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Wstêp
W ostatnich latach jednymi z najpowszechniej u¿ywanych w mediach i odmienianych
przez wszystkie mo¿liwe przypadki terminów s¹ innowacje, innowacyjnoœæ oraz innowacyjna gospodarka. Spotyka siê wiele definicji pojêcia innowacje, ale chyba najprostsza
wynika po prostu z bezpoœredniego t³umaczenia jego Ÿród³os³owu. Pochodzi ono z jêzyka ³aciñskiego, a innovare mo¿na t³umaczyæ, jako „tworzenie czegoœ nowego”. W zasadzie jest to ka¿da zmiana, która daje now¹ jakoœæ, skutkuje ulepszeniem lub pozwala
stworzyæ nowy proces, czy te¿ produkt. Z kolei przez innowacyjnoœæ nale¿y rozumieæ,
zdolnoœæ zastosowania nowych idei, rozwi¹zañ, produktów w praktyce, czyli ich rozwijania i wdra¿ania. Przyjmuje siê, ¿e budowanie konkurencyjnoœci danego sektora, a nawet
przedsiêbiorstwa uwarunkowane jest w³aœnie rozwijaniem zdolnoœci do wdra¿ania innowacji. Dotyczy to szczególnie m³odszych ga³êzi gospodarki, które z natury rzeczy powinny byæ bardziej otwarte na nowoœci. Do takich nale¿y zaliczyæ akwakulturê, która
w dzisiejszych czasach, w skali globalnej, jest najprê¿niej rozwijaj¹cym siê sektorem rolnictwa. W tym przypadku mamy g³ównie do czynienia z innowacjami procesowymi, technicznymi i technologicznymi, w których to nowy proces lub produkt zastosowany zostaje
w produkcji. Przynosz¹ one najwiêksz¹ wartoœæ dodan¹, ale s¹ te¿ najbardziej kosztowne. Ich podstawê stanowi¹ bowiem wyniki prac naukowych i szeroko rozumiana
dzia³alnoœæ badawcza.
Innowacje w akwakulturze s¹ owocem pracy specjalistycznych laboratoriów uniwersyteckich, jednostek badawczo-rozwojowych, czyli instytutów bran¿owych oraz wdra¿aj¹cych nowe rozwi¹zania, komercyjnych przedsiêbiorstw rybackich. Tylko taka
konfiguracja umo¿liwia efektywny transfer wiedzy. W przypadku akwakultury wa¿ny jest
synergizm osi¹gniêæ zespo³ów badawczych z zakresu biologii, biotechnologii, biotechniki i in¿ynierii. Innowacyjn¹ technologi¹ stosowan¹ przede wszystkim w medycynie, ale
równie¿ w akwakulturze jest np. zamra¿anie i przechowywanie materia³u biologicznego
w niskich temperaturach. W przypadku ryb najlepiej opracowane s¹ procedury kriokonserwacji nasienia ryb. Przechowywanie gamet w kriobankach odgrywa kluczow¹ rolê
w ochronie bioró¿norodnoœci, kszta³towaniu oraz konserwacji po¿¹danych i utrwalonych
cech populacji lub stad hodowlanych. Ta technologia mo¿e równie¿ byæ bardzo u¿yteczna w programach selekcji genetycznej. W nowoczesnej akwakulturze coraz wiêkszego
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znaczenia nabieraj¹ techniki manipulacji p³ci¹ ryb, in¿ynierii chromosomowej, hybrydyzacji. Umo¿liwiaj¹ one produkcjê stad jednop³ciowych lub sterylnych, ryb poliploidalnych
(o zwiêkszonej liczbie chromosomów) lub hybryd o specyficznych cechach, np. szybszym tempie wzrostu, korzystniejszych cechach u¿ytkowych (np. wydajnoœæ rzeŸna, dietetyczna jakoœæ miêsa), zwiêkszonej odpornoœci na choroby czy czynniki œrodowiskowe.
Ci¹gle doskonalone badania genetyczne umo¿liwiaj¹ rozpoznawanie gatunków, hybryd
ryb oraz surowców i produktów rybnych (np. kawioru). Dziêki nim mo¿emy dokonaæ identyfikacji cech iloœciowych, ploidalnoœci ryb, zmiennoœci genetycznej stad i populacji ryb.
Jesteœmy w stanie zweryfikowaæ skutecznoœæ zabiegów manipulacji genomowych,
gynogenezy czy androgenezy. Co wa¿ne, w oparciu o wyniki badañ mo¿emy prawid³owo
dobraæ ryby w pary tar³owe, a tym samym zapewniæ jak najwy¿sz¹ jakoœæ potomstwa.
Badania biochemiczne, hematologiczne i histologiczne dostarczaj¹ równie¿ niezwykle
cennych informacji.
Innowacje w akwakulturze maj¹ równie¿ charakter rozwi¹zañ stricte technicznych.
Przyk³adem mog¹ byæ urz¹dzenia usprawniaj¹ce pracê hodowców, np. zautomatyzowane systemy do liczenia ikry i ryb, ich sortowania, czy te¿ indywidualnego znakowania,
g³ównie tarlaków oraz masowego znakowania materia³u zarybieniowego wsiedlanego
do wód otwartych. To tak¿e nowoczesne, zaliczane do technologii „high-tech” systemy
recyrkulacyjne, w których prowadzi siê hodowle organizmów wodnych w œciœle kontrolowanych warunkach œrodowiskowych. Charakteryzuj¹ siê one zdecydowanie mniejszym,
w porównaniu z tradycyjnymi metodami hodowli ryb, zu¿yciem wody. Farmy wyposa¿one w tego rodzaju systemy mog¹ byæ budowane w regionach o mniejszej wartoœci
turystycznej i ekologicznej. Zazwyczaj s¹ one zaopatrywane w wodê czerpan¹ ze studni
g³êbinowych. W dobie rosn¹cej konkurencji o wodê i teren s¹ to bardzo wa¿kie przymioty. Technologia hodowli organizmów wodnych w tego rodzaju urz¹dzeniach dynamicznie siê rozwija, ci¹gle jest doskonalona i unowoczeœniana.
W niniejszej monografii zamieszczono opracowania dotycz¹ce wy¿ej wymienionych
zagadnieñ. Niektóre z nich mog¹ siê wydaæ Czytelnikowi zbyt wysublimowane, ale
zapewniam, ¿e wszystkie zawieraj¹ pierwiastki innowacyjnoœci i aplikacyjnoœci. Aktywnoœæ naukowa jednostek uniwersyteckich i instytucji badawczo-rozwojowych ma coraz
czêœciej charakter dzia³añ komplementarnych, których nadrzêdnym celem jest opracowanie nie tylko coraz bardziej efektywnych metod produkcji organizmów wodnych, ale
równie¿ coraz bardziej bezpiecznych i przyjaznych zarówno dla podchowywanych
zwierz¹t, jak i otaczaj¹cego œrodowiska naturalnego.
Zdzis³aw Zakêœ
Zak³ad Akwakultury, IRS w Olsztynie
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