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W Polsce materia³ zarybieniowy brzany (Barbus barbus) nale¿y do najbardziej poszukiwanych. Wspó³czesne metody rozrodu ryb tego gatunku czêsto okazuj¹ siê jednak zawodne. Jedn¹ z mo¿liwoœci poprawy wyników rozrodu ryb w warunkach kontrolowanych jest
udoskonalenie metod ¿ywienia tarlaków. Celem niniejszych badañ by³o stwierdzenie, czy
w warunkach kontrolowanych ¿ywienie tarlaków brzany pasz¹ komercyjn¹ modyfikowan¹
kwasem solnym ma istotny wp³yw na prze¿ywalnoœæ samic i wyniki ich rozrodu.
Samice brzany w wieku 10+ podchowywano w warunkach kontrolowanych ¿ywi¹c
g³ównie pasz¹ komercyjn¹ Aller Rep (Dania). Samice o œredniej masie cia³a 356 g i œredniej d³ugoœci ca³kowitej 35,7 cm podzielono na 2 grupy licz¹ce 33 i 34 osobniki. Jedn¹
z grup ¿ywiono pasz¹ Aller Rep (grupa A), a drug¹ pasz¹ Aller Rep modyfikowan¹ kwasem solnym (grupa B). Dzienna dawka pokarmu wynosi³a oko³o 0,5% biomasy ryb. Przez
pierwszy miesi¹c doœwiadczenia temperatura wody utrzymywa³a siê w zakresie 7-9°C.
Nastêpnie ros³a ona stopniowo osi¹gaj¹c po 4 miesi¹cach doœwiadczenia oko³o 16°C.
Po tym czasie ograniczono ¿ywienie ryb do 4 dni w tygodniu i, bez stymulacji hormonalnej, rozpoczêto próby pozyskania ikry od samic. W ci¹gu 4 tygodni podjêto 4 próby.
W ostatniej z nich nie uzyskano ikry, wobec czego zakoñczono doœwiadczenie. W grupie
A uzyskano ikrê od 8 samic (167 g ikry). Odsetek jej zap³odnienia oszacowano na oko³o
70%. W grupie B odpowiednie wartoœci wynios³y: 16 samic, 389 g ikry, a procent
zap³odnienia wynosi³ od 30 do 95%. Dwie samice z grupy A nie prze¿y³y doœwiadczenia.
Przyczyn¹ ich œmierci by³a infekcja bakteryjna uk³adu rozrodczego. W grupie B œniêcia
nie wyst¹pi³y. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e zastosowanie paszy komercyjnej modyfikowanej kwasem solnym do ¿ywienia samic brzany w warunkach kontrolowanych mo¿e
pozytywnie wp³ywaæ na ich stan zdrowotny oraz wyniki rozrodu.
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