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Badano wp³yw ¿ywienia m³odocianych osobników troci wêdrownej (Salmo trutta m.
trutta) narybkiem pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss) (PT) na parametry biochemiczne osocza krwi tego gatunku. Materia³ badawczy stanowi³y m³odociane osobniki
troci wêdrownej (wiek 1+) o œredniej d³ugoœci ogonowej (Lcaud) 18,74 cm i œredniej
masie cia³a 73,37 g. Podchów prowadzono w 12 basenach (zagêszczenie obsad – 40
osob. basen-1) pracuj¹cych w systemie otwartym zasilanym wod¹ z rzeki Raduni (Pojezierze Kaszubskie) (temperatura wody 11,2-11,7°C; koncentracja tlenu na dop³ywie do
basenów podchowowych 7,57-8,03 mg O2 l-1) Materia³ badawczy podzielono na cztery
grupy ¿ywieniowe (n = 3). Test ¿ywieniowy trwa³ 28 dni, podczas którego u czterech grup
m³odocianej troci zastosowano ró¿ne re¿imy ¿ywieniowe. Grupa S by³a ¿ywiona pasz¹
komercyjn¹ firmy Skretting, grupa B pasz¹ komercyjn¹ firmy Biomar, grupê N ¿ywiono
narybkiem pstr¹ga têczowego, natomiast grupie B/N przez pierwsze dwa tygodnie podchowu podawano paszê komercyjn¹ firmy Biomar i narybek PT, a przez kolejne dwa
tygodnie wy³¹cznie narybek (PT). W czasie trwania testu trzykrotnie pobierano krew do
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badañ biochemicznych osocza krwi: na pocz¹tku doœwiadczenia (próba pocz¹tkowa –
d0; grupa K) oraz po 14 i 28 dniach trwania doœwiadczenia (odpowiednio d14 i d28).
W uzyskanym materiale badawczym oznaczono nastêpuj¹ce wskaŸniki biochemiczne:
glukozê (GLU), trójglicerydy (TG), cholesterol (CHOL), bia³ko ca³kowite (TP), albuminy
(ALB), globuliny (GLOB), bilirubinê ca³kowit¹ (BIL-T), mleczany (LACT), amoniak
(AMON), bia³ko ostrej fazy (CRP), aminotransferazê alaninow¹ (ALT), aminotransferazê
asparaginianow¹ (AST), fosfatazê zasadow¹ (ALP), lipazê (LIP), amylazê (AMYL) oraz
jony potasu (K+), sodu (Na+), chloru (Cl-) i ¿elaza (Fe3+). Odnotowano istotny wp³yw czasu podchowu na parametry GLU, TG oraz CHOL. Na wartoœci CHOL wp³yw mia³ równie¿
zastosowany wariant ¿ywieniowy. W przypadku tych trzech parametrów obserwowano
równie¿ interakcjê pomiêdzy testowanymi czynnikami (G × T). Czas podchowu mia³
wp³yw równie¿ na TP, ALB, GLOB, ponadto w przypadku GLOB wyst¹pi³a równie¿ interakcja miêdzy badanymi czynnikami (G × T). W przypadku BIL-T, LACT, ALT i LIP obserwowano tylko wp³yw czasu trwania testu na wartoœci tych parametrów, natomiast dla
CRP oraz ALT oprócz wp³ywu czasu obserwowano równie¿ wp³yw zastosowanego
wariantu ¿ywieniowego. Wœród oznaczanych jonów odnotowano wp³yw czasu testu oraz
wariantu ¿ywieniowego na wartoœci K+, Na+ oraz Fe3+ oraz interakcjê pomiêdzy badanymi czynnikami (G × T).
Badania wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na
lata 2014-2020, Priorytet 2 „Wspieranie zrównowa¿onej œrodowiskowo, innowacyjnej, zasobooszczêdnej,
konkurencyjnej akwakultury, opartej na wiedzy”, Dzia³anie 2.1 „Innowacje”. Projekt „Wzmacnianie naturalnych
populacji najcenniejszych ichtiotaksonów (w tym wêdrownych ryb ³ososiowatych) w oparciu o przyjazne œrodowisku innowacyjne przedsiêwziêcia w postaci nowatorskich technik wylêgarniczych, w tym urz¹dzanie tarlisk, opracowanie pasz dla ryb przeznaczonych do zarybieñ wraz z ocen¹ ich wp³ywu na zdrowotnoœæ i potencja³ rozrodczy ryb oraz œrodowiskowy monitoring pod k¹tem rozwoju infrastruktury spo³eczno-gospodarczej
regionu”. Nr umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.
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