
Wp³yw ¿ywienia ryb drapie¿nych paszami komponowanymi
na ich cechy u¿ytkowe

Zdzis³aw Zakêœ

Zak³ad Akwakultury, Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu ¿ywienia (tuczu) ryb drapie¿nych paszami

komponowanymi na ich cechy u¿ytkowe. Badaniami objêto: sandacza (Sander lucioper-

ca), okonia euroazjatyckiego (Perca fluviatilis), szczupaka (Esox lucius) i suma europej-

skiego (Silurus glanis). Gatunki te podchowywano w systemach recyrkulacyjnych (RAS),

a ryby hodowlane (ryby H) porównano z dzikimi przedstawicielami tych gatunków,

od³owionych z warunków naturalnych (ryby D). Porównano wydajnoœæ rzeŸn¹ uzyski-

wan¹ na poszczególnych etapach obróbki technologicznej (tj. tuszy patroszonej, tuszy

patroszonej i odg³owionej, filetu ze skór¹ i filetu bez skóry) ryb H i D (osobniki o zbli¿onej

wielkoœci), zawartoœæ bia³ka i t³uszczu w odskórzonym filecie i wartoœæ dietetyczn¹

odskórzanych filetów, wyra¿on¹ zawartoœci¹ wielonienasyconych kwasów t³uszczo-

wych (PUFA), zawartoœci¹ PUFA z szeregu n-3 (n-3 PUFA), koncentracj¹ kwasu eikoza-

pentaenowego (EPA; 20:5 n-3) i dokozaheksaenowego (DHA; 22:6 n-3) (zawartoœæ kwa-

sów t³uszczowych wyra¿ono w mg 100 g-1 odskórzanego filetu). U ryb H (sandacz, okoñ,

szczupak) obserwowano zjawisko obni¿enia wydajnoœci filetowania, wyra¿onej %

ca³kowitej masy cia³a, (odskórzony filet) wzglêdem ryb D. Jedynie u suma H odnotowano

wy¿sz¹ wydajnoœæ filetowania ni¿ u suma D. Poziom t³uszczu w miêsie ryb H by³,

w porównaniu z osobnikami D, wy¿szy 1,5 raza (sum), 3 razy (sandacz), 4 razy (okoñ) i 12

razy (szczupak). Wartoœæ dietetyczna filetu ryb H odbiega³a od odnotowanych u osobni-

ków D. Na przyk³ad zawartoœæ n-3 PUFA u sandacza H i D wynios³a odpowiednio 591,6

i 164,6 mg 100 g-1 odskórzonego filetu, u okonia H i D 190,0 i 36,8 mg 100 g-1 odskórzo-

nego filetu, u szczupaka H i D 325,2 i 51,4 mg 100 g-1 odskórzonego filetu, a u suma H i D

569,0 i 388,5 mg 100 g-1 odskórzonego filetu. W odskórzonym filecie ryb H stwierdzono

istotnie wy¿sze koncentracje kwasów EPA i DHA, przy czym spoœród badanych gatun-

ków najmniejsze ró¿nice zaobserwowano u suma H i D.
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