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Úvod 

V rámci edice Metodik vydal VÚRH Vodňany v roce 1983 
metodiku č. 11 pod názvem Veterinární přípravky v chovu ryb 
(Tesarčík a Rajchard, 1983). Protože od doby vydání této metodiky 
došlo k několika zásadním změnám ve veterinární famrnkologii a v 
dúsledku toho i v terapii chorob ryb, předkládáme přepracované 

vydání této metodiky. 
Zásadní změna se týkala především zákazu dvou látek, které měly 

v terapii chorob ryb své nezastupitelné místo. Jedná se o 
chloramfenikol a furazolidon. Tyto látky byly vyřazeny z použití u 
dmhů ryb, které mohou sloužit jako přímá potravina. U ah."varijních 
ryb mohou sloužit k léčbě i nadále. Chloramfenikol, antibiotikum se 
širokým spektrem účinku, byl s úspěchem plošně využíván v rúzných 
aplikačních formách (intraperitoneálně, ve formě koupelí, perorálně). 
V posledním období byl nejčastěji používán ve formě medikovaných 
krmiv pro kaprovité ryby (Karpex, VR, Rupin) a pro lososovité ryby 
(Chronicin Salm - jako premix). Od I. I . 1996 bylo v dúsledku řady 
negativních vedlejších . účinki1, zejména imunosupresivních, použití 

· chloramfenikolu zakázáno. Rovněž byl zakázán furnzolidon, který 
byl dosud používán při tlumení bakteriální_ch chorob (např. 
furunkulóza lososovitých ryb) a chorob parazitárních (např . 
hexamitózy lososovitých). 

Přípravky registrované v ČR 

Jaká léčiva tedy použit múžeme? U potravinových ryb se mohou 
použít pouze léčiva registrovaná. Registrace je postup státem 
schváleného používání všech léčiv, tedy i veterinárních a opírá se o 
právní předpisy. Od 1.1 .1998 vstupuje v platnost nový zákon o 
léčivech a o změnách a doplnění souvisejících zákoni1 č. 79/97Sb. 
Smyslem registrace léčiv je vymezení odpovědnosti za kvalitu, 
účinnost a neškodnost léki1. Tuto odpovčdnost trní v pl111.!111 m:r.sahu 
výrobce lékú. U chemických látek, u kterých výrobce nedefinuje 
všechna hlediska požadovaná u léčiv, nese odpovědnost za jejich 
případné použití v dané indikaci ten, kdo provádí aplikaci (Škaloud, 
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1997). Registrace veterinárních léčiv probíhá kontinuálně . Zdrojem 
aktuálních informací o nově registrovaných přípravcích je: 
a) Vademecum-~eznam všech registrovaných veterinárních 

léčivých přípravkil, vydává každý rok Strategie, Praha 
b) Věstník USKVBL- vychází čtvrtletně, vydává Strategie Praha 
c) příloha časopisu Veterinářství, aktuúlní informace o 11ovC:: 

registrovaných veterinárních léčivých přípravcích 
d) příloha časopisu Komory veterinárních lékařl1 

V České republice jsou k léčbě ryb registrovány následující 
přípravky: A11procicli11a 200 a.u. v„ účinná látka oxytctracykli11, 
výrobce Chemifarma, Itálie; Egoci11 20 a.11. v„ oxy1etracyklin, 
výrobce Krka, Slovinsko; Flubacti11 piv. (I. li . v„ flumequinum, 
výrobce Krka, Slovinsko; Flumiquil 3%, 10% a 50% a.u. i'., výrobce 
Sanofi, Francie; Imequyl 10% a.u. v., výrobce Rhone Merieux, 
Francie; Tae11ijugi11 carp a.u. v. gra11., účinná látka niklosamid 
piperazinu, výrobce Univit, ČR; RUPIN Speciál a.u. v. gra11., účinná 
látka oxytetracyklin, výrobce Univit, ČR (Škaloud, 1997). 

Jednorázově lze dovézt a použít v množství potřebném k léčbě 
jednoho případu u nás neregistrovaná léčiva, která jsou však 
registrována v jiných státech. Tato výjimka však: z praktického 
hlediska nemá žádný podstatný význam pro léčbu v rybářství. 
Rovněž platí, že neregistrovaná léčiva lze dovézt ·za účelem 
výzkumu, vzdělávání atd„ Dále existuje možnost použít u nás 
neregistrovaná léčiva na základě výjimky, kterou uděluje Státní 
veterinární správa České republiky. Platnost výjimky je časově 
omezena a uděluje se v případech vážného ohrožení zdraví zvířat. Na 
výjimku není právní nárok. Udělení výjimky by mělo perspektivně 
vést k tomu, že bude účinná látka pro novou indikaci výrobcem 
registrována (Škaloud, 1997). · 

U registrovaných přípravkú musí být uvedena ochranná lhúta 
(OL), tj . počet dní (u ryb denních stupňii) od poslední aplikace, kdy 
nesmí být potravinové produkty ošetřených zvířat použity k lidskému 
konzumu . Potravinovým zvířetem v rybářské oblasti se rozumí tržní 
ryby. Denním stupněm se rozumí suma prúměrných denních teplot 
po potřebný počet dní. Jeden denní stupeň (I d0

) je tedy představován 
prúměrnou teplotou I °C po dobu jednoho dne (24 hod.). 

Regis~rovaná veterinární léčiva doporučovaná pro použití u 
potravinových zvířat musí mít stanoveny ochranné lhi1ty na základě 
stanovcui maximáluiho rczid11ál11iho limit:1 (MRI.) . l'nužív;'111í 
humánních léčivých přípravkú je problematické, proloí.c u 11ich 
většinou chybí studie stanovení MRL. Pokud se registrovaná léčiva 
pro potravinová zvířata použijí u jiného druhu zvířat, než pro které je 



doporučttje výrobce (např. pro ryby), musí ordinující veterinární 
lékař navrhnout minimální ochrannou lhi'itu, tj. 500 denních stupňt'.1 
pro rybí maso. Návrh ochranné lhí1ty musí vycházet z posouzení 
fannakodynamiky a farmakokinetiky účinné látky u teplokrevných 
organizmi'i a z toho odvodit ochrannou lhútu pro studenokrevné 
organizmy tak, aby v potravinách po uplynutí ochranné lln°,ty nebyla 
detekována rezidua použité účinné látky daného léčiva. 

Několik poznámek k používání antibiotik 
(podle Morávka, 1998) 

U léčiv používaných v rybářství je nutno d')držovat všeobecné 
zásady veterinární farmakologie. Tato zásada je obzvlášť dúlež.itá při 
používání antibiotik. Od počátku zavedení antibiotik do léčebné 

praxe se lékaři, mikrobiologové, pracovníci farmaceutického 
prúmyslu a další zainteresovaní potýkají s problémy souvisejícími se 
vznikem bakterií rezistentních na antibiotika. Schopnost bakterií 
změnit se tak, že na ně antibiotika přestávají účinkovat, zpúsobuje, 
že je třeba hledat a připravovat antibiotika nová. To je úkolem 
farmaceutického prúmyslu. Snahou lékaří1 a mikrobiologú je potlačit 
rychlost vzniku a šíření rezistentních bakteriálních kmeni'!. 
K omezení vzniku rezistentních mikrobú by přispělo dodržování 
zásady nepoužívat antibiotika neuváženě při jakémkoliv 
onemocnění. 

Hlavní příčinou, proč právě bakterie jsou ze všech organismi1 
schopny se nejrychleji a nejčastěji měnit, tj. stát se rezistentními na 
antibiotika, je exponenciální rychlost jejich množení. Rychlé 
množení bakterií umožňttje rychlé změny. V infikovaném organizmu 
léčeném účinným antibiotikem (tj., tím na které jsou bakterie citlivé) 
jsou bakterie usmrceny (baktericidní antibiotika) nebo je jejich 
množení zastaveno (bakteriostatická antibiotika). Při d•uhé a dalších 
dávkách antibiotik se usmrcení nebo inhibice množení opakují. Za 
vznik rezistentních bakteriálních kment'.1 odpovídají dva souběžně 
púsobící faktory. Je to jednak přítomnost genú, které umožňují 

bakteriím odolávat antibiotikúm, jednak selekční tlak antibiotika, 
který likviduje citlivé bakterie, zatímco rezistentní přežívají a množí 
se dále. Čím větší je dávka antibiotika, tím větší je selekční tlak, při 
kterém je likvidována citlivá část bakteriální populace, a tím vzniká 
větší prostor pro množení rezistentních jedinci1. 

Údaje o frekvenci rezistentních bakteriích nelze zobcciíovat - co 
platí pro jednu geografickou oblast, nemusí platit pro druhou. Proto 
se proti onemocnění vyvolanému stejnými bakteriemi podávají 
v rúzných konkrétních případech rí1zné léky. 



Každé antibiolikum má tedy „své" bakterie, které je schopno 
inhibovat. Některá antibiotika jich mají málo (úzkospektrá), jiná 
pi'isobí na celou škálu bakteriálních druht1 (širokospektrá). V případě, 
že není znám púvodce onemocnění, je při užití širokospektrého 
antibiotika větší šance, že se lékař „trefi" do bakterie, která 
onemocnění zpi'lsobila. Na druhé straně širokospektrá antibioti~a 
likvidují i bakterie pro organizmus užitečné (střevní mikroílora). 
Výběr a volbu nejvhodnějšího antibiotika usnadní znalost 
konkrétního púvodce onemocnění. 

Bude-li se spektrum rezistentních bakterií rozšiřovat, bude se 
zužovat spektrum zbylých účinných antibiotik, a to bude klást stále 
větší nároky na obranné schopnosti organizmu a také se zvýší 
finanční náročnost aplikace antibiotik. 

Vzniku rezistentních bakterií nelze zcela zabránit, ale lze jej 
výrazně omezit. Především uvážlivým podáváním antibiotik tam, kde 
to léčba vyžaduje, a podáváním těch antibiotik, které na infekční 

agens skJ1tečně pi'isobí. 

Aplikační formy (Čítek a kol., 1998) 

I . léčebné koupele 
2 ~ v krmivu 
3. injekčně 

4. sondou 

1. Léčebné koupele jsou nejčastěji používanou formou aplikace 
léčiv; jedná se o přidání léčiv do vody. Jsou účinné zejména při 
tlumení ektoparazitámích, plísňových a bakteriálních onemocnění 
povrchu těla a žaber. Využívány jsou především látky a přípravky 
s dezinfekčními vlastnostmi, ale také některé veterinární či 

humánní léC::ebné přípravky lze aplikov<lt formou léčebné koupele. 
Např. dlouhodobá koupel v Entizo/11 je účinná při léčbě některých 
protozoárních infekcí. 

2. Podúvání léčiv v krmivu se v současné době praktikuje stále 
častěji ve všech typech chovu ryb. Z prcvozního hlediska je tento 
zplisob velmi perspekti'vní. Před zal•ájením léčby u kaprovitých 
ryb je třeba soustředit obsádku co nejvíce ke krmným 111ístl1111 ;i 

navyknout ji na podúvané kr111ivo. l'odúvúní stejného krmiv:1 s 
obsahem léčebných látek se provádí, když je ve vodě dostatek 
kyslíku a ryby hltavě přijímají krmivo. V rozsáhlejších vodních 
nádržích je navykání na pravidt:lné krmení obt:žnější, zvláště 



vyskytuje-li se v nádrži větší množství přirozené potravy. V chovu 
lososovitých ryb je podávání léčiv v knnivu daleko snadnější. Před 
aplikací léčiv se doporučuje jedno krmení vynechat, aby pstruzi 
přijali krmivo s léčivem co nejdříve. Tuto zásadu je vhodné 

~, uplatnit i pří použití medikovaných krmiv v chovu akvarijních ryb. 
Nevýhodcu tohoto zpt"isobu léčení je, že u nemocných ryb se, 

postupně· snižuje příjem předkládané potravy. Silně infikovaní 
jedinci nepřijímají potravu vúbec a tato léčebná metoda je proto u 
nich neúčinná. U ryb odchovávaných v rybnících nebo v 
přírodních nádržích je možná aplikace medikovaného krmiva 
pouze ve vegetačním období, kdy ryby přijímají potravu. Další 
nevýhodou je to, že jednotlivé kusy nemusí vždy přijmout 
potřebnou léčebnou dávku. 

Knnivo obohacené veterinárním léčiví!m se označuje jako 
medikované krmivo. Medikovaná krmiva musí splř1ovat podmínky 
zvláštních předpísú (Zák. 79/97 Sb. a příloha č.6 k vyhlášce 
194/96 Sb.) a mohou být vyráběna (připravována) pouze 
schválenými výrobci medikovaných krmiv podle § 18, vyhlášky 
č. 355/97 Sb. 

3. Injekční aplikace léčebných látek byla vy11z1vana pří 

intraperitoneální aplikaci, dnes již zakázaného chloramťenikolu a 
při vakcinaci kaprli proti jarní virémii. V současné době se od 
hromadných injekčních ošetření ryb upouští. Jsou velmi náročná 
na manuální práci a při manipulaci s rybami často dochází k jejich 
poškození a ke strest11n. Injekční ošetření se používá u malých 
skupin ryb, zejména generačních nebo ak-varijních. U těchto ryb se 
aplikují antibiotika, vakcíny, v předvýtěrovém období hormony. 
Injekční aplikaci léčiva provádí vždy veterinární lékař. 

4. Aplikace pomocí sondy se používá ve výjimečných 

případech, při ošetřování menšího počtu ryb. Léčebná látka je 
rozpuštěna v polotekutém škrobovém gelu a pomocí plastové 
hadičky a injekční stříkačky je vpravena do jícnu ryby. 
K provádění této aplikace je nutná dokonalá anatomická znalost 
zažívacího traktu daného druhu ryby a zručnost pracovníka 
provádějícího tento úkon. 
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MEDIKOVANÁ GRANULOVANÁ KRMIVA 

Medikovamí granulovaná krmiva vyrábí U11ivit U11ičov s.r.o. 
Léčivo je zapraveno do granuli . U ná; jsou v současné době k, 
dispozici 2 registrovaná medikovaná krmiva. 

Rupin Speciál gran ad us. vet. 
Medikované krmivo s obsahem antibiotika. 
Složení: Oxytetracyclini hydrochloridum 5,0 g v I kg, Rctinoli 

acetas 50· tis. IU a další pomocné látky s protektivním a zchutiíujícím 
účinkem . 

Vlastnosti: Oxytetracyklin patří mezi antibiotika se širokým 
spektrem účinku na většinu grampozitivních a gramnegativních 
bakterií. Vitamin A se uplatňuje především ve zlepšování celkové 
kondice a odolnosti oslabeného organizmu ryb. Chuťová korigencia 
(sacharin a anýzový olej) zaručují u ryb ochotný příjem krmiva. 
Stabilizační a obdukční látky zabrat'htjí nežádoucím změnám v 
pí·ípravku během distribuce a skladování. Vehikulem (nosnou 
látkou) je krmná pšeničná mouka, takže přípravek má i nutriční 
hodnotu. Přípravek Rupin Speciál je dodáván ve formě 1:,rranulí cr 
rozměrech přibližně 3-4 x 1 O mm. Granule jsou tvrdé, při styku s 
vodou měknou a bobtnají, zachovávají si však dobrou soudržnost po 
dobu 12 hodin. 

Indikace: Léčba onemocnění kaprovitých ryb zp\1sobených 
bakteriemi citlivými na oxytetracyklin, např,erytrodermatitidy 

Zpzisob aplikace: Podává se na krmiště v dávce 15 g.kg"1 živt: 
hmotnosti obsádky na jedno krmení. Podávání se opakuje 4krát 
s intervalem 2-3 dn\1 (při trvalé teplotě nad 20 °C vždy ve 
dvoudenních intervalech). Ve výjimečných případech lze opakovat 
aplikací 6krát v intervalu 2 až 3 dni'I podle teploty vody. Krmení je 
vždy nutné upravit tak, aby obsádka spotřebovala přípravek do 6 
hodin po podání. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat aplikaci při 

nižších teplotách vody, zejména v podzimních měsících . Teplota 
vody nemá poklesnout pod 12°C ještě alespoií 14 dní po aplikaci . 
(Svobodová a kol. , 1996; Červinka a kol., 1997). 

Balení: 5 kg, 1 O kg, 20 kg, 40 kg, 50 kg. 
Od1ra11ná //11ita: '.l78 denních stupiíi'I 
l'mótelnost přípravku (expirace): 6 mčsíci'I 



Taenifugin carp gran. ad us. vet. 
Medikované krmivo pro léčbu cestodóz (tř. Cestoda -

tasemnice) u kaprovitých ryb. 
Složení: Piperazinová síil niclosamidu 7 g ve 1 OOg. 
Vlastnosti: Účinná látka piperazinová súl niclosamidu mcJ 

parazita v trávicím ústrojí přímým púsobením, a to již za několik 
hodin po jejím pozření. Přípravek je stabilizován, granule jsou 
soudržné více než 12 hodin, ve vodě bobtnají a měknou, takže je 
může přijímat i plúdek kapra o kusové hmotnosti několika gramú. 
Přípravek má rovněž nutriční hodnotu. 

Indikace: Cestodózy kaprovitých ryb (botriocefalóza, kavióza 
a karyofyleóza ). 

Zpzisob aplikace: Taenifugin carp se podává v kterémkoli 
ročním období, kdy ryba P,řijímá potravu. Předkládá se na obvyklé 
krmiště, a to buď jednorázově, nebo opakovaně v priiběhu 48 hodin, 
aby byl zamčen příjem granulátu co největším počtem ryb. Podává 
se v dávce 1 až 2 % hmotnosti obsádky v době aplikace. Účinnost 
zásahu je nutné zkontrolovat parazitologickým vyšetřením střev 2 až 
4 dny po aplikaci. V případě nálezu živých tasemnic se aplikace 
opakuje. Při negativním nálezu musí být další parazitologické 
vyšetření provedeno 3-4 týdny po aplikaci, aby byl zachycen 
případný vývoj nové generace tasemnic. Přípravek mi'tže být 
podáván několikrát během vegetačního období. 

Balení: 50 kg 
Ochranná /luita: 36 hodin (tzn. maso ryb je možné 

konzumovat za 36 hodin po aplikaci léčiva). 
Použitelnost přípravku (expirace): 6 měsíci't 
Pozn.: Taenifugin carp není vhodný pro aplikaci při léčbě 

infekce Proteocepha/us neglect!IS u pstruhii, neboť pstruzi př.ípravek 
vyplivují. Léčba se provádí medikací komerčně vyráběných krmiv 
pro pstruhy přímo účinnou látkou - piperazinovou solí niclosamidu 
v dávce 5g.kg·1 živé hmotnosti . 



DALŠÍ LÉČIVA PODÁVANÁ V KRMIVU 

Z dalších léčiv podávaných v krmivu jde zejména o rúzná 
antibiotika, sulfonamidy, metronidazol (Entizol), dimetridazol, 
levamisol; praziquantel a další. Tyto léčebné prostředky se míchají . 
do krmiv přímo před vlastní aplikací. · Nejvhodnějším krmivem k· 
podání léčiv jl' pro kaprovité ryby pšeničný šrot nebo pšeničnú 
mouka s vysokým obsahem lepku, pro lososovité ryby mletá slezina 
nebo mleté hovězí maso. Rovněž v chovu akvarijních ryb se podle 
potřeby provádí i;římá medikace krmiv. 

Antibiotika aplikovaná v krmivu se používají k léčení 
bakteriálních nemocí ryb. Volbu nejúčinnějšího antibiotika v daném 
případě onemocnt:ní je nejlépe provést na základě výsledkú testú 
citlivosti patogenních bakterií k antibiotikiun (provádí Státní 
veterinární ústavy a VFU Brno ). Rozhodnutí o použití a vlastní 
aplikace antibiotika vždy přísluší pod dohled veterinárního lékaře . 

Nejfrekventovanějším antibiotikem použivaným v krmivu je 
oxytetracykliu (,4nprocic:li11a 200 a.11. v.,. Egoci11 20 a.11. v.) Je 
účinný na bakteri&lní drnhy rodli Aeromonas a Pseudomonas, včetně 
Aeromonas salmonicida. Obecně doporučovaná dávka je 55-80 
mg.kg"1 živé hmotnosti po dobu I O dnli; při bakteriální nákaze ledvin 
lososovitých se doporučuje dávka I 00 mg.kg·' živé hmotnosti po 
dobu 21 dnú. 

Významnými syntetickými antibiotiky clli110!011ové řaf{I• jsou 
flumequin a enrofloxacin. Fl11meq11i11 (F/11bacti11 piv. a.11.i'., 
F/11111iq11il 3%, 10% a 50% a.u. v„ lmequyl 10% a.11. v.) je 
antibiotikum, na které jsou velmi citlivé především patogenní 
bakterie akvarijních ryb. Flumequin se aplikuje v krmivu v dávce 12 
mg.kg"1 živé hmotnosti a den - tato dávka se rozdělí na dvě denní 
dávky. Aplikace je prováděna po dobu 6 dní. E11rojloxaci11 je 
účinný proti vibrióze pstrnht"1 duhových. Enrofloxacin je účinnou 
složkou přípravku Baytril tbl. ad us. vet. (přípravek je registrován 
pro jiné druhy zvířat než ryby). 

Sulfonamidy (např. S11/ftulimidi11 lllfusia piv„ sol. ad us. vet. 
přípravek registrovaný pro jiné druhy zvířat) lze rovněž s úspěchem 
použít k léčbě bakteriálních onemocnění ryb, zejména furunkulózy 
lososovitých a jersiniózy pstruhú (ERM). Velmi efektivní jsou při 
bakteriálních infekcích ryb potencované sulfonamidy. U nás je k 
dispozici přípravek Thum pil•. tul 11.\·. vet. Ko111hi11a1.:c dvou 
chemoterapeutik v tomto přípravku zajišťuje vysoký bakteril:idní 
účinek. Spektrum účinnosti zahrnuje jak grampozitivní, tak 
gramnegativní bakterie. Duon piv. je složen z 5 díli'.1 sulfadimidinu a 



z 1 dílu trimetoprimu. Pro použití sulfonamidú platí zásada 
odborného vyšetření a dopornčení dávky veterinárním lékařem. 
Nevhodná je kombinace sulfonamidú s některými antibiotiky 
(zejména s flumequinem)! 

Imidazoly jsou zakázány pro použití u potravinových zvířat. -
Entizol (účinná látka metronidazol) je humánní antiprotozoikum,' 
které je účinné také k tlumení protozoárních infekcí u ryb 
(hexamitózy, spironukleózy a proti infekci kožovcem -
ichtyoftirióze). Metronidazol se také vstřebává přes žábry a vytváří 
v krvi terapeuticky účinnou koncentraci. Je tedy možné použít jako 
aplikační zpitsob také léčebnou koupel. E11tizor tb/. je dodáván na 
trh ve formě tablet 20x250 mg (výrobce Polfa, Polsko). V současné 
době není na používání metronidazolu u ryb povolena výjimka. 

Dimetridazol je možné za definovaných podmínek používat na 
základě udělené výjimky SYS ČR. Účinná látka pi1sobící jako 
antiparazitikum vhodné také pro aplikaci u poikilotermních 
živočichit, zejména k tlumení infekce kožovcem (lchthyophthirius 
multifiliis)- ichtyoftiriózy v dávce 56 mg.kg·' živé hmotnosti ryb. 
Krmivo medikované dimetridazolem je podáváno po dobu 1 O dnit. 
Tento léčebný postup se osvědčil u ryb, které ochotně toto 
medikované krmivo přijímají (zejména u pstmhli duhových a u 
plitdku sumce velkého odchovávaného při teplotách kolem 25°C). 
Ve stejných dávkách a se stejnou dobou expozice je dimetridazol 
dopornčován též k tlumení protozoárních infekcí - hexamitózy a 
spironukleózy. Krmivo medikované dimetridazolem je v současnosti 
povoleno používat pouze výjimečně u plitdku potravinových ryb 
(zejména sumce velkého). Probíhá testování, které by mělo vést 
kjednání o povolení použití tohoto přípravku u takových věkových 
kategorií ryb, které několikanásobně překročí ochrannou lhiltu 
(navrhováno je 90 dní) do konzumace jejich masa. U akvarijních a 
okrasných ryb zatím není použití dimetridazolu omezeno. Předpis 
veterinárního lékaře je podmínkou použití. 

Na základě zahraničních literárních údaji! je vhodné uvést další 
dva přípravky, s jejichž použitím zatím nemáme praktické 
zk1.1šenosti. 

Levamisol je vedle léčebných koupelí doporučován i k orální 
aplikaci. V dávce 8 mg.kg"1 živé hmotnosti úhořlt podávané v krmivu 
po dobu 7 dni1 se ukázal jako efektivní proti Anguillicola crassus 
(Noga, 1995). Léčba anguilikolózy je možná pouze v akvakultuře. 

Praziquantel je ve formě perorální aplikace doporučován proti 
tasemnicím ve střevě a k redukci metacerkarií Diplostomum 
spathaceum v oční čočce. Pro oba případy se dopomčuje 
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jednorázové podání krmiva s obsahem 500 mg praziquantelu na I kg 
živé hmotnosti ryb (Schmahl a kol., 1989). Noga (1995) uvádí jako 
dostačující jednorázovou dávku 50 mg praziquantelu na I kg živé 
hmotnosti ryb. Praziquantel je účinnou lá:kou přípravku Dro11cit tbl. 
ad 11s. vet. 

Velmi perspektivní skupinou preµarátli určených k použití 
také v rybářství jsou probiotika. Tyto látky, které posouvají řešení 
problematiky nemocí ryb do oblasti prevence, jsou předmětem 

současného výzkumu VÚRH JU Vodiíany. V současné době jsou 
probiotika používána u řady druhů zvířat a v)Tobci je dopomčují také 
pro použití u ryb. 

Závěr 

Medikovaná krmiva, zejména krmiva s obsahem antibiotik, nelze 
používat plošně, preventivně atd„ ale pouze v přísně indikovaných 
případech. Přitom je nutno dodržovat dávku a dobu aplikace. U léčiv 
používaných v rybářství je nutno dodržovat všeobecné zásady 
veterinární farmakologie. Především to, že všechna léčiva vázaná na 
lékařský předpis lze u ryb použít pouze na doporučení a pod 
dohledem veterinárního lékaře. 
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