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DZIAŁANIA I ŚRODKI 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEPOŻĄDANYM 

SYTUACJOM  
I ZJAWISKOM, ZWŁASZCZA 

CHOROBOM 
 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ 

PROFILAKTYKA(SJP) 



Profilaktyka zdrowotna 

Działania mające na celu zapobieganie  chorobom poprzez ich 
wczesne wykrycie i leczenie 

FAZY 

PROFILAKTYKA WCZESNA – utrwalanie prawidłowych wzorców 
postępowania 

 

PROFILAKTYKA PIERWOTNA (I FAZY) –zapobieganie chorobom 
poprzez kontrolowanie czynników ryzyka 

 

PROFILAKTYKA WTÓRNA (II FAZY) – zapobieganie 
konsekwencjom choroby poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie 

 

PROFILAKTYKA III FAZY – zahamowanie postępu choroby oraz 
ograniczenie powikłań 

 

 



CZYNNIKI  CHOROBOTWÓRCZE - STRES 



Stres – ogólny zespół 
adaptacyjny 

1. Reakcja alarmowa 

2. Stadium oporu (próba utrzymania organizmu 
w równowadze) 

3. Stadium wyczerpania – niemożność 
utrzymania równowagi  kończąca się chorobą 
lub śmiercią ryby 

Krótkotrwały, słaby stres działa mobilizująco na 
organizm, ostry, długotrwały lub często 
powtarzający się, może doprowadzić do 

pojawienia się zmian patologicznych 



czynniki biologiczne 

● wirusy, 

●  bakterie,  

● grzyby,  

● pasożyty, 

●  intensywny zakwit sinic 



czynniki chemiczne:  

 H2S,  

 azotyny,  

 amoniak,  

 cyjanotoksyny, itp. 

 brak nawożenia 

 brak dezynfekcji 



czynniki fizyczne: 
 
 deficyt tlenu 

 niewłaściwy poziom odczynu wody (pH) 

 nieodpowiednia temperatura wody  

 brak falowania wody 

 deficyt wody (uzupełnienie, wymiana) 

 duża ilość zawiesin stałych 

 



czynniki związane ze specyfiką 
hodowli: 

 ● odłowy  
● transport 
●  żywienie 
● niekontrolowane pochodzenie materiał u 

obsadowego 
 

Uwaga: 
Czynniki te rzadko występują samodzielnie, najczęściej są 

one ze sobą w różny sposób powiązane. 
Często czynniki te wzajemnie pogłębiają swoje szkodliwe 

działanie na ryby. 
 



PROFILAKTYKA WCZESNA  

 Utrzymywanie prawidłowej higieny stawu 

 Kontrola parametrów środowiska stawowego 

         (temperatura, pH, zawartość tlenu) 

 Szybka i właściwa reakcja na zmiany 
parametrów środowiskowych 

 Szkolenie personelu w zakresie obchodzenia 
się z rybami 

 Żywienie dostosowane do wieku, wydajności 
stawu i warunków termicznych wody 



Higiena stawu 

 Dezynfekcja  

 Nawożenie 

 Odmulanie 

 Osuszanie 

 Zwalczanie twardej roślinności 

 

 



Osuszanie stawu 

 Doprowadzenie większej ilości tlenu  do dna 
powoduje szybszy rozkład nagromadzonych 
substancji organicznych 

 Przyspiesza regenerację dna, co 
przeciwdziała zakwaszaniu środowiska 

 Poprawia warunki startowe w następny sezon 
(mineralizacja substancji organicznych) 

 Poprawia warunki sanitarne stawu 

 Polepsza warunki techniczne odłowu 



Odmulanie stawu 

 Decyduje o żyzności stawu – najlepsze efekty 
uzyskiwane są przy warstwie mułu do 
grubości 15-20 cm. (w głębszych warstwach 
mułu rozmnażają się drobnoustroje oraz 
pasożyty ryb ) 

 Zapobieganie zamulaniu: 

- Systematyczne wapnowanie 

- Spuszczanie wody na okres zimowy 

- Kontrolowane ugorowanie/ uprawa 

 

 



Zwalczanie twardej roślinności 

Nadmiar roślinności powoduje: 

 Stopniowe wypłycanie stawu 

 Utrudnianie żerowania ryb 

 Ułatwia rozwój pasożytów i bakterii 
chorobotwórczych 

 Wyjaławia podłoże 

 Konkurencję o zasoby z fitoplanktonem 

 Zwiększa wyparowywanie wody 

 



Nawożenie 

 Brak nawożenia obniża wydajność naturalną 
stawu 

 Nadmierne nawożenie organiczne może 
spowodować deficyt tlenu w wodzie 

 Kontrola nawożenia – zachowanie w stosunku 
poszczególnych grup nawozów fosforowych do 
azotowych na poziomie P:N = 1:3-4; odpowiedni 
odstęp czasowy tj. 2-3 tyg. od wapnowania 

 Nie mieszać wapna z nawozami amonowymi 
(np. siarczan amonu) – wydzielanie azotu 
amoniakalnego toksycznego dla ryb. 

 

 

 



Wapnowanie stawów 
 

o Wapno pozwala na stabilizację odczynu wody w 
stawach 

 Poprawia strukturę i właściwości 
fizykochemiczne dna (odkwasza) 

 Poprawia żyzność stawu (uwalnianie związków 
nawozowych) 

 Stanowi środek dezynfekcyjny poprawiający stan 
sanitarny stawu 

 Najefektywniejsze zastosowanie – wysiew na 
suche dno – można zastosować wysoką dawkę . 



Dezynfekcja zbiornika wapnem: 
 
 Wapno palone – CaO (min. 60% zawartości) 

 Wodorotlenek wapnia – Ca(OH)2 

 

 Węglan wapnia – CaCO3  nie ma właściwości 
odkażających może być stosowany jedynie 
jako nawóz 



Dawkowanie 
 

 O wielkości dawki stosowanej na wodę decyduje 
aktualny odczyn wody 

 Stosowanie na dno zależy od jakości gleby: 

 - lekka – wapno palone – 1-2 t/ha;   
    wodorotlenek wapnia 1,5-2,5 t/ha 

 - cięzka – 2,5-3,5 t/ha 

 Skuteczna dezynfekcja dna stawu 10t/ha wapna 
palonego (3 cm warstwa) 

 Zaleca się stosować na lekko wilgotne 
powierzchnie. Ryby można obsadzać w stawie 
kiedy pH wody ustali się na poziomie max 8,5. 
Zwykle proces ten trwa do 6 tygodni 



PROFILAKTYKA PIERWOTNA  
(I FAZY) 
Zapobieganie poprzez kontrolowanie ryzyka: 

- warunki  fizykochemiczne w stawie 

- warunki odłowu 

- sortowanie i transport 

- odpijanie 

- mikroorganizmy chorobotwórcze 

- pochodzenie obsad 

- żywienie 

 



Czy śnięcie ryb było 
spowodowane brakiem tlenu w 

wodzie? 
 Śnięcie ryb nastąpiło w tym samym czasie, 

głównie w nocy lub przed świtem  
 Przeważnie martwe są duże ryby  
 Duża ilość niemrawych ryb widocznych pod 

powierzchnią wody próbujących czerpać tlen z 
atmosfery  

 Pogoda przed śnięciem ryb była pochmurna, 
bezwietrzna i parna. Przeszła gwałtowna i ciężka 
burza na krótko przed śnięciem ryb.  

 Zakwit glonów i duża ilość roślinności wodnej, 
również przyczyni się do śnięcia ryb.  
 



Wymagania tlenowe 
Gatunki 

łososiowate  

Gatunki 

pozostałe  
Bezkręgowce  

Okres do narybku włącznie O2 mg/L O2 mg/L O2 mg/L 

Bez szkody dla gatunku 11 6,5 8 

Nieznacznie pogorszone warunki 9 5,5 

Umiarkowanie pogorszone warunki 8 5 5 

Warunki bardzo niebezpieczne 7 4,5 

Graniczna linia śmiertelności 6 4 4 

Pozostałe grupy wiekowe 

Bez szkody w produkcji 8 6 8 

Nieznacznie pogorszone warunki 6 5 

Umiarkowanie pogorszone warunki 5 4 5 

Warunki bardzo złe 3 3,5 

Graniczna linia śmiertelności 3 3 4 



Zakres wartości pH Wpływ na 
ryby(Szczerbowski,Król 2008) 

 3,0 - 3,5  Śmiertelny dla większości ryb 

3,5 - 4,0  Szkodliwy dla większości ryb, dla łososiowatych śmiertelny 

4,0 - 5,0  Szkodliwy dla większości ryb, szczególnie dla ikry i wylęgu 

5,0 - 6,0  

Może być szkodliwy przy wysokiej zawartości wolnego CO2 w 

wodzie 

6,0 - 6,5 

Raczej nieszkodliwy, chyba, że zawartość wolnego CO2 w 

wodzie przekracza 100 mg/l 

6,5 - 9,0  Nieszkodliwy 

9,0 - 9,5  Szkodliwy dla łososiowatych i okonia 

9,5 - 10,5  Śmiertelny dla łososiowatych i okonia, szkodliwy dla innych ryb 

10,5 - 11,5  Śmiertelny dla większości ryb 



ODŁÓW 
  Niekorzystne czynniki stresowe – temperatura, 

niedotlenienie i zmęczenie ryb.  
 Podczas odłowu należy obchodzić się z rybami 

delikatnie, aby nie powodować urazów 
mechanicznych.  

 Szczególnie szkodliwe  
    – wielokrotne, w krótkim czasie  
    -  w zbyt wysokiej lub zbyt  
 niskiej temperaturze;  
    - brak okresu regeneracji  
 postresowej 



PŁUCZKA 

 Powinna mieć niezależny odpływ i dopływ 
oraz powinna dysponować możliwością 
regulacji przepływu wody oraz jej 
całkowitego zatrzymania.  

 Różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem 
przewozowym, a płuczką dla karpi nie 
powinna przekraczać 4°C, a dla pstrągów 
2°C.  



Transport  
 

 Podczas transportu należy zwracać uwagę na:   

 ilość tlenu w zbiorniku dla karpi nie powinna być niższa niż 
4mg/l, dla pstrągów 6 mg/l  

 różnice temperatur pomiędzy zbiornikiem, w którym 
przetrzymuje się rybę przeznaczoną do transportu, a 
zbiornikiem transportowym - w przypadku karpi  

    - dla wylęgu ta temperatura powinna być jak  
     najbardziej zrównana,  

        - dla narybku letniego różnica nie powinna            
    przekraczać 2°C, a dla pozostałych kategorii  
     wiekowych 4°C,  

        - dla pstrąga różnice temperatur nie powinny  
    przekroczyć 3°C.  



transport 

 przy przenoszeniu ryby nie powinny spadać ze 
zbyt dużej wysokości , w przypadku karpia 
maksymalna wysokość spadku dla wylęgu 
wynosi 5 cm, dla wylęgu podchowanego 10 cm, 
dla kroczka i ryby handlowej 40 cm.  

  przy manipulacjach z pstrągami należy je 
przelewać z wysokości nie większej niż 10 cm.  

 W celu zmniejszenia stresu osmotycznego u ryb 
można stosować do transportu NaCl 
niejodowaną w roztworach 0,05 – 0,1 % (0,5 – 1,0 
kg soli / 1 m3) 

 



Zapobieganie przedostawaniu się do 
gospodarstwa mikroorganizmów 

chorobotwórczych 

 Dezynfekcja: 

- Środków transportu 

- Basenów transportowych 

- Sprzętu 

 



Najczęściej używane środki 
do dezynfekcji  

 
 

Chlorek sodu NaCl (sól kuchenna) 

Stosowana jest w krótkotrwałych kąpielach 
przeciwpasożytniczych oraz w zmniejszeniu stresu 
osmotycznego.  

W kąpielach dla ryb stosuje się sól niejodowaną.  

Dawkowanie:  

 •Krótka kąpiel: roztwory 1 – 3 % czyli 10 – 30 g/1 l     
   wody, czas trwania 10 – 30 min.  

 •Zmniejszenie stresu osmotycznego: 0,05 – 0,1%  
    czyli 0,5 – 1 g/l  

 



Formalina  
  

Jest to roztwór formaldehydu w wodzie. W handlu dostępna 
jest w postaci 35-37% roztworów. Formalina powinna być 
przechowywana w ciemnych i ciepłych pomieszczeniach, 
ponieważ temperatura poniżej 10˚C i promienie słoneczne 
powodują wytrącenie paraformaldehydu z roztworu  

 

Formalina z wytrąconym paraformaldehydem nie nadaje się 
do kąpieli przeciwpasożytniczych.  

Działa na pasożyty zewnętrzne , słabo na bakterie. 

W systemach recyrkulacyjnych może zabijać bakterie 
nitryfikacyjne w filtrze. Dlatego w czasie kąpieli obieg 
powinien być odizolowany od filtra i po wypłukaniu obiegu z 
formaliny ponownie przyłączony.  

 



Zasady stosowania formaliny 
i dawki  

 
 

nie stosujemy jej kiedy temperatura wody jest niższa niż 10˚C i wyższa 
niż 27˚C. Im wyższa temperatura tym toksyczność jest wyższa. 
Optymalna temperatura do stosowania formaliny to 10 ˚C - 20 ˚C  

 nie stosujemy kiedy ilość rozpuszczonego w wodzie tlenu jest niższa 
niż 5mg/l - formalina jest redukująca i zabiera z wody tlen. Podczas 
kąpieli najlepiej zastosować dodatkowe napowietrzanie.  

 Kąpiele najlepiej wykonywać w dzień  

 Przed wlaniem do zbiornika należy formalinę rozcieńczyć z wodą, 
aby uniknąć obszarów o zwiększonej koncentracji.  

 kąpiel długotrwała: 1-2 ml/100l wody przez 12 – 48 godzin  

 krótka kąpiel: 12,5 – 25 ml/100 l wody przez 30-60 minut  

 Kąpiel niezaoczkowanej ikry 1 – 2ml/1l wody przez 15 min.  

Należy mieć na uwadze, że formaldehyd wykazuje silne działanie 
karcynogenne i jest szkodliwy dla środowiska naturalnego  

 



Chloramina T 

Wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. 

Preparaty zawierające aktywny chlor zabijają 
wegetatywne formy bakterii oraz ich przetrwalniki. 
Również dla zarodników pleśni 1% roztwór 
Chloraminy-T jest zabójczy. Obecność substancji 
organicznych i innych zanieczyszczeń zmniejsza ich 
dezynfekcyjną skuteczność działania. Dobre 
rezultaty uzyskuje się w leczeniu bakteryjnej 
choroby skrzeli ryb łososiowatych.  

 Dawki zależą od twardości i pH wody.  



Oxyper (nadwęglan sodowy)  
  

 Preparat wykazuje silne działanie utleniające.  

 Jest bezpieczny dla ryb i organizmów wodnych  

 Rozkładając się w wodzie wydziela aktywny tlen, który 
dezynfekuje wodę likwiduje rozwijające się glony, 
przyspiesza on również biodegradację martwej materii 
organicznej na dnie stawu i redukuje ilość szkodliwych 
gazów w wodzie.  

 Znajduje zastosowanie w lecie podczas spadku zawartości 
tlenu w wodzie i przy wzroście temperatury  

 Zaleca się stosowanie Oxyper latem, kiedy zachodzi 
niebezpieczeństwo tzw. przyduchy w stawie.  

 Jest środkiem cechującym się niską toksycznością  

 Można stosować go w wylęgarni do kąpieli ikry w dawce 
100g/m³ przez 20 min. co 3 dni.  

 



Siarczan miedzi  
  

 Uwodniony siarczan miedzi CuSO4 x 5 H2O 
stosowany jest na grzyby , glony, pasożyty 

 W wodzie miękkiej jest bardziej toksyczny dla 
ryb niż w wodzie twardej.  

 W wyższej temperaturze jest bardziej toksyczny.  
 Dawki uzależnia się od twardości wody.  
Dawkowanie:  
 Kąpiel długotrwała w stawie karpiowym 2 – 3 kg/ 

1ha. 
 UWAGA! Niszczy fitoplankton! 



Steridial, Dezynfektant CIP,  
  
 Preparaty te produkowane są na bazie kwasu 

nadoctowego i nadtlenku wodoru .  
 Działają na grzyby, bakterie i wirusy  
 Nie są szkodliwe dla środowiska – po kilku godzinach 

ulegają rozkładowi  
 Stosuje się je do dezynfekcji sprzętu rybackiego i 

kąpieli przeciw pasożytniczych ryb.  
 Znajdują głównie zastosowanie w obiektach 

pstrągowych.  
Dawkowanie 4-16 ml/1m³. Kąpiele należy zaczynać od 
najmniejszej dawki i przy następnych kąpielach 
stopniowo zwiększać dawki.  



Pochodzenie obsady 

Do gospodarstwa należy wprowadzać : 

 ryby zdrowe,  

 nie wykazujące objawów klinicznych choroby 

 z potwierdzonym pochodzeniem 

 z zaświadczeniem potwierdzającym 
zdrowotność  lub kopią wyniku badania. 

 świadectwo zdrowia – UE,  

 kraje trzecie 



Żywienie 

 W pierwszym roku życia karpie odżywiają się głównie 
pokarmem naturalnym który jest karmą 
pełnowartościową – zawiera wszystkie potrzebne do 
życia składniki pokarmowe.  

 Aby zapewnić karpiom odpowiednią ilość zooplanktonu i 
bentosu podstawą jest uprawa i nawożenie przesadek I i 
II a także osuszanie i nawożenie stawów kroczkowych.  

 Optymalną temperaturą dla wzrostu karpia jest 17°C - 
25°C.  

  W temperaturze poniżej 13°C i powyżej 27°C zmniejsza 
się pobieranie pokarmu przez karpie aż do całkowitego 
zahamowania  



Żywienie 

Podawanie karmy wysokobiałkowej u karpi 
uzależnia się od odczynu wody w stawie.  

 Przy ph 8,5 – 9  redukuje się dawkę 
pokarmową do 50%.  

 Przy pH 9 – 10 zaleca się całkowicie przerwać 
karmienie do czasu ustabilizowania się pH na 
normalnym poziomie.  

 Stosuje się pasze ze sprawdzonego źródła 
pochodzenia (atesty) 

 



PROFILAKTYKA WTÓRNA  
(II FAZY) 
zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez 
jej wczesne wykrycie i leczenie 

 
Szybkie rozpoznanie przyczyn strat daje 
hodowcy wskazówkę do zastosowania 
odpowiednich zabiegów profilaktycznych, aby 
w przyszłości uniknąć choroby 



Badania okresowe ryb 

 W obiektach karpiowych badania rozpoczyna się 
wczesną wiosną po zejściu okrywy lodowej na 
stawach zwykle na 2 tygodnie przed 
obsadzeniem  stawów  

 Drugie badanie po obsadzeniu przesadek I  
i trzecie badanie przed zimowaniem. Ważne jest, 
aby każdy rocznik karpia był zbadany 
przynajmniej 1 raz do roku.  

 Okresowo powinno badać się właściwości fizyko-
chemiczne wody, takie jak temperatura, pH, tlen, 
amoniak, azotyny.  

 Powinno się również kontrolować średnią 
przeżywalność ryb. 
 



Średni stopień przeżywalności (%) 
różnych gatunków ryb w kolejnych 

latach chowu 

Gatunek 

W pierwszym roku 

chowu(od wylęgu do 

narybku jesiennego) 

W drugim roku 

chowu(od narybku do 

kroczka) 

W trzecim roku 

chowu(od kroczka 

do handlówki) 

karp  30-50 70-80 85-95 

lin 40-60 60-70 80-90 

karaś 40-60 60-70 70-90 

jaź 25-55 60-80 80-90 

sieja 20-30 60-70 70-80 

szczupak 5 do 25 45-75 75-90 

sandacz 25-45 55-75 75-90 

sum 25-45 60-70 75-90 



Leczenie 

Nie należy leczyć ryb bez uzasadnionej 
diagnostyki, ponieważ nieuzasadnione 
stosowanie chemioterapeutyków prowadzi do 
wzrostu odporności patogenów. 

Należy przede wszystkim podejmować 
wszelkiego typu działania zmierzające do 
zapobiegania wystąpieniu chorób. Stosowanie 
preparatów leczniczych powinno być zabiegiem 
ostatecznym, kiedy działania profilaktyczne 
okażą się nieefektywne.  



Stosowanie leków 

Wskazaniem do stosowania antybiotyków u ryb jest izolacja 
szczepu bakteryjnego oraz oznaczenie 
antybiotykowrażliwości.  

 

 Leki podawane w karmie lepiej się wchłaniają niż w 
przypadku zastosowania kąpieli. Nie ma 100% pewności 
zadziałania chemioterapeutyku z uwagi na fakt iż większość 
jednostek chorobowych powoduje brak pobierania 
pokarmu.  

 Dawkowanie: podaje się ilość substancji czynnej leku na 1 
kg ciężaru ciała.  

 Można podać nasączając odpowiedni granulat; zwykle 
podaje się 10% wody do całkowitej masy granulatu.  

 



Stosowanie leków 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 37/2010 

z dnia 22  grudnia 2009  r. w sprawie substancji 
farmakologicznie czynnych i  ich klasyfikacji 

w  odniesieniu do maksymalnych limitów 
pozostałości w  środkach spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego 

 

 •Czas stosowania antybiotyku nie może 
być krótszy niż 7 dni  

 



???PROFILAKTYKA??? 



???PROFILAKTYKA??? 



???LECZENIE??? 



PROFILAKTYKA III FAZY 

3,0 - 3,5 Śmiertelny dla większości ryb

3,5 - 4,0 Szkodliwy dla większości ryb, dla łososiowatych śmiertelny

4,0 - 5,0 Szkodliwy dla większości ryb, szczególnie dla ikry i wylęgu

5,0 - 6,0 Może być szkodliwy przy wysokiej zawartości wolnego CO2 w wodzie

6,0 - 6,5 Raczej nieszkodliwy, chyba, że zawartość wolnego CO2 w wodzie przekracza 100 mg/l

6,5 - 9,0 Nieszkodliwy

9,0 - 9,5 Szkodliwy dla łososiowatych i okonia

9,5 - 10,5 Śmiertelny dla łososiowatych i okonia, szkodliwy dla innych ryb

10,5 - 11,5 Śmiertelny dla większości ryb

Zakres wartości pH Wpływ na ryby(Szczerbowski,Król 2008)

zahamowanie postępu choroby oraz 
ograniczenie powikłań 
 
Wykonanie zaleceń lekarza weterynarii 
 
Zastosowanie dodatkowych środków  
ochronnych, zabezpieczających gospodarstwo 
przed wniknięciem czynników 
chorobotwórczych 
 
 
 
 



PROFILAKTYKA SPRZEDAŻY 

Każde gospodarstwo rybackie zajmujące się 
wprowadzaniem  na rynek ryb w celu dalszego 

chowu lub hodowli, oraz lekarz weterynarii 
prowadzący nadzór nad gospodarstwem 

zobowiązany jest do niezwłocznego 
przekazywania powiatowemu lekarzowi 

weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki (tj. 
miejsca prowadzenia gospodarstwa) informacji o 

umieszczeniu na rynku tych  ryb, zawierającej 
miejsce ich pochodzenia i przeznaczenia. (Art. 33. 

ustawy) 

 



Oferowanie do sprzedaży 

 "udostępnianie na rynku" oznacza 
każde dostarczenie produktu 
rybołówstwa lub akwakultury w celu 
jego dystrybucji, spożycia lub 
używania na rynku unijnym w 
ramach działalności handlowej, 
odpłatnie lub nieodpłatnie 
 



Informacje dla konsumentów 

odpowiednie oznaczenie lub etykietowanie zawiera: 

a)   handlowe oznaczenie gatunku i jego nazwę 
systematyczną; 

b)   metodę produkcji, w szczególności następujące 
sformułowanie "...wyhodowane..."; 

c) obszar, na którym produkt został wyhodowany,  

d) datę minimalnej trwałości, w stosownych 
przypadkach. 

W odniesieniu do nieopakowanych produktów 
akwakultury obowiązkowe informacje mogą być 
dostarczane w przypadku sprzedaży detalicznej za 
pomocą informacji handlowych, takich jak tablice 
ogłoszeniowe lub plakaty 



Oznaczenie obszaru produkcji  

odniesienie do państwa członkowskiego lub 

państwa trzeciego, w którym produkt 

osiągnął ponad połowę swojej 

ostatecznej wagi lub pozostawał przez 

ponad połowę okresu chowu  

 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1379/2013 z 

dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 

1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 104/2000 ) 

 





SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

 Zalecana jest sprzedaż ryb po uprzednim ich 
uśmierceniu 

 W razie sprzedaży żywych ryb, sposób ich 
pakowania musi uwzględniać dobrostan 
zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na 
niepotrzebne cierpienie. 

 



Uśmiercanie ryb 

 Metoda – uderzenie w głowę powodujące utratę 
przytomności w połączeniu ze skrwawieniem, 
uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub 
przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją. 

 Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób 
humanitarny polegający na zadawaniu minimum 
cierpienia.  

 Miejsce uśmiercania ryb powinno być wydzielone, 
np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym 
elementem konstrukcji sklepu tak, aby uśmiercanie 
nie odbywało się w obecności osób postronnych, w 
tym w szczególności dzieci. 

 



Miejsce uśmiercania ryb 



Dziękuję za uwagę 


