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OREGO-STIM® W WODNEJ HODOWLI 

Wprowadzenie 

Hodowla wodna jest szybko rosnącym sektorem produkcji rolnej z  ogromnym ogólnoświatowym wzrostem 

o  ponad  30  procent  podczas  ostatnich  dziesięciu  lat.  Szybki  wzrost  przemysłu  hodowli  wodnej  jest 

powstrzymywany przez dużą liczbę chorób i infekcji, które nękają hodowle krewetek i ryb. Różnorodne 

metody są używane i  rozwijane aby zapobiegać i  kontrolować te  infekcje.  Te  metody obejmują rozwój 

szczepionek,  lepsze  gospodarowanie  wodą,  a  także  użycie  dodatków pokarmowych  i  leków,  takich  jak 

antybiotyki.  Antybiotyki  są  powszechnie  stosowane  w  hodowli  wodnej  dla  leczenia  i  zapobiegania 

chorobom bakteryjnym spowodowanych infekcją hodowanych gatunków wodnych.

Podczas gdy antybiotyki są powszechnie używane w ludzkiej medycynie i lądowej gospodarce rolnej, ich 

wykorzystanie  w hodowli  wodnej  stwarza  pewne problemy.  Związane są  one przeważnie  ze  sposobami 

dostarczania. Gatunki wodne są hodowane w dużym zagęszczeniu, a w niektórych przypadkach w niezwykle 

dużych liczbach. To sprawia w połączeniu z naturą omawianych gatunków, że indywidualne dawkowanie 

jest  niepraktyczne.  Alternatywą  jest  zastosowanie  leczenia  w  pokarmie  lub  w  wodzie,  ale  to  może 

spowodować niejednolitą koncentrację antybiotyku. Przy niejednolitej koncentracji powstaje możliwość, że 

ryba  będzie  wystawiona  na  minimalne  działanie  kuracji.  To  stwarza  prawie  idealną  sytuację  bakteriom 

obecnym w wodzie wokół lokalizacji hodowli wodnej do rozwinięcia odporności na antybiotyki. Jeśli ta 

odporność  się  rozwinie,  konsekwencje  dla  rolnika  i  jego  inwentarza  mogą  być  dotkliwe.  Antybiotyki, 

których to dotyczy, mogą przestać być skuteczne w kontrolowaniu choroby. Jedynym wyjściem może być 

porzucenie lub pozostawienie lokalizacji  nieużytkowanej.  Konsekwencje dla całego społeczeństwa mogą 

być potencjalnie jeszcze bardziej poważne. 

Zakaz Antybiotyków w Hodowli Wodnej.

Zakaz stosowania antybiotyków przez większość krajów importujących produkty z wodnej hodowli dotknął 

rolników  finansowo.  Kontrola  śmiertelności  i  chorób  oraz  osiągnięcie  optymalnego  Współczynnika 

Przetwarzania Karmy (FCR) z właściwymi przyrostami wagi stają się coraz trudniejsze. Od września 2001 

roku  Unia  Europejska  wymaga,  aby  importowane  krewetki  były  wolne  zarówno  od  wirusów  jak  i 
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antybiotyków.  Odpowiednie przepisy surowo również nakazują, aby wszystkie importowane krewetki były 

wolne  od  chloramfenikolu,  który  jest  powszechnie  używany  przez  hodowców  krewetek  w  zwalczaniu 

różnych wirusów i kontrolowaniu choroby. 

Użycie chloramfenikolu zostało zakazane w produkcji zwierząt w wielu krajach na świecie, ponieważ jest on 

niebezpieczny  dla  ludzi.  Chloramfenikol  może  spowodować  u  ludzi  nieodwracalną  chorobę  zwaną 

niedokrwistością aplastyczną.  Istota tego  zagrożenia,  jak  opisano w Farmakopei  Stanów Zjednoczonych 

(oficjalnym medycznym spisie St. Zjednoczonych), jest następująca: 

“(Choroba) pojawia się w 1 przypadku na każde 25,000 do 40,000 cyklów leczenia. Nie jest powiązana z  

dawkami  ani  trwaniem  terapii.  Większość  przypadków  zostało  powiązanych  z  doustnym  przyjęciem 

chloramfenikolu, a początek aplazji może wystąpić tygodnie, lub miesiące po zaprzestaniu jego stosowania." 

Istota  tego  zagrożenia  została  określona  na  podstawie  analiz  zapisów  klinicznych  dotyczących  ludzi, 

ponieważ zwierzęta wydają się nie ulegać działaniu chloramfenikolu. Należy zauważyć, że rozwój choroby 

jest  niezależny  od  dawki,  ani  od  poziomu  pozostałości  w  przypadku  jedzenia  i  dlatego  nie  ma  sensu 

rozważania  Najwyższego  Dopuszczalnego  Stężenia  Pozostałości  (MRL).  W  takim  znaczeniu  zakaz 

chloramfenikolu nie jest połączony z MRL, ani z poziomem wykrywalności, odnosi się on do całkowitego 

zakazu jego użycia. 

Nowe Naturalne i Bezpieczne Rozwiązanie

Powstaje zatem pilna potrzeba na nie-antybiotykowy aktywator wzrostu wspomagający ulepszenie produkcji 

przez poprawę wzrostu, FCR i zmniejszenie stresu oraz śmiertelności. Z tego powodu w ostatnich latach 

przemysł hodowli wodnej próbuje rozwinąć nowe strategie dla poprawienia wzrostu i przeżycia krewetek i 

ryb, przy równoczesnym ograniczeniu występowania chorób i wpływu na środowisko. 

Na szczęście mamy teraz dokładnie takie rozwiązanie.  Orego-Stim®, wzorcowy produkt,  który osiągnął 

światowy sukces w zastosowaniu u żywego inwentarza, jest teraz dostępny dla zwierząt wodnych. Orego-

Stim® Aqua może zapewnić wiele korzyści, które prowadzą do najwyższej wydajności i zdrowia zwierząt, 

co z kolei oznacza lepszy zysk i większy zwrot inwestycji dla producenta hodowli wodnej. 

Orego-Stim®  jest  bazującym  na  oregano  produktem,  który  jest  używany  jako  dodatek  pokarmowy  w 

produkcji  żywca  na  całym  świecie  i  ostatnio  także  w  produkcji  wodnej.  Jest  on  dogłębnie  badany  i 

sprawdzany;  może  zwiększyć  wydajność  produkcji  wodnej  poprzez  poprawę  FCR  jak  też  zwiększenie 

przyrostu  wagi  ciała.  Poprzez  powstrzymywanie  wystąpienia  inwazji  patogenu  żołądkowo-jelitowego 

Orego-Stim®  także  pomaga  ograniczyć  choroby  pokarmowe,  które  powodują  śmiertelność.  Fenolowe 

związki skutecznie zabijają mikroorganizmy w bezpośrednim kontakcie wewnątrz jelita krewetki lub ryby. 

Te mikroorganizmy obejmują zarówno gram pozytywne jak i  gram negatywne bakterie.  Kolejną bardzo 

cenną właściwością Orego-Stim® jest to, że jest on nierozpuszczalny w wodzie z powodu oleistej formy 

jego  aktywnego  związku.  Zatem  ta  szczególna  korzyść  czyni  Orego-Stim®  Aqua  idealnym  dodatkiem 

pokarmowym dla przemysłu wodnego, ponieważ nie przenika on do wody. 
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Orego-Stim® dla Krewetek

Została przeprowadzona próba aby ocenić działanie Orego-Stim® na produkcję krewetki w porównaniu ze 

standardowym systemem. Dawka Orego-Stim® użytego w tej próbie wyniosła 2 kg na tonę karmy. Karma 

grupy kontrolnej nie zawierała żadnych środków przeciwbakteryjnych. Krewetki były karmione dwa razy 

dziennie, przy podziale karmienia na 60% rano i 40% wieczorem. 

Grupy Data Umieszczenia Gęstość Data Zbiorów
Waga przy zbiorach 

(g)

Orego-Stim® Aqua 7 sierpień 2005 850 000 7 października 2006 15,6

Kontrolna 7 sierpień 2005 850 000 9 października 2006 14,2

Wyniki pokazały, że krewetki zebrane z grupy Orego-Stim® Aqua były  nie tylko 10 % cięższe, ale również 

zebrano je 2 dni wcześniej w porównaniu z grupą kontrolną! 

Grupy
Całkowita waga 

przy zbiorach (kg)

Spożycie 

karmy (kg)
FCR

Okres 

wzrostu (dni)

Śmiertelność 

(%)

Przeżycie 

(%)

Zebrana 

liczba

Orego-Stim® 

Aqua
4 300 2 967 0,69 120 67,57 32,43 275 655

Kontrolna 3 674 3 160 0,86 122 69,56 30,44 258 740

Orego-Stim® Aqua poprawił także Współczynnik Przetwarzania Karmy (FCR) o około 20% w porównaniu 

z grupą kontrolną. Śmiertelność została zredukowana o około 2%.
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Indywidualna waga przy zbiorach Całkowita waga przy zbiorach

FCR Śmiertelność %

Orego-Stim® Aqua Orego-Stim® AquaGrupa Kontrolna Grupa Kontrolna

Orego-Stim® Aqua Orego-Stim® Aqua Grupa KontrolnaGrupa Kontrolna



Ta próba pokazała, że:

• Grupa Orego-Stim® Aqua osiągnęła wagę rynkową 2 dni wcześniej niż grupa kontrolna 

• Grupa Orego-Stim® Aqua osiągnęła lepszy przyrost wagi i FCR

• Grupa Orego-Stim® Aqua miała niższą śmiertelność w porównaniu z grupą kontrolną

Te wszystkie ulepszenia z pewnością dadzą pozytywne wyniki i zyskowne zwroty dla producenta krewetek. 

Orego-Stim® u Ryb

Uniwersytecka próba została wykonana w Tajlandii, aby ocenić działanie Orego-Stim® Aqua na stymulację 

wzrostu krzyżówki suma. Próba została przeprowadzona przez okres 4 tygodni na sumach ważących 5-10 g. 

Orego-Stim® Aqua został rozpylony na karmę w roztworze 500 ppm i został porównany z pozytywną grupą 

kontrolną (enrofloxacin w dawce 2 ml na kg karmy) i negatywną grupą kontrolną.

Diagram  poniżej  pokazuje  wyniki  próby.  Ryby  w  grupie  Orego-Stim®  Aqua  miały  lepszy  FCR  w 

porównaniu z negatywną grupą kontrolną i grupą leczoną enrofloxacinem.

Obok oceny wydajności wzrostu, przeprowadzono liczenie bakterii kwasu mlekowego, aby zobaczyć wpływ 

Orego-Stim® Aqua na pożyteczne bakterie jelitowe. Wyniki w poniższym diagramie pokazują, że Orego-

Stim® Aqua nie tylko był  w stanie utrzymać liczbę bakterii  kwasu mlekowego,  ale również pomógł ją 

zwiększyć w porównaniu z grupą kontrolną. To jest przeciwieństwem grupy leczonej enrofloxacinem, która 

miała  liczbę  bakterii  kwasu  mlekowego  równą  zero.  Wyższa  liczba  bakterii  kwasu  mlekowego  jest 

preferowana, ponieważ wskazuje na zdrowe jelita a zatem na zdrową rybę. 
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Grupa kontrolna
negatywna

Enrofloxacin 
2 ppm

Orego-Stim® 
Aqua 500 ppm

Liczba bakterii kwasu mlekowego CFU/ml (g)

FCR

Grupa kontrolna
negatywna

Enrofloxacin 
2 ppm

Orego-Stim® 
Aqua 500 ppm



Komercyjne doświadczenie z gospodarstwa w Indonezji udowodniło, że Orego-Stim® Aqua jest efektywny 

w polepszeniu produkcji i zwiększeniu zyskowności. Gospodarstwo zaczęło używać Orego-Stim® Aqua u 

sumów 2  lata  temu i  wciąż  używa  go  dzisiaj  w dawce  300g na  tonę  karmy.  Zaufanie  Indonezyjskich 

rolników do Orego-Stim® Aqua jest spowodowane faktem, że ryby osiągnęły wagę rynkową w przybliżeniu 

tydzień wcześniej.  Wynik to 52 dni dla grupy Orego-Stim® Aqua przy 60 dniach dla grupy kontrolnej. 

Wzrosły również współczynnik przeżywalności, średni przyrost masy ciała, i całkowita waga przy zbiorze, 

gdzie na każdy kilogram zebranych ryb,  4 ryby były z grupy Orego-Stim® Aqua, w porównaniu z 6-7 

rybami z grupy kontrolnej. Wskazuje to na cięższą wagę ciała dla każdej ryby w grupie Orego-Stim® Aqua. 

Orego-Stim® Aqua Grupa kontrolna

Liczba dni do osiągnięcia 
wagi rynkowej 52 60

Liczba ryb w kg 4 6 - 7

Wnioski Końcowe

Wraz z wieloma kolejnymi prowadzonymi próbami, zdolność Orego-Stim® Aqua do ulepszenia produkcji w 

hodowli wodnej oceniana jest bardzo wysoko. Nie tylko poprawia on produkcję i zyskowność, ale również 

Orego-Stim® Aqua jest łatwy w użyciu i nie ma okresu wycofania, co umożliwi producentom ryb i krewetek 

korzystać i cieszyć się z jego pożytków aż do dnia zbiorów. O co więcej mógłby prosić producent hodowli 

wodnej?

          www.meriden-ah.com  

Oświadczenie  o  zrzeczeniu  się  odpowiedzialności:  Informacja  zawarta  w  tym  biuletynie  jest  przeznaczona  do  użytku 
międzynarodowego i i jest tylko dla celów informacyjnych. Określone szczegóły i umowy licencyjne mogą różnić się pomiędzy 
krajami włącznie z Unią Europejską. Szczegóły sformułowań, wskazówek i zastosowań powinny być sprawdzone dla konkretnego 
kraju.
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