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Úvod 

Umělá inkubace rybích jiker na rybích líhních se zpravidla neobejde bez použití 
antimykotických preparátů pro prevenci a tlumení mykotických onemocnění, jejichž původci 
jsou parazitické plísně rodů Sapro!eg11ia a Ach!ya. Částečně mohou být tyto zásahy omezeny v 
případech, kdy je jako zdroje vody pro rybí líheň použito kvalitní podzemní vody, případně je 
součásti úpravny vody pro lihe1i účinný mechanický filtr a zařízení pro dezinfekci vo'dy UV 
zářerúm. Většina rybích líhní je však napájena povrchovou vodou, která je přirozenou cestou 
kontamino'vána zárodky plísni a dalších mikroorganismů. Mímo toho jsou do inkubačních 
přístrojů nasazovány vedle oplozených a vyvíjejících se jiker i jikry neoplozené, resp. v průběhu 
jejich vývoje dojde u určitého podílu jiker z ncjn'.1znčjšich dC1vodC1 k přeru šeni vývoje k jejich 
odumření. Odumřelé jikry jsou velmi vhodným substrátem pro rozvoj plísni. Z tčchto příčin je 
použiti antimykotických preparátů pro prevenci a tlumení mykóz zpravidla nutné ve všech 
případech, byt' v různé intenzitě použiti. 

K prevenci a tlumení výskytu plísňových onemocnění jiker je v poslední době nejčast ěji 
používána malachitová zelc1i. Tento preparát se ale vyznačuje vysokou ekologickou 
nebezpečností. Jeho použití v chovu ryb proto není ve většině vyspělých zemí povoleno. Cílem 
ukončeného výzkumu bylo ověření možnosti náhrady malachitové zeleně při prevenci a tlumení 
rozvoje plísňových onemocnění uměle inkubovaných jiker kapra, lína, karasa zlatého, obou 
introdukovaných druhů bufala, sumce velkého a sumečka afrického preparátem Jodisol. 

Charakteristika doporučovaného preparátu 

Jodisol je kapalina temně hnědé barvy. Podle Čs . lékopisu obsahuje tento 
jododetergentní preparát účinnou látku poly-N-vinylpyrrolidon-2 (jodoforin). Používá se běžně 
v humánním lékařství (ve stomatolagii), k L'ostání je v lékárnách. 

Zpl°1sob použití 

Přípravek se používá formou krátkodobé koupele jiker přímo v inkubačních lahvích. 
Nejprve se zastaví nebo velmi silně omezí přítok vody do inkubačních lahvi a ihned poté se do 
inkubační láhve aplikuje určené množství Jodisolu. Potřebný objem přípravku (v ml) se vypočte 
vynásobením doporučené dávky (v ml.r1) skutečným objemem vody v inkubační lahvi (v 1). 
Aplikace do inkubační láhve se provádí nejlépe pomocí pipety opatřené na horním konci 
pryžovým balónkem. Ihned poté se pomocí krouživého michadla provede zamichání obsahu 
inkubač •.• i láhve. Od okamžiku aplikace přípravku do láhve se začíná měřit čas. V průběhu 
koupele se několikrát opakuje zamíchání obsahu inkubační láhve. Dávkování preparátu závisí 
teplotě vody, při které je inkubace prováděna a délce použití koupele. Všeobecně platí, že v 
rámci doporučeného rozpětí pro jikry jednotlivých druht'1 se při nižších teplot:ich používá vyšší 
koncentrace přípravku a naopak při vyšších teplotách nižší koncentrace přípravku. Je vhodné, 
ještě před dosaženim určené délky koupele pomocí násosky odsát část objemu rozředěného 
přípravku (1/3 - 1/2) nad jikrami. Po dosažení určené délky koupele se otevře přitok vody do 
inkubačni láhve tak, aby intenzivni přítok vody co nejrychleji vyplavil hnědě zbarvený roztok 
použitého přípravku, ale ta.k, aby přitom nedoslo k úniku inkubovaných jiker s odtékající 
vodou (vyjma bílých, odumřelých jiker, charakteristických nižší specifickou hmotností) 
Doporučené koncentrace koupele v roztoku Jodisolu při délce koupele 2 min pi·i ri'.1zných 
teplotách vody pro kapra obecného, karasa zlatého, lina obecného, buťala vclkoústého, sumce 



velkého a sumečka afrického jsou uvedeny v tabulce I. Případné prodlouženi délky koupele až 
na 5 min nemá ve většině případů negativní účinek na sníženi líhnivosti jiker v důsledku její 
toxicity, neprojevuje se ale ani zvýšením účinku na tlumení rozvoje plísní. 

Tabulka 1 
Doporučené koncentrace koupeli jiker v roztoku Jodisolu při ri1zných teplotách vody při délce 
koupele 2 min. ' 

Teplota vody (°C) Koncentrace koupele (ml. 1"1) Poznámka 
17 - 20 5 - 10 toto rozpčti teplot se ncpou/.i,·;i pVi 

inkubaci jik<'r su1n<<·ka aťric·hd111 
20 - 22 3 - 5 
22 - 25 2-3 

Doporuč~ná frekvence prováděni koupeli pro jikry uvcdl:'n~·ch druhl1 rYh je I - 2 krát 
denně. Zahájeni koupeli se doporučuje za pi1I dne od zahájení inkubace. 

Upozornění 

Při práci s preparátem Jodisol se doporučuje pra..:oval tak. aby nedošlo k potřísnění 
rukou a jiných části těla pracovníků obsluhy. U osob majících alergii na jód je nutné používat 
při práci gumové rukavice. 

Oče":ívané výsledky 

V porovnáni s použitím koupeli v roztoku malachitové zeleně k prevenci a tlumeni 
mykotických onemocnění jiker uvedených druhi'.1 ryb vyjma lína lze očťkávat stejn)·ch v)·slcdki1 
lílrnivosti. U jiker lina se při použiti Jodisolu dosahuje výrazně lepších v)·skdkl1. ná pii pouziti 
malachitové ; eleně. Příčinou je relativně vysoká toxicita malachitové zeleně pro jikry tohoto 
druhu ryby. Ta je příčinou toho, že při použiti nižších koncentraci není dosaženo 
odpovídajícího účinku na tlumeni rozvoje parazitick)·ch plísní. 1'\aopak pi·i vysšich 
koncentracích je malachitová zelc1i již pro ošetřované jikry toxickú. Tento efekt pt'1sobi '\Taznť 

zejména při teplotách nad 20 °C, proto je při těchto teplotách použiti malachito"é zeleně pro 
zvýšení líhnívosti jiker lína přímo kontraproduktivní . 

Závěr 

Na základě předložené metodiky se doporub.1ji:: zmčna ošetřováni jiker kapra 
obecného, lina obecného, karasa zlatého, bufala vclkot1stého, sumce velkého a sumečka 
afrického s cílem prevence a tlumení mykotických onemocněni namísto doposud používané 
malachitové zeleně preparátem Jodisol. 

Metodika byla vydána Výzkumným ústavem rybúřským a hydrobiologickým 
Jihočeské univerzity se sídlem ve Vod1iancch na zúkladč výsl•:dkii vy·zkunmého projektu 
NAZV (IE 4013) linaneovaného Ministerstvem ~emčdč!stvi (R Vydáni metodiky bylo 
podpořcno,11rojektem Ministerstva školství, mlúdet.e a tčlovýchuvy (R (l'(J 'J83f1SJ 
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