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Aktualne trendy w żywieniu ryb i innowacyjne komponenty pasz
Akwakultura jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem produkcji żywności
na świecie. Decyduje o tym wzrost populacji ludzi i ich świadomości zachowań
prozdrowotnych. Ryby i owoce morza są promowane jako ważny element żywności
funkcjonalnej, gdyż są źródłem cennych kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 (tzw. omega 3)
zwłaszcza kwasu ikozapentaenowego (C20:5 n-3, EPA) i dokozaheksaenowego (C22:6 n-3,
DHA) oraz wartościowego białka (korzystny profil aminokwasowy). Skład chemiczny ciała
ryb jest oczywiście pochodną ich diety. W paszach komercyjnych to właśnie komponenty
pochodzenia zwierzęcego takie jak tran i mączka rybna decydują w dużej mierze o walorach
odżywczych i cechach organoleptycznych mięsa ryb. Ponadto jako wartościowe źródła białka
i lipidów wpływają na ich wzrost, kondycje i stan zdrowotny. Stąd też zasadniczą rolę w
akwakulturze odgrywa zachowanie dobrego stanu zdrowia ryb i utrzymanie ich wysokich
walorów odżywczych.
Intensyfikacja produkcji i ekspansja akwakultury doprowadziły do większego zużycia
i produkcji pasz. International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO) oszacowała, że z
1000 kg ryb pelagicznych pozyskuje się 50 kg oleju rybiego. Taką ilość tranu pochłania
produkcja 250 kg paszy dla ryb łososiowatych. Może ona z kolei posłużyć do
wyprodukowania 200 kg łososia. Obecnie potencjał firm wytwarzających pasze dla ryb i
skorupiaków jest w stanie całkowicie wykorzystać globalną produkcję tranu. Tempo
wykorzystywania naturalnych zasobów tranu i mączki rybnej wiązało się oczywiście z
prowadzonymi odłowami w morzach i oceanach i załamaniem liczebności wszystkich
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odławianych dziko żyjących gatunków organizmów morskich. Stąd też w ciągu ostatnich 3
dekad roczna produkcja oleju rybiego (składnika pasz komercyjnych), przy jednoczesnym
wzroście popytu na ten komponent, nie przekraczała 1,5 mln ton. Co więcej już kilka lat temu
IFFO odnotowała kilkunastoprocentowy spadek produkcji tranu, a obecnie wykazuje deficyt
jego dostępności. Dla akwakultury taki niedobór w podaży dzikich ryb i skorupiaków
wymusza modyfikację diety ryb hodowlanych, tym bardziej że towarzyszy temu utrzymująca
się od 1999 r. tendencja wzrostu ceny tranu i mączki rybnej. Łatwiej dostępnym i tańszym
zamiennikiem tłuszczu i białka rybiego w paszach okazały się roślinne źródła tych nutrietów.
Prowadzone modyfikacje żywieniowe uwzględniają zachowanie wysokich walorów
odżywczych mięsa ryb oraz ich dobrostan w akwakulturze. Obecnie skupiają się one na
wykorzystaniu łatwodostępnych komponentów lub takich, których pozyskiwanie nie narusza
naturalnych zasobów. Stąd też wynika ograniczanie udziału tranu czy mączki rybnej i
poszukiwanie ich zamienników. Nie istnieją bowiem perspektywy wzrostu produkcji tranu
czy mączki rybnej. (przełowienie akwenów, ochrona zasobów naturalnych), a fluktuacje ich
dostępności i ceny, uwarunkowane zmianami klimatycznymi (El Niño) są potencjalnym
czynnikiem ograniczającym produkcję pasz i tym samym ryb. Akwakultura gatunków
drapieżnych, w tym łososiowatych jest z kolei wymagająca pod kątem wysokobiałkowych i
wysokoenergetycznych pasz. Dlatego deficyty i rosnące ceny rynkowe tranu i mączki rybnej
czy zachowania proekologiczne wiązały się na przestrzeni kilku ostatnich dekad z
poszukiwaniem zamienników tych komponentów. Badania żywieniowe skupiały się na
wybieraniu takich składników, które pokryłyby zapotrzebowania energetyczne ryb
hodowlanych bez negatywnego wpływu na przyrost masy ciała, stan zdrowotny, kondycję.
Obiecującym źródłem białka i tłuszczu w paszach stały się nasiona roślin (mączka sojowa,
oleje roślinne). Ich zastosowanie wymusiło jednak dodatkową suplementację by poprawić
strawność takich pasz, przyswajalność składników odżywczych, uniknąć deficytów np.
aminokwasów, czy kwasów tłuszczowych na różnych etapach ontogenezy ryb lub spadku ich
odporności.
Obecnie suplementacja pasz nie dot. tylko niwelowania ujemnych skutków
ograniczania tranu czy mączki rybnej w diecie ryb, ale koncentruje się na zoptymalizowaniu
składu mikroflory jelitowej ryb i stymulowaniu ich układu odpornościowego (dobrostan ryb
hodowlanych) oraz uzyskiwaniu najlepszego składu chemicznego mięsa, zasobnego już nie
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tylko w cenne lipidy, pełnowartościowe białko, ale i bioaktywne nukleotydy (produkcja
żywności funkcjonalnej). Ponadto wymagane poziomy nutrietów w paszach zmieniają się
wraz z dynamiką zmian zachodzących w komponowaniu i składzie pasz, poprawą genetyczną
stad, wprowadzaniem szybkorosnących linii hodowlanych. Rozwój badań żywieniowych
zmierza jednak nadal w kierunku uzyskiwania pasz optymalnych pod kątem odżywczym,
zdrowotnym i ekonomicznym dla akwakultury. Wyzwaniem dla rozwijającej się akwakultury
jest przy tym zachowanie równowagi pomiędzy jej intensyfikacją a stanem zdrowotnym ryb.
Udokumentowany w latach 2006 - 2015 postępujący znaczący spadek EPA i DHA w
mięsie łososia (Salmo salar) zweryfikował aktualnie stosowane źródła tłuszczu w diecie ryb i
zainicjował nowe kierunki w modyfikacji żywienia. Na podstawie corocznych analiz składu
chemicznego mięsa kilkuset szt. hodowlanych łososi (n=106-687) ustalono, że udział ww.
cennych kwasów tłuszczowych w ciele łososia względem zawartości pozostałych kwasów
tłuszczowych obniżał się na rzecz wzrostu zawartości kwasów tłuszczowych o krótszych
łańcuchach węglowych i niższym stopniu nienasycenia, zwłaszcza kwasu linolowego (C18:2
n-6, LA) i oleinowego (C18:1 n-9, OA). Głównym czynnikiem było ograniczenie tranu w
diecie ryb hodowlanych.
Zastąpienie tranu w paszach dla ryb nie jest zadaniem łatwym. Jakkolwiek większość
ryb może wykorzystywać oleje roślinne jako źródło energii potrzebnej do wzrostu, to
biosynteza EPA i DHA z prekursorów (LA, ALA) dostępnych w olejach roślinnych jest
specyfiką gatunku. Generalnie dla gatunków drapieżnych minimalny poziom kwasów EPA i
DHA w diecie musi wynosić 1,0 – 1,6% udziału wszystkich kwasów tłuszczowych, gdyż taki
gwarantuje nie tylko właściwy wzrost, ale i przeżywalność czy stan zdrowotny ryb.
Jakkolwiek dodatek do pasz immunomodulatorów wpływa stymulująco na układ
immunologiczny ryb hodowlanych, to u dorosłych osobników, w okresie tarła mogą one
obniżać parametry rozrodu. Ponadto w większości przypadków drapieżnych ryb morskich, w
tym łososiowatych dla utrzymania korzystnego składu chemicznego ich mięsa musi być
zachowany udział tranu wynoszący minimum 50% całkowitej zawartości tłuszczu w diecie.
Jednakże, podobnie jak w przypadku mączki rybnej, taka modyfikacja diety może wpływać
na sensoryczne właściwości mięsa ryb. Jakość białka i tłuszczu w paszach dla ryb determinuje
właściwości organoleptyczne, teksturę, stabilność przechowywania, smak, aromat i kolor
mięsa ryb.
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przewidywalność podaży i ciągły wzrost łącznej globalnej produkcji. Skład chemiczny olejów
i tranu znacznie się jednak różni, przede wszystkim ilością i jakością kwasów tłuszczowych i
witamin. Głównymi składnikami olejów (zwłaszcza palmowego, sojowego i rzepakowego) są
fitosterole. Fitosterole są słabo absorbowane i jednocześnie szybko usuwane przez organizm
ryb. Jednakże oleje roślinne zawierają aż 8 izoform witaminy E, która hamując proces
peroksydacji lipidów, odgrywa istotne znaczenie w wielu procesach biochemicznych (w tym
metabolizmie kwasów tłuszczowych). W większości olejów roślinnych obecne są też
karotenoidy (największą ich koncentrację stwierdzono w oleju palmowym), jednakże
większość gatunków ryb nie posiada zdolności ich biokonwersji do witaminy A (obecnej w
tranie). Stosowanie premiksów witaminowych w paszach z olejami roślinnymi skutecznie
chroni przed wystąpieniem jej deficytów w organizmie ryb. Oleje roślinne są bogatym
źródłem kwasów tłuszczowych o 18 atomach węgla, z rodziny omega 6 (tj. kwasu linolowego
LA), omega 3 (kwasu linolenowego ALA) i omega 9 (kwasu oleinowego). Z kolei w tranie
dominują kwasy tłuszczowe o dłuższych łańcuchach węglowych i wyższym stopniu
nienasycenia, takie jak kwas EPA i DHA. Skład chemiczny olejów roślinnych, tj. brak EPA i
DHA, wysoka ilość kwasu LA w niektórych przypadkach limituje dominujący udział tego
rodzaju tłuszczu w paszach dla ryb.
Wykorzystanie aktualnych technik inżynierii genetycznej pozwala zwiększyć
wydajność roślin oleistych zarówno pod względem ilości tłuszczu jak i jego jakości (udział
cennych kwasów tłuszczowych). Metody transferu genów glonów odpowiedzialnych za
syntezę HUFA do komórek np. rzepaku pozwalają uzyskać olej roślinny bogaty w kwasy
tłuszczowe pożądane w żywieniu ryb. Inżynieria genetyczna dysponuje potencjałem, który
pozwala kontynuować wzrost produkcji akwakultury bez naruszenia zasobów mórz i
oceanów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości odżywczej jej produktów. To czy
akwakultura skorzysta z nowych technologii w żywieniu ryb zależy od konsumentów i
prawnych uwarunkowań.
W żywieniu ryb testowane są inne alternatywne źródła lipidów, tj. bezkręgowce
pelagiczne i bentosowe oraz jednokomórkowe glony czy ekstrakty tłuszczu np. z
widłonogów, gdyż są w nich obecne cenne kwasy EPA i DHA. Nieprzewidywalna podaż oraz
wysokie koszty produkcji takich komponentów uniemożliwiają ich zastosowanie w paszach
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komercyjnych na skalę masową. Również wykorzystanie tłuszczu rybiego (cechuje go
wysoka ilość EPA i DHA) pochodzącego z niejadalnych części ryb nie cieszy się dużym
zainteresowaniem. Wysokiej jakości komponenty paszowe mogą być też pozyskiwane
podczas procesu przetwarzania kryla czy kałamarnic (źródło tłuszczu bogate w fosfolipidy,
cholesterol, karotenoidy i oczywiście EPA i DHA). W świetle aktualnych potrzeb
akwakultury pożądany jest nie tylko wzrost wiedzy o potencjalnych możliwościach
wykorzystania łatwo dostępnych zasobów naturalnych w produkcji pasz. Istotne znaczenie ma
technologia produkcji i dystrybucji oraz regulacje prawne dotyczące ich pozyskiwania,
przechowywania i zastosowania w żywieniu ryb hodowlanych.
Komponenty białkowe w paszach mogą pochodzić w różnych źródeł, bez tak
znaczącego wpływu jak w przypadku lipidów. W przypadku ryb komponenty roślinne
cechuje jednak ograniczona strawność. Hydroliza białka roślinnego w jelicie ryb w
porównaniu do białka rybiego jest znacznie wolniejsza, a absorpcja aminokwasów
(wykorzystywanych do wzrostu ryb) jest z nich mniej efektywna względem białka rybiego.
Wynika to z faktu, że w mączce rybnej spektrum aminokwasowe jest najbardziej zbliżone do
wymagań pokarmowych ryb. Jednakże technologie produkcji suplementów oraz ich
dostępność z powodzeniem niwelują niedogodności związane z roślinnym źródłem białka w
diecie ryb. Obecne technologie pozyskiwania/produkcji takich dodatków paszowych jak
aminokwasy, premiksy na bazie aminokwasów, atraktanty pokarmowe, enzymy poprawiające
strawność i wchłanianie substancji odżywczych, mogą zniwelować niekorzystny wpływ
zastąpienia mączki rybnej roślinnym źródłem białka. Warto podkreślić, że aminokwasy
stanowią największą grupę dodatków paszowych dostarczanych przez rynek chemiczny.
Wśród nich dominują oczywiście metionina (55,5% przychodów wszystkich aminokwasów) i
lizyna (20,4%).
Obecnie dostępna technologia przetwarzania białka i tłuszczu, jak i możliwość
użycia różnych suplementów zwiększa zakres wykorzystania komponentów roślinnych w
diecie ryb. Obok powszechnego białka sojowego stosuje się koncentraty białkowe z grochu i
białko kukurydzy. Atrakcyjnym składnikiem w komponowaniu diet dla ryb łososiowatych jest
ostatnio gluten. Cechuje go wysoka koncentracja protein (z lizyną, tryptofanem i argininą, tj.
głównymi aminokwasami ograniczającymi) i prawie kompletna jego strawność u tych ryb.
Gluten nie ma też wpływu na strawność lipidów u łososia. Ponadto wykorzystanie glutenu ma
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także swoje zalety (elastyczność, spójność i lepkość gliadyny i gluteniny) w procesie
technologicznym komponowania pasz. Zhydrolizowany gluten jako źródło białka w paszy dla
pstrąga tęczowego może mieć podobną wartość odżywczą jak mączka rybna. Kluczowe dla
stosowania białek roślinnych w diecie ryb jest jego zróżnicowanie jakościowe.
Do produkcji hydrolizatów białkowych najczęściej stosuje się białka pszenicy, soi,
rzepaku, słonecznika i jęczmienia. Ich bioaktywność obejmuje działanie przeciwutleniające i
przeciwzapalne. Dodatkowo, suplementy enzymatyczne, endoprotezy, fitazy, glikanazy
zwiększają biodostępność minerałów i przyswajalność aminokwasów.
W produkcji pasz wykorzystywanie odpadów z przetwórstwa owoców morza i ryb
może być limitowane technologia ich przetwarzania, która wpływa na strawność. Z kolei
produkty pobrowarnicze oferujące białko drożdży Saccharomyces o atrakcyjnym dla ryb
składzie aminokwasowym, są kosztowne. Wykorzystywanie glonów w produkcji paszy
korzystnie wpływa na wzrost ryb i efektywność jej wykorzystania, wspomagają metabolizm
lipidów i podnoszą zawartość cennych kwasów tłuszczowych w ciele ryb. Nukleotydy i
glukany jako suplementy pasz (dawka wynosząca 1,5-2 g/kg paszy) podnoszą odporność ryb,
stymulując układ immunologiczny są skuteczne w walce z zakażeniami bakteryjnymi i
pasożytniczymi.
Oferty rynkowe i szeroki zakres badań żywieniowych pozwala modyfikować pasze dla
ryb zgodnie z zachowaniem bioróżnorodności naturalnych ekosystemów oraz poszanowaniem
zrównoważonego

rozwoju.
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paszowych pozyskiwanych z kolejnych, nowych źródeł podnoszą zaufanie konsumentów do
wartości odżywczej ryb hodowlanych. Może mieć to znaczenie dla promowania nie tylko
zachowań prozdrowotnych, ale i proekologicznych.
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