
 
Medikované krmivo  RUPIN SPECIAL gran. ad us. vet. 

 

Ryby, ako je všeobecne známe, sú poikilotermné živočíchy, ktorých  telesná teplota je približne rovnaká 
(mierne vyššia) ako teplota prostredia v ktorom žijú (vody). Od teploty vody závisia ich všetky životné prejavy. 
Počas zimného obdobia je pre prezimovanie rýb ideálne, keď je v revíry miesto, kde teplota vody dosahuje 
počas celej zimy teplotu 4ºC. Pri tejto teplote nie sú ryby pohybovo aktívne, neprijímajú potravu a spotreba 
zásobných tukov je optimálna. Počas zimnej stagnácie sa nádrž ustáli tak, že voda s teplotou 4°C  (má najväčšiu 
hustotu) je sústredená na dne. Dostatočne hlboká nádrž si aj po pokrytí hladiny ľadom udrží v najhlbšom mieste 
požadovanú teplotu a ryby prezimujú v poriadku. Príliš plytké nádrže (hĺbka pod 1,5 m) sa vyznačujú poklesom 
teploty pod spomínanú hranicu, dokonca môžu pri extrémne nízkych a dlhotrvajúcich teplotách až vymrznúť. 
Pri poklese teploty o 2 ºC síce ryby prežijú, ale spotrebujú všetky tukové zásoby a z hľadiska energetickej 
potreby začnú odbúravať stavebné bielkoviny (spravidla svalovinu), čo sa prejaví silným oslabením organizmu 
a následnou zvýšenou vnímavosťou voči rôznym ochoreniam hlavne jarnej virémii (SVC). Okrem toho nízka 
teplota spôsobuje problémy plynového mechúra. Ryby ležia na boku, a pri vyrušení reagujú stresovým únikom. 
Ďalším veľkým problémom počas zimovania rýb je kolísanie teploty. Ak teplota vody počas zimovania kolíše, 
výdaj energie sa zväčšuje, čím dochádza k znižovaniu tukových zásob ryby až na minimum a stav rýb po  
zimovaní býva často kritický. Po takomto prezimovaní je nebezpečné to, že okrem extrémnych prípadov 
nemusí byť na prvý pohľad na rybách vidieť vonkajšie zmeny. O to nepríjemnejšie je, keď nastane v jarnom 
období hromadný úhyn rýb. Najčastejším pôvodcom hromadných úhynov v jarnom období je Rhabdovirus 
carpio spôsobujúci jarnú virémiu. Tento vírus má optimálne podmienky pre pomnožovanie pri teplotách od 12 
do 17 °C, pričom chorobný proces vrcholí až pri 17 °C. Napáda vnútorné orgány rýb vrátane krvného systému 
(pri pitve je na svalovine vidieť malé krvné výrony, ktoré ale môžu byť aj na koži, žiabrach a na plynovom 
mechúre). Ryby napadnuté týmto vírusom sa vyznačujú zvýšeným obsahom telesnej tekutiny v telesnej dutine, 
čo sa prejavuje akoby ich nafúknutím (preto sa toto ochorenie v minulosti nazývalo infekčná vodnateľnosť), 
častý je prítomný zreteľný exoftalmus. Pri jarnej virémii sa zvyčajne pridružujú ďalšie ochorenia, predovšetkým 
bakteriálneho pôvodu. Ryby strácajú reflexy, často bývajú sústredené pri brehoch a väčšina uhynie. Jedince, 
ktoré prežijú majú početné medziorgánové zrasty.  Čo sa týka príznakov ochorenia, problémom je hlavne to, že 
jarnú virémiu nepredchádzajú výrazné príznaky. Ryby sú apatické, stránia sa húfu, zdržiavajú sa pri dne, alebo 
majú sklopené prsné plutvy. Keď zistíme, že sú ryby nafúknuté je už na akýkoľvek zákrok neskoro. Preto je 
nevyhnutné aplikovať medikované krmivo preventívne, ešte pred spozorovaním prvých príznakov. Veľkou 
výhodou použitia medikovaného krmiva RUPIN SPECIAL  je to, že včasnou aplikáciou sa u oslabených 
jedincov, ktorí ešte prijímajú potravu, utlmí aj rozvíjajúca sa bakteriálna mikroflóra. K aplikácii je najlepšie 
pristúpiť krátko po tom, ako ryby začnú po zime príjmať potravu. 

Po nepríjemných skúsenostiach z minulého roka, keď malo viacero ZO SRZ 
problémy s týmto ochorením, chce Slovenská rybárska agentúra využiť svoje 
skúsenosti v oblasti medikovaných krmív a pomôcť tak chovateľom rýb, ako 
i hospodárom na rybárskych revíroch znížiť riziko tohto ochorenia. Preto Vám 
odporúčame v dostatočnom časovom predstihu mnohoročným výskumom 
overené medikované krmivo RUPIN SPECIAL gran. ad us. vet. Toto krmivo sa 
vyznačuje enormnou kompaktnosťou granúl, ktoré držia pokope vo vodnom 
prostredí až 26 hodín! U väčšiny bežných medikovaných krmív sa granula 
rozpadá bezprostredne po styku s vodou, čím dochádza k vyplaveniu 
antibiotika do vodného prostredia, čo nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj 
zneefektívňuje liečbu, pretože účinná látka sa tým pádom nedostane do 
tráviaceho traktu rýb.  
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RUPIN SPECIAL gran. ad us. vet. 
 
Účinné látky: 
Oxytetracyclini hydrochloridum 5 g/kg 
Retinoli acetas 50 tis. IU 
Colecalciferolum 25 tis. IU 
Saccharinum 50 mg/kg 
Anisi etheroleum 400 mg/kg 
Pomocné látky: 
kyselina citrónová, dextrín, škrob zemiakový, lepok jedlý , arabská klovatina, salol, ethanol, sójová muka, 
pšeničná muka chlebová 
 
Indikační skupina: 
Antibiotika tetracyklínové. 
 
Charakteristika: 
Širokospektrálne antibiotikum vo forme granúl pre ryby. 
 
Farmakokinetické údaje: 
Oxytetracyklin sa veľmi dobre perorálne vstrebáva. Rýchlosť vylučovania je premenlivá v závislosti od 
teploty vody. 
 
Indikácia  
Infekčné ochorenie kaprovitých rýb spôsobené zárodkami citlivými na oxytetracyklín. 
 
Kontraindikácie 
Bez kontraindikácií. 
 
Nežiaduce účinky 
Bez nežiaducich účinkov. 
 
Interakcie 
Bez interakcií. 
 
Dávkovanie a spôsob použitia. 
Zvyčajná dávka je 15 g na kg ž. hm. obsádky v dobe aplikácie na jedno kŕmenie. Opakuje sa max. 4-krát 
s intervalom 3 dní,  vždy dvojdenný interval. V období podávania prípravku sa neprerušuje kŕmenie rýb 
bežnými krmivami. Techniku podávania je však treba upraviť tak, aby medikované granule ryby 
spotrebovali ideálne za 6 hodín po podaní. Medikované granule sa podávajú perorálne v ktoromkoľvek 
období, keď ryby prijímajú potravu. Podáva sa na trvalé krmovisko, kde sú ryby zvyknuté prijímať 
potravu. Terapeutický efekt záleží na včasnej diagnóze a okamžitom zahájení liečby. 
 
Poznámka 
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aplikácii predovšetkým v jesennom období, a to tak, aby teplota 
vody po poslednej dávke nepoklesla pod 12 °C aspoň ešte ďalších 14 dní. 
 
Uchovávanie 
Uchovávať v suchu pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom a vlhkom. 
 
Balenie 
50 kg. 
Ochranná lehota : Mäso rýb 378 denných stupňov. 
Na základe výsledkov šetrenia VÚRH vo Vodňanoch doporučujeme aplikáciu RUPIN SPECIAL len v 4, výnimočne v 6 dávkach. 


