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Celem badañ by³o opracowanie procedury wprowadzania zró¿nicowanej diety (stoso-

wanie ¿ywego pokarmu) w okresie przedzarybieniowym u narybku pstr¹ga potokowego

(Salmo trutta m. fario). Analizowano wp³yw diety (D) i czasu jej stosowania (T) na parametry

biochemiczne osocza ryb. Materia³em badawczym by³y m³odociane osobniki pstr¹ga

potokowego w wieku 1+, o œredniej d³ugoœci ogonowej (Lcaud) 16,3 cm i œredniej masie

cia³a 46,5 g. Test ¿ywieniowy trwa³ 28 dni. Podchów prowadzono w 12 basenach przy

zagêszczeniu obsad 40 osob. basen-1, pracuj¹cych w systemie otwartym zasilanym wod¹

z rzeki Raduni (Pojezierze Kaszubskie) (temperatura wody 11,2-11,7°C; koncentracja tle-

nu na dop³ywie do basenów podchowowych 7,57-8,03 mg O2 l-1). Ryby podzielono na 4

grupy, ka¿d¹ podchowywano w 3 basenach (n = 3). Grupa S by³a ¿ywiona pasz¹ komer-

cyjn¹ firmy Skretting, grupie B podawano paszê komercyjn¹ firmy Biomar, grupie N nary-

bek pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss) (PT), a grupie B/N przez pierwsze dwa

tygodnie podchowu podawano paszê komercyjn¹ firmy Biomar i narybek PT, a przez kolej-

ne dwa tygodnie wy³¹cznie narybek PT. Krew do badañ biochemicznych osocza pobiera-

no na pocz¹tku doœwiadczenia (próba pocz¹tkowa – d0) oraz po 14 i 28 dniach (odpowied-

nio d14 i d28). W uzyskanym materiale badawczym oznaczono nastêpuj¹ce wskaŸniki bio-

chemiczne: glukozê (GLU), trójglicerydy (TG), cholesterol (CHOL), bia³ko ca³kowite (TP),

albuminy (ALB), globuliny (GLOB), bilirubinê ca³kowit¹ (BIL-T), mleczany (LACT), amoniak
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(AMON), bia³ko C-reaktywne (CRP), aminotransferazê alaninow¹ (ALT), aminotransferazê

asparaginianow¹ (AST), fosfatazê alkaliczn¹ (ALP), lipazê (LIP) oraz amylazê (AMYL).

Odnotowano istotny wp³yw czasu stosowanych wariantów ¿ywienia (T) na parametry:

GLU, LACT, CRP, AST, LIP, TP, GLOB, TG oraz AMYL. W przypadku piêciu pierwszych

parametrów po 14 i 28 dniach podchowu obserwowano obni¿enie ich wartoœci, natomiast

wartoœci pozosta³ych czterech wzros³y. Zaobserwowano równie¿ istotny wp³yw rodzaju

podawanych diet oraz czasu ¿ywienia na wartoœæ CHOL; w przypadku tego parametru

wyst¹pi³a równie¿ interakcja miêdzy badanymi czynnikami (D × T).

Badania wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Funduszu Mor-
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