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Materia³em badawczym by³ m³odociany pstr¹g potokowy (Salmo trutta m. fario) o

d³ugoœci ogonowej (Lcaud) 18,7 cm i masie cia³a ok. 76 g (wiek 1+). Przeprowadzono

28-dniowy test ¿ywieniowy, w którym analizowano wp³yw stosowania pasz funkcjonal-

nych na parametry hematologiczne tego gatunku. Ryby umieszczono w 12 basenach

w zagêszczeniu 40 osob. basen-1. Podchów by³ prowadzony w systemie otwartym, który

zasilano wod¹ z rzeki Raduni (Pojezierze Kaszubskie). Temperatura wody w czasie testu

wynosi³a10,1-13,3°C, a koncentracja tlenu mierzona w wodzie na dop³ywie do basenów

z rybami 8,5-9,7 mg O2 l-1. Ryby podzielono na cztery grupy ¿ywieniowe, ka¿da w trzech

powtórzeniach (n = 3): grupa U – ¿ywiona pasz¹ eksperymentaln¹, przygotowan¹

w laboratorium Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM w Olsztynie);

grupa UB – karmiona pasz¹ eksperymentaln¹ stosowan¹ w grupie U, z dodatkiem pre-

paratu Bioimmuno II (Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS Olsztyn)); grupa

B – ¿ywiona komercyjn¹ paszê firmy Biomar (EFICO E); grupa BF – karmiona pasz¹

komercyjn¹ wzbogacon¹ w immunostymulator Focus Plus (EFICO E FP) (Biomar). W

czasie testu ¿ywieniowego pobierano krew do badañ hematologicznych: na pocz¹tku

testu (próba pocz¹tkowa – d0; grupa K) oraz po 14 i 28 dniach jego trwania, odpowiednio

d14 i d28. Oznaczono nastêpuj¹ce wskaŸniki hematologiczne: liczbê bia³ych krwinek
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