w stawach średnio 
zarastających zalecana obsada to 400 – 600 szt./ha (nawet 
do 1000). 



 Często niewyrośnięta ryba musi być przeznaczona do 
produkcji w czwartym roku (stawy silnie zarastające, 50 – 
100 szt./ha co daje handlówkę powyżej 1,2 – 1,5 kg). 
 

 W dobrych warunkach pokarmowych i termicznych 
można osiągnąć przyrosty jednostkowe ok. 1 kg przy 
przeżywalności 80 – 90%. 
 

 Można również prowadzić chów trzyletniego amura do 
masy 500 – 700 g, z przeznaczeniem tylko do eliminacji 
zarastania stawów.  
 

 Obsada wówczas to 30 – 50 szt./ha, co daje bardzo 
korzystne wyniki w biologicznym zwalczaniu roślinności.  



 Tołpyga biała 
 Specjalnie zbudowany aparat filtracyjny umożliwiający 

pobieranie drobnego pokarmu roślinnego. 
 

 Przewód pokarmowy stanowi 10 – 14 długości ciała. 
 

 W stawach towarowych z karpiem może być prowadzony 
chów handlówki tołpygi razem z karpiem. Produkcja 
uzależniona jest od intensywności zakwitów wody. 
 

 Obsada kroczków tołpygi białej 500 – 1000 szt. / ha. przy 
przeżywalności w 3 roku życia 70 – 90% i masie 
jednostkowej 600 – 1200 g. 
 

 Nie jest konkurentem pokarmowym karpia 



 Tołpyga pstra 
 Odżywia się w połowie fito i zooplanktonem a jej przewód  

pokarmowy stanowi 4 – 5 długości ciała. 
 

 Jest gatunkiem najszybciej rosnącym z roślinożernych 
ale wymaga wyższych temperatur 23 – 25 °C. 
 

 Biotechnika chowu podobna do tołpygi białej. Może być 
hodowana w polikulturze z karpiem w obsadzie mieszanej z 
białą (1:1 lub 1,5:0,5). Większa obsada pstrej w przypadku 
zakwitu sinic (50% jej pokarmu). 
 

 W obsadzie stawów towarowych kroczkami z karpiem i 
tołpygą białą, w 3 roku życia  osiąga 0,5 – 1 kg masy. 



Gospodarstwo rybackie Lokfish  

 Oterki: wydajność naturalna ok. 320 kg/ha, produkcja 
ekstensywna, zasilanie wodą roztopowa, niewielkie 
dopływy drenami z łąk i okresowy ciek z lasu.  
 

 1 staw  narybkowy pow. 4 ha (produkcja ok. 1200 kg 
narybku karpia lub lina, karasia pospolitego). 
 

 3 stawy kroczkowe pow. 45 ha (produkcja ok. 10-15 ton 
kroczka karpia – ryby dodatkowe: szczupak narybek 
jesienny 2,5-3,5 tony, sandacz narybek jesienny 0,2-0,5 
tony, amur kroczek 0,5-1 tona, płoć narybek jesienny 0,3-1 
tona, lin narybek 0,2-1 tona, kroczek 0,3-1,5,  



 Leginy: wydajność naturalna 250-300 kg/ha, produkcja 
półintensywna zasilanie wodą roztopowa, źródliska, dreny, 
niewielki dopływ leśny, .  
 

 1 staw towarowy pow. 3,5 ha, produkcja 2,5-3,5 tony 
handlówki karpia, 0,5-1 t kroczka amura, 0,2-0,6 t narybek 
jesienny lina i karasia pospolitego 
 

 1 staw towarowy, niespuszczany, łowisko 3,5 ha 
(szczupak 200-400 kg, karp handlowy 0,2-1 t) 



 Nerwik: wydajność naturalna 350kg/ha, zasilanie struga 
Nerwik 
 

 1staw kroczkowy pow. 11 ha pierwszy rok użytkowania 
obsada eksperymentalna: 
 400 tys. wylęgu szczupaka,  
 60kg tarlaków lina,  
 20 kg tarlaków karasia pospolitego,  
 10 krześlisk z ikrą płoci,  
 500 tys. wylęgu karpia  

 



Gospodarstwo rybackie Makowiska  

 Gospodarstwo zlokalizowane jest pomiędzy Solcem 
Kujawskim a Bydgoszczą, gmina Solec w lesie. 
 

 Istnieje od ponad 20 lat. W całości ok. 3 ha lustra wody.  
 

 2 stawy: wykorzystywane jako zimochowy a po osuszeniu 
i uprawieniu jako przesadki II (0,04 ha); mniejszy 
użytkowany w różny sposób o powierzchni 0,12 ha. 
 

 3 stawy o powierzchni 0,16, 0,2 i 0,08 ha używane jako 
stawy kroczkowe. 
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 2 stawy o płytkim zalewie i wysokiej kulturze o 
powierzchni 0,05 i 0,08 – jeden pod lasem drugi w pełnym 
słońcu. 
 zimniejszy jako tarlisko i przesadka I dla orfy; drugi 

używany jako tarlisko i przesadka I dla karpia. 
 

 2 stawy o powierzchni 0,33 ha wykorzystywane do 
produkcji narybku jesiennego lina wraz z domieszką karpia 
koi (lin w przewadze – pełna uprawa;  tarlisko lina). 
 

 Uzupełnienie w lipcu lipcówką karpia oraz lipcówką orfy 
ok. 400 szt. na staw. 



 Ogólna produkcja: 800kg.  
 

 Obsada: jaź, karaś, lin, karp, sandacz daje dobre efekty. 
 

 Karp produkowany jest z linem a nie odwrotnie. 
 

 Lin (tarlaki i selekty): narybek wiosenny i jesienny. 
 

 Orfa i karp koi (tarlaki i selekty): sprzedaż – narybek 
wiosenny lub kroczek. 
 

 przy stosunkowo małej powierzchni i produkcji 
maksymalizacja różnorodności obsad i roczników sprzedaż 
,,na sztuki'' detalistom – palczaki sandacza na wiosnę po 4 
zł /szt. a karp powyżej 40zł / kg. 



Gospodarstwo Rolno – Rybackie Jurki  

 Miejscowości Jurki, w gminie Świętajno, powiat Olecki. 
 

 Część rybacka gospodarstwa istnieje od 2002 roku. 
 

 Powierzchnia stawów z polikulturą – 10 ha – 2 stawy 
towarowe ( 7 i 2 ha) oraz zimochów (1 ha). 
 

 Gospodarstwo zasilane jest wodą z wiosennych spływów 
powierzchniowych oraz z rowu melioracyjnego i źródeł.  
 

 Stawy towarowe porośnięte są roślinnością wynurzoną w 
ok. 0,03%. Z 1 ha stawu możliwe jest wyprodukowanie 260 
kg ryby bez dokarmiania.  



 Karp: towarowy 7 t, kroczek 3 t, wylęg 60 tyś sztuk  
 Karaś: żółty 1 t, srebrny 4 t 
 Lin: handlowy 0,5 t, narybek 3 t 
 Amur handlowy 0,2 t 
 Tołpyga 0,2t 
 Okoń 0,3 t 
 W gospodarstwie dodatkowo prowadzona jest hodowla 

suma afrykańskiego. Woda z hodowli suma spuszczana 
jest do stawu towarowego. Stanowi to dodatkowe źródło 
wody w okresie suszy oraz cenny nawóz użyźniający 
zbiornik, co daje zwiększenie przyrostu ryb o kilka 
kilogramów z ha.  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


