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Celem badañ by³o okreœlenie wp³ywu ¿ywienia pstr¹ga potokowego (Salmo trutta m.

fario) paszami bez i z dodatkiem preparatu immunomoduluj¹cego (odpowiednio grupy B

i U oraz grupy BF i UB) na stan kondycyjny i dobrostan tego gatunku. Test ¿ywieniowy

trwa³ 4 tygodnie. Nie stwierdzono istotnego wp³ywu diety na analizowane wskaŸniki

hodowlane. Odnotowano istotny wp³yw testowanych pasz na: liczbê bia³ych cia³ek krwi

(WBC), liczbê czerwonych cia³ek krwi (RBC), liczbê hematokrytow¹ (HCT) i koncentracjê

hemoglobiny (HGB). W przypadku wskaŸników biochemicznych istotne ró¿nice stwier-

dzono w przypadku koncentracji: amoniaku (NH3), aminotransferazy asparaginianowej

(AST) i fosfatazy alkalicznej (ALP). Zaobserwowano wp³yw ¿ywienia na leukogram

pstr¹ga potokowego. We wszystkich grupach stwierdzono np. istotne obni¿enie liczby

limfocytów B. W przypadku aktywnoœci mieloperoksydazy (MPO) w komórkach fagocy-

tuj¹cych po 2 tygodniach podawania pasz zanotowano istotny jej spadek. Z kolei po 4

tygodniach wartoœci MPO w grupach BF i UB (pasze z dodatkami funkcjonalnymi) by³y

wy¿sze ni¿ w pozosta³ych grupach. Reasumuj¹c, ¿ywienie pstr¹ga potowego paszami

z preparatami immunostymuluj¹cymi wp³ywa³o korzystnie na jego odpornoœæ (dobro-

stan). Zalecaæ jednak nale¿y d³u¿sze podawanie tego rodzaju diet (powy¿ej 2 tygodni).
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