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1. УВОД 

Прилагането на растителни добавки в областта на 

аквакултурата е сравнително нова област на изследване, която все 

още се развива, независимо, че човек използва части от различни 

видове растения и екстракти от векове за храна, подправки, лечение.  

Растителните екстракти имат няколко предимства: съдържат активни 

вещества, които са с естествен произход, а не синтетичен, като това ги 

прави безопасни за рибите и за природата; извличат се сравнително 

лесно от растенията по множество познати методи, които не са сложни; 

много рядко може да предизвикат нежелани странични ефекти; 

предозирането с тях е трудно. Освен това се предполага, че 

различните фитодобавки могат да бъдат алтернатива на 

антибиотиците в аквакултурата. Друго предимство на терапията с билки 

е, че тя не натоварва метаболизма на рибата и не замърсява околната 

среда, което води до екологично производство. Съдържащите се в 

растенията биологично активни вещества (алкалоиди, флаваноиди, 

феноли, стероиди, етерични и глицеридни масла и др.) имат важна 

роля за повишаване имунитета и контрола на болестите по рибите в 

аквакултурата. Чрез тяхното използване се намалява стреса и се 

стимулира храносмилателната и имунната система на рибите.  

Все още няма достатъчен брой изследвания за влиянието на 

растителните добавки и екстрактите от растения върху различните 

видове риби, растежа и здравето им. Имайки предвид това, както и 

включването на различни растения като стимулатори на апетита в 

съвременната аквакултура, се налага изследване на влиянието на 

различни фитоекстракти, като добавка към фуражите при основния 

студенолюбив вид риба отглеждан в България – дъговата пъстърва. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящото изследване е да се определи влиянието 

на добавки от растителни екстракти (сладък пелин, бенедиктински 

трън, глухарче, ангелика и бял равнец) към фуража, върху основни 

рибопродуктивни показатели, биохимични показатели на кръвта и 

качеството на месото при дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.), 

култивирана в рециркулационна система. 

 За реализирането на целта си поставихме следните задачи: 

1. Да се определи преживяемостта, прираста и 

хранителния коефициент на дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss W.), култивирана в 

рециркулационна система при изхранване с фураж с 

добавка от растителни екстракти. 

2. Да се определят кръвните показатели на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.), култивирана в 

рециркулационна система при изхранване с фураж с 

добавка от растителни екстракти. 

3. Да се определи химичният състав на месото на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.), култивирана в 

рециркулационна система при изхранване с фураж с 

добавка от растителни екстракти. 

4. Да се определят разходите за фураж и икономическата 

ефективност при изхранването с фураж с добавка от 

растителни екстракти на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss W.), култивирана в рециркулационна система.  
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

3.1. Опитна постановка 

3.1.1. Рециркулационна система и експериментални риби 

За провеждането на експериментите с дъгова пъстърва беше 

използвана „Учебно – експерименталната база по аквакултура“ към 

катедра ”Биология и аквакултура” на Аграрния факултет при Тракийския 

университет, гр. Стара Загора. Опитите бяха проведени в 

рециркулационна система (РС), която се състоеше от 12 бетонни вани, 

включени в общо рециркулационно водоснабдяване. Общият обем на 

всяка една опитна вана беше 1 m
3
, а полезният й - 0.750 m

3
. Водата в 

рециркулационната система се пречистваше благодарение на два 

механични филтъра, биофилтър и UV лампа. За намаляване на 

количеството на нитратите и нитритите беше използван биофилтър, 

запълнен с 0.7 m
3
 филтърен материал. За да го активираме 

използвахме живи бактерии от видовете Nitrosomonas и Nitrobacter 

съдържащи се в готов продукт на фирма „Сера”- Sera nitrivec. За да 

компенсираме загубите на вода от ваните, ежедневно добавяхме до 

10% свежа вода, от общия обем на рециркулационната система. 

Водата в рециркулационната система беше затопляна през целия 

опитен период чрез нагревателна система. Допълнителна аерация на 

водата по време на експериментите се осигуряваше чрез аераторна 

система. 

Рибите бяха закупени от Рибовъдно стопанство – гр. Пещера. 

Всички опити в експерименталната база стартираха след 7 дни 

адаптационен период на транспортираните риби. При залагане на 
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опитните варианти всички риби бяха изтеглени индивидуално (g). 

Рибите, включени в петте експеримента се хранеха с екструдиран 

фураж на фирма “Aquagarant” - за съответния вид и възрастова 

категория риби, с размер на гранулите съответно 4 mm и 6 mm. 

Съдържанието на хранителни вещества във фуража беше: 45% суров 

протеин, 16% сурови мазнини, 1% сурови влакнини, 8% сурова пепел, 

1% Р, 11.10 MJ / kg ME, 10000 IU / kg витамин А, 1500 IU / kg витамин Д. 

Храненето на рибите се осъществяваше ръчно, три пъти на ден. При 

петте опита определени количества от екстрактите от сладък пелин, 

бенедиктински трън, глухарче, ангелика и бял равнец бяха добавяни 

към фуража аерозолно, 24h преди хранене, за да може да проникне в 

гранулите. 

 

       3.1.2. Приготвяне на билкови екстракти 

Медицинските и ароматни растения са богат източник на биологично 

активни вещества, които служат за разработване на традиционни и 

съвременни лекарства, добавки към храните, функционални храни и др. 

Преди да бъдат използвани за тези цели те трябва дабъдат извлечени 

от растителната матрица. 

Екстрахирането на активните вещества от сладък пелин, 

бенедиктински трън, глухарче, ангелика и бял равнец, е извършено на 

изсталация за водно-спиртна екстракция в базата на фирма Биохерба 

Р ООД, в с. Руен, общ. Куклен.   

        3.1.3. Хидрохимични показатели 

По време на опитите беше проследен хидрохимичния режим в 

рециркулационната система, чрез измерване на следните 

хидрохимични показатели: 
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 температура на водата, 
о
С; 

 разтворен кислород, mg.l
-1

; 

 активна реакция, pH; 

 електропроводимост, μS.cm
-1

. 

 амониеви йони, mg.l
-1

; 

 фосфати, mg.l
-1

; 

За целта бяха използвани преносим измервател (HQ30D) 

съответно с LDO, pH (течност), електроди на проводимост. Анализът на 

амониевите йони и фосфатите се извърши в Лаборатория по 

управление и опазване на околната среда – ЕКОЛАБ на Аграрен 

факултет при Тракийски Университет. 

По време на опитите ежедневно бяха измервани температурата, 

разтворения кислород, рН и електропроводимостта, а ежеседмично 

амониевите йони и фосфатите. За определяне на хидрохимичните 

показатели при култивирането на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss W.) в рециркулационна система бяха използвани следните 

методики: 

 Определяне количество на разтворения кислород, mg.l
-1

 – 

HQ30D (Hach Lange®) 

 Определяне на активна реакция, pH – HQ30D (Hach Lange®) 

 Определяне на електропроводимостта – HQ30D (Hach Lange®) 

 Определяне на амониеви йони mg.l
-1

 – БДС 17.1.4.12:1979 

 Определяне на фосфати mg.l
-1

 – БДС EN ISO 10304-1:2009 

 

     3.1.4. Растежни показатели при опитните  риби 

Средното тегло на отделните риби (g) се изчисляваше в 

началото и края на експеримента, за да се установи ефектът от 
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билковите екстракти върху нарастването и усвояемостта на фуража на 

дъговата пъстърва в рециркулационната система. В края на 

експеримента бяха определени специфичния темп на нарастване на 

рибите (%/ден), оцеляемостта на рибите (%) и хранителния 

коефициент. 

Биометричните изчисления бяха извършени съгласно следните 
формули: 

Прираст (SGR) (Zhou et al., 2006): 

 SGR=((LnWf-LnWi))/n x100 

където, SGR - специфичния темп на нарастване на рибите 
(%/day); Wi – средно начално тегло, g; Wf – средно крайно тегло, g; n – 
брой дни 

Хранителен коефициент (К) 

К=(общо количество изхранен фураж (g))/(общ прираст на 
рибите (g)) 

 където, К–хранителен коефициент; 

 

3.1.5. Кръвни показатели 

За анализиране на кръвните показатели при всеки един от 

експериментите, кръвта беше вземана от изследваната риба директно 

от сърцето със стерилни спринцовки за еднократна употреба (3 ml) с 

игла. Като антикоагулант беше използван натриев хепарин (1%). 

Кръвните проби бяха незабавно предавани и анализирани в 

хематологична лаборатория (NCPTC - Trakia University) с 

хематологичен анализатор  Mindray BC – 120. Проследявани бяха 

следните хематологични и биохимични кръвни параметри: глюкоза 
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(mmol.l
-1

), уреа (mmol.l
-1

), креатинин (μmol.l
-1

), общ протеин (g.l
-1

), 

албумин (g.l
-1

),  АСАТ (У1
-1

), ALAT (Ul
-1

), Са (mmol.l
-1

), Р (mmol.l
-1

), Mg 

(mmol.l
-1

), триглицериди (mmol.l
-1

), холестерол (mmol.l
-1

), бели кръвни 

клетки (х10
9
l), червени кръвни клетки (х10

12
l), хемоглобин (g.l

-1
) и 

хематокрит (%). 

3.1.6. Химичен състав на месото от риба 

Химичните анализи на месото от пъстървите във всички опитни 

варианти бяха извършени в НИЛ на Аграрния факултет при Тракийски 

университет, гр. Стара Загора. 

От всеки опитен вариант се вземаха произволно по 6 броя риби и 

се филетираха внимателно. Отделената мускулатура се поставяше в 

плик с надпис и се предаваше в научно изследователската 

лаборатория където бяха използвани следните методики за 

определяне на показателите на месото: 

 Определяне съдържанието на вода по БДС11374-86; 

 Определяне съдържанието на протеини по БДС-ISO 

5983, метод на Келдал, посредством апарат Kjeltec 

8400;  

 Определяне съдържанието на мазнини по БДС-ISO 

6492, метод на Сокслет, посредством апарат Soxtec 

2050; 

 Определяне съдържанието на сухо веществопо 

БДС11374-86; 
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3.2. Влияние на добавките сладък пелин (Аrtemisia annua L.), 

бенедиктински трън (Cnicus benedictus L.) и глухарче (Taraxacum 

officinale L.) върху преживяемостта, прираста и 

оползотворяването на фуража при дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss W.), култивирана в рециркулационна 

система 

  Бяха подбрани четиридесет екземпляра от дъгова пъстърва със 

средно тегло 13.32 ± 3.07 g (контролна) и съответно 13.37 ± 2.76 g, 

13.33 ± 2.58 g и 13.41+3.21 g  (експериментални групи) в добро 

здравословно състояние и култивирани в продължение на 60 дни. 

Рибите от контролната група, C (без добавка) и експерименталните, 

A.a. (с добавяне на сладък пелин екстракт), C.b. (с добавка екстракт от 

бенедиктински трън) и Т.о. ( с добавен екстракт от глухарче),  всяка с по 

две повторения, бяха поставени в рециркулационната система в 

учебно-опитната база по Аквакултура на Аграрен факултет при 

Тракийски университет. Към опитната гранула за пъстървите от 

експерименталните групи беше добавен съответно 204 mg.kg
-1

 екстракт 

от пелин, 1363 mg.kg
-1

 екстракт от бенедиктински трън, 272 mg.kg
-1

 

екстракт от корен на глухарче. С цел по-доброто полепване на опитните 

екстракти към екструдирания фуража се извършваше и омазняване на 

гранулите с 5 мл слънчогледово масло на всеки 100 гр. пелети. 

Дъговата пъстърва от контролната група беше хранена с гранули, 

омазнени със същото количество слънчогледово масло както при 

опитния фураж, но без да бъде добавян билков екстракт. 

Съдържанието на хранителни вещества във фуражите на 

всички групи e представено в таблица 1. Дневната дажба на 

изследваната риба беше 1.8% от теглото им и се хранеха трикратно. 
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Ваните се почистваха ежедневно, като беше добавяна 10% свежа вода. 

Светлинния режим беше 12:12 часа светлинен : тъмнинен цикъл за 

денонощие. 

3.3. Влияние на добавките ангелика (Angelica archangelica L.) и бял 

равнец (Achillea millefolium L.)  върху преживяемостта, прираста и 

оползотворяването на фуража при дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss W.), култивирана в рециркулационна 

система. 

Бяха подбрани тридесет екземпляра от дъгова пъстърва със 

средно тегло 42.55 ± 7.48 g (контрола, С) и съответно 42.51 ± 6.02 g 

(експериментална група, ангелика Ang.a.) и 42.46 ± 7.56 g 

(експериментална група бял равнец А.m), в добро здравословно 

състояние и култивирани в продължение на 60 дни. Рибите от 

контролната група (без добавка) и експерименталните, всяка с по две 

повторения, бяха поставени във ваните в рециркулационната система в 

базата по Аквакултура на Аграрния факултет при Тракийски 

университет. Към опитната гранула за пъстървите от 

експерименталните групи беше добавен съответно 433 mg.kg
-1

 екстракт 

от ангелика и 1666 mg.kg
-1

 екстракт от бял равнец. С цел по-доброто 

полепване на опитните екстракти към екструдирания фураж се 

извършваше и омазняване на гранулите с 5 мл слънчогледово масло 

на всеки 100 гр. пелети. Дъговата пъстърва от контролната група беше 

хранена с гранули, омазнени със същото количество слънчогледово 

масло както при опитния фураж, но без да бъде добавян билков 

екстракт.  
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Съдържанието на хранителни вещества във фуражите на 

разглежданите групи e представено в таблица 1. Дневната дажба на 

изследваната риба беше 1.8% от теглото им и се хранеха трикратно. 

Ваните се почистваха ежедневно и екскретите се изхвърляха. 

Светлинния режим беше 12:12 часа светлина : тъмнина за денонощие. 

Таблица 1. Съдържание на хранителни вещества в опитния 

гранулиран фураж за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.)  

№ Показатели Опитни групи 

С Опитна група 

1 Суров протеин, % 45.00 45.00 

2 Сурови мазнини, % 16.00 16.00 

3 Сурови влакнини, % 1.00 1.00 

4 Пепел, % 8.00 8.00 

5 Фосфор, % 1.00 1.00 

6 Екстракт от пелин/ бенедкински трън/ 

глухарче/ ангелика/ бял равнец - mg/kg
-1

 

- 204/1363/272/

433/ 1666 

7 Обменна енергия, MJ/kg 18.50 18.50 

8 Vitamin A, IU/kg 10000 10000 

9 Vitamin D, IU/kg 1500 1500 

10 Vitamin E, mg/kg 200 200 
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3.4 Анализиране на икономическата ефективност от растителните 

добавки във фуража за дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss 

W), култивирани рециркулационна система 

За анализиране на икономическата ефективност от добавянето 

на екстрактите от раститения във фуража за дъгова пъстърва 

(Oncorhynchus mykiss W), култивирана в рециркулационна система бяха 

използвани данни за хранителния коефициент и прираста на рибите от 

опитите. Беше направено сравнение по тези показатели между рибите 

от различните опитни варианти на всяка опитна постановка и бяха 

определени разходите за екструдиран фураж при, култивирането им в 

рециркулационна система.  

Коефициентът на икономическа ефективност (ECR) е 

определен с помощта на следното уравнение: 

ECR =Pf x FCR  

Където Pf е себестойност на фуража, FCR е Хранителен 

коефициент (Piedecausa et al., 2007). 

Приносът на този коефициент към определяне на 

икономическата ефективност се състои в отчитане на стойността на 

фуража, и възможността за сравнение между опитни и контролни групи. 

Колкото по-нисък е коефициентът на икономическа ефективност (ECR), 

толкова по-добър е резултатът. 

Резултатите са статистически обработени чрез еднофакторен 

дисперсионен анализ, като при наличие на достоверно влияние на 
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фактора, разликите между средните стойности в групите са оценени по 

метода на Fisher LSD при ниво на достоверност P<0.05. За 

вариационно обработване на данните от всички опитни варианти беше 

използван програмен продукт  Statistica 6 (StatSoft Inc., 2002). 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Определяне влиянието на добавката от екстракти от растения 

във фуража при хранене на дъгова пъстърва (Oncorhynchus 

mykiss W.) култивирана в рециркулационна система 

4.1.1.  Определяне влиянието на добавката от екстракти от 

растения във фуража при хранене на дъгова пъстърва 

върху хидрохимичните показатели 

4.1.1.1. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на сладък пелин (Аrtemisia annua L.) във 

фуража върху хидрохимичните показателите  

Хидрохимичните показатели в рециркулационната система по 

време на опитния период бяха поддържани в оптималните за 

отглеждане на пъстърва граници.  

Температурата на водата е един от най-важните показатели за 

оптималното развитие на култивираните видове. Средната стойност на 

този показател за контролния вариант беше  17.3±0.04°С, а за опитния 

17.23±0.04, като разликата не беше доказана статистически. 

Температурата беше в рамките от 16.8 до 17.9°C в контролните и 

експерименталните вани, които стойности бяха в границите на 

оптималните за отглеждането на този вид (фиг. 1).  

Разтвореният кислород във водата по време на експеримента 

варираше между 7.35 mg.l
–1

 и 8.34 mg.l
–1

 (фиг. 1). Стойностите на този 
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параметър през опитния период бяха по-високи с 2.88% в 

експерименталните вани в сравнение с контролните, но разликите не 

бяха статистически доказани (Р≥0.05) 

 

Фиг.1. Хидрохимични показатели при опита използващ сладък 

пелин (Аrtemisia annua L.) като добавка към храната на опитните риби  

А) температура; B) разтворен кислород; C) рН; D) ел.проводимост 

Стойностите на pH на водата в рециркулационната система 

варираха между 7.4 и 8.02, които отговаряха на неутрална до  слабо 

алкална реакция на водата (фиг. 1).  

Средната стойност на активната реакция беше 7.81±0.1 във 

ваните от контролния вариант и 7.63 в тези на опитния. Разликата в 

средната  стойност между  двата опитни варианта беше 2.30% и тя 

беше доказана при високо ниво на значимост (Р<0.01).   
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 Електропроводимостта на водата варираше от 263 μS.cm
–1

 до 

269 μS.cm
–1

 (фиг. 1). Стойностите на проводимостта на 

експерименталния вариант бяха с 0.5% по-високи в сравнение с тези на 

контролата, но разликите не бях статистически достоверни (Р≥0.05).  

Концентрацията на амониевите йони беше със 17.91% по-

висока във водата на експерименталните вани, в сравнение с 

контролните по време на опита, но разликите не бяха статистически 

значими (Р>0.05). Нивата на фосфора бяха с 13.9% по-високи във 

варианта с добавка на сладък пелин към фуража за дъговата пъстърва, 

в сравнение с контролата за същият опитен период, но разликите не 

бяха статистически значими (Р>0.05).  

Таблица 2. Концентрация на амониеви йони и фосфор при 

контролните (К) и eкспериментални (A.a.) вани. 

 

 

  

  

  

  

  

   *P<0.05**P<0.01, ***P<0.001  

 

4.1.1.2. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бенедиктински трън (Cnicus benedictus L.) във 

фуража върху хидрохимичните показатели 

През шестдесет дневният период на експеримента 

хидрохимичните показатели в рециркулационната система бяха 

поддържани в оптималните за отглеждане на вида граници.  

Параметри/Група NH4+ mg.l
-1

 

P-PO4- 

mg.l
-1

 

К 
0.55±0.12 0.80±0.54  

A.a.  
0.67±0.59  0.93±0.37 
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В контролните и експерименталните вани температурата 

варираше в границите на 16.8 – 17.9°C, които стойности са в рамките на 

оптималните стойности за отглеждане на пъстървови видове (фиг. 2).  

 

Фиг.2. Хидрохимични показатели при опита използващ 

бенедиктински трън (Cnicus benedictus L.) като добавка към храната на 

опитните риби  

А) температура; B) разтворен кислород; C) рН; D) ел.проводимост 

 

При проведения експеримент статистически значими разлики в 

концентрацията на кислород в опитните варианти по този показател не 

бяха установени (фиг. 2). 

Средните стойности на pH бяха 7.81±0.02 за ваните от 

контролния вариант и 7.59±0.02 за опитния, но разликите не бяха 

статистически значими (Р≥0.05) (фиг. 2).   
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Електропороводимостта на водата варираше от 263 μS.cm
–1

 до 

269 μS.cm
–1 

(фиг. 2). Стойностите на този параметър в 

експерименталния вариант бяха с 0.6% по-високи в сравнение с тези на 

контролата, но установената разлика не беше статистически доказана 

(Р≥0.05). Анализът на хидрохимичните данни показа, че по време на 

експеримента те са били поддържани в оптималните граници за 

отглеждането на хидробионти.  

Направеният анализ показва, че добавката от бенедиктински 

трън към фуража за риби не повлиява съществено концентрацията на 

общ амониев азот и фосфор в опитната система.  

В настоящия експеримент добавката на бенедиктински трън към 

фуража не е оказала съществено влияние върху екскрецията на 

фосфор от организма на рибите, тъй като разликите в този показател 

при ваните от опитните варианти не се различават съществено 

(Р≥0.05).  

Таблица 3. Концентрация на амониеви йони и фосфор при 

контролните (К) и eкспериментални (C. b.) вани. 

 

 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

Получените данни за хидрохимичните показатели (температура, 

разтворен във водата кислород, pH и електропроводимост) по време на 

Параметри/Група  n NH4+ mg.l
-1

 P-PO4- mg.l
-1

 

К 8 
0.55±0.12 0.8±0.54  

C. b. 8 
0.63±0.46  0.91±0.3  
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опитния период показват, че те са в оптималните за отглеждания вид 

граници.  

 

 

4.1.1.3. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на глухарче (Taraxacum officinale L.) във фуража 

върху хидрохимичните показателите 

 По време на  нашето изследване температурата беше 16.8–

17.8°C в контролните и експериментални вани, които стойности бяха в 

рамките на оптималните за отглеждане на пъстървови видове (фиг. 3).  

Разтвореният кислород по време на експеримента варираше 

между 7.38 mg.l
–1

 и 8.30 mg.l
–1

 (фиг. 3). Стойностите на този параметър 

по време на опитния период бяха по-високи с 2.1% в 

експерименталните вани, в сравнение с контролните, но разликите не 

бяха статистически значими (Р≥0.05). 

Стойността на активната реакция на водата в 

рециркулационната система, използвана за провеждане на настоящия 

опит варираше между 7.4 и 8.06 (фиг. 3), която активна реакция е 

неутрална до слабо алкална. Разликите в средните стойности на 

опитните варианти не бяха достоверни (Р≥0.05)  
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Фиг. 3. Хидрохимични показатели при опита използващ глухарче 

(Taraxacum officinale L.)  като добавка към храната на опитните риби  

А) температура; B) разтворен кислород; C) рН; D) ел.проводимост 

Електропроводимостта на водата варираше от 264 μS.cm
–1

 дo 

269 μS.cm
–1 

(фиг. 3). Стойностите на проводимостта на 

експерименталния вариант бяха с 0.8% по-високи в сравнение с тези на 

контролата, но разликата не беше статистически значима (Р≥0.05). 

Анализът на хидрохимичните данни показа, че по време на 

експеримента те са били оптимални за отглежданият вид. 

Поддържането на благоприятни хидрохимични параметри в 

рециркулационната система доведе до добри резултати по отношение 

на оцеляването, увеличаването на теглото и съотношението за 

преобразуване на фуражите при опитните риби.  

Средната концентрация на амониевите йони беше 0.46 mg.l
–1

 в 

опитните вани и  0.68 mg.l
–1

 във водата на контролните вани през 
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шестдесет дневния период. Средните нива на фосфора бяха 0.74 mg.l
–1

 

в опитните вани, а в контролните  0.91 mg.l
–1

 (таблица 4). 

Концентрацията на амониевите йони беше с 32.4% по-ниска във водата 

на експерименталните вани, в сравнение с контролните по време на 

шестдесет дневния период, като разликата беше статистически 

значима (Р<0.05). Нивата на фосфора бяха с 18.7% по-ниски във 

варианта с добавка на глухарче към фуража за дъговата пъстърва, в 

сравнение с контролата за същият опитен период (таблица 4) и 

разликата беше статистически значима(Р<0.05). 

Таблица 4. Концентрация на амониеви йони и фосфор при 

контролните (К) и eкспериментални (Т.о.) вани. 

Параметри/Група n 

NH4+ 

mg.l
-1

 

P-PO4- mg.l
-

1
 

К 8 
0.68±0.17* 0.91±0.35  

T.o. 8 
0.46±0.12* 0.74±0.37 

    *P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

При анализиране на получените данни за хидрохимичните 

показатели (температура, разтворен във водата кислород, pH и 

електропроводимост) по време на опитния период се вижда, че те са в 

оптималните за отглеждания вид граници. 

4.1.1.4. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на ангелика  (Angelica archangelica L) във фуража 

върху хидрохимичните показатели 

Температурата варираше в рамките на 16.7–17.9°C в 

контролните и експерименталните вани и тези стойности бяха в 
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границите на оптималните стойности за отглеждане на пъстървови 

видове (фиг. 4). 

Разтвореният кислород варираше между 7.35 mg.l
-1

 и 8.34 mg.l
-1

 

в рециркулационната система, използвана в настоящия експеримент 

(фиг. 4). Стойностите на този параметър през експерименталния 

период бяха по-високи с 3.00% в експерименталните вани в сравнение 

с контролните, но разликите не бяха статистически доказани (Р≥0.05). 

По време на изпитването стойностите на pH на водата в 

рециркулационната система варираха между 8.02 и 7.4, които отговарят 

на слабо алкална реакция на водата (фиг. 4). 

 

Фиг. 4. Хидрохимични показатели при опита използващ ангелика  

(Angelica archangelica L) като добавка към храната на опитните риби  

А) температура; B) разтворен кислород; C) рН; D) ел.проводимост 
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Електрическата проводимост на водата в рециркулационната 

система варира от 262 μS.cm 
– 1

 до 269 µS.cm 
– 1

 (фиг. 4). Средните 

стойности на електропроводимостта при експерименталния вариант 

бяха с 1.13% по-високи в сравнение с тези при контролния, но 

разликата не беше статитически значима (Р≥0.05).  

Концентрацията на амониевите йони и фосфора във водата на 

ваните в рециркулационната система беше измервана ежеседмично. 

Средната концентрация на амониевите йони беше от 0.85 mg.l
–1

 в 

контролните вани, а в опитните 0.95 mg.l
–1

 през шестдесет дневния 

период. Средните нива на фосфора бяха 0.55 mg.l
–1

 в контролните 

групи и 0.91 mg.l
–1

 в опитните (таблица 5). Концентрацията на 

амониевите йони беше с 10.5% по-ниска във водата на контролните 

вани в сравнение с експерименталните за 60 дневния опитен период, 

но разликите не бяха статистически значими (P> 0.05). Фосфорът беше 

с 39.5% по-нисък в контролния вариант в сравнение с варианта, при 

който пъстървите бяха хранени с фураж съдържащ добавка на екстракт 

от ангелика, но отново разликите не бяха статистически значими (P> 

0.05) (таблица 5). 

 

Таблица 5. Концентрация на амониеви йони и фосфор в 

контролните  и опитните вани  

Показатели n NH4+ mg.l
-1

 P-PO4- mg.l
-1

 

K 8 
0.85±0.49 0.55±0.31 

Аng.а. 8 
0.95±0.52 0.91±0.4 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 
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При настоящото проучване температурата на водата беше 

поддържана в оптималните граници за култивиране на пъстървови 

видове. Показателите кислород, активна реакция на водата, 

електропроводимост, общ амониев азот и фосфор не бяха повлияни 

значително от добавката на ангелика във фуража при храненето на 

дъговата пъстърва.  

 

4.1.1.5. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бял равнец (Achillea millefolium L.) във фуража 

върху хидрохимичните показатели 

Температурата на водата беше в границите от 16.8 до 17.9°C в 

контролните и експерименталните вани на рециркулационната система, 

което  бе в рамките на оптималните стойности за култивиране на 

пъстърва (фиг. 5). Средната температура на водата в контролните вани 

беше 17.32±0.32°C, а в опитните 17.23±0.32°C.  

Разтвореният кислород по време на експеримента варираше 

между 7.35 mg.l
-1

 и 8.32 mg.l
-1

 (фиг. 5). Средните стойности на този 

параметър през опитния период бяха 7.76±0.22 mg.l
-1 

в контролните 

вани и 8.04±0.21 mg.l
-1 

в опитните. Средните стойности на този 

показател бяха по-високи с 3.48% в експерименталните вани, в 

сравнение с тези измерени в контролните и разликата беше 

статистически значима (Р<0.05).  
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Фиг. 5. Хидрохимични показатели при опита използващ бял 

равнец (Achillea millefolium L.) като добавка към храната на опитните 

риби  

А) температура; B) разтворен кислород; C) рН; D) ел.проводимост 

Стойностите на pH във  водата на рециркулационната система 

варираха между 7.3 и 8.02, които отговарят на слабо алкална реакция 

на водата (фиг. 5). За пъстървовите стопанства стойността на този 

показател трябва да е 6 - 9 (Наредба № 4 от 20.10.2000 г.; Зайков и 

Стайков, 2013), което показва, че получените от нас стойности 

отговарят на оптималните за отглеждания вид.   

Стойностите на електрическата проводимост на водата 

варираха от 263 μS.cm
-1 

до 269 μS.cm
-1

 (фиг. 5). Осреднената стойност 

на този параметър при експерименталния вариант беше с 0.73% по-
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висока от тази установена при контролата. Анализът на 

хидрохимичните данни показва, че по време на експеримента техните 

стойности са били оптимални за култивирания вид пъстърва. 

Концентрацията на амониевите йони беше с 58.9% по-ниска във 

водата на контролните вани в сравнение с експерименталните за 60 

дневния опитен период. Фосфорът беше с 2.5% по-нисък в опитния 

вариант в сравнение с варианта при който пъстървите бяха хранени с 

фураж без добавка на екстракт от бял равнец (таблица 6). 

 

Таблица 6. Концентрация на амониеви йони и фосфор в 

контролните  и опитните вани 

Параметри/Група  n NH4+mg.l
-1

 P-PO4-mg.l
-1

 

К 8 
0.55±0.12 0.8±0.54  

A. m. 8 
1.34±1.05  0.78±0.29  

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001  

При анализиране на получените данни за хидрохимичните 

показатели (температура, разтворен във водата кислород, pH и 

електропроводимост) по време на опитния период се вижда, че те са в 

оптималните за отглеждания вид граници.  

 

4.1.2.  Определяне влиянието на добавката от екстракти от 

растения във фуража при хранене на дъгова пъстърва 

върху преживяемостта, прираста и оползотворяването на 

фуража  
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4.1.2.1. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на сладък пелин (Аrtemisia annua L.) върху 

преживяемостта, прираста и оползотворяването на фуража 

Средната начална жива маса на дъговите пъстърви от 

контролните и експериментални варианти беше съответно 13.32±3.07 g 

и 13.37±2.08 g, като разликите бяха минимални и не бяха статистически 

доказани (P>0.05) (таблица 7). 

В края на експерименталният период беше получена средната 

жива маса на рибите, хранени с добавка екстракт от сладък пелин от 

43.34±0.20 g, което беше с 5.8% по-високо тегло, в сравнение със 

стойностите на същият параметър  при контролните пъстърви (P<0.05) 

(таблица 7). 

Преживяемостта на рибите по време на експерименталният 

период беше 100% и при контролните и при опитните дъгови пъстърви 

(таблица 7).  

Добавката на екстракт от сладък пелин към екструдираните 

фуражи за дъговите пъстърви, култивирани в рециркулационна система 

влияе положително върху следните показатели: 

 

 повишава средното индивидуално тегло на дъговите 

пъстърви от опитната група със 7.74%, в сравнение с 

контролната група (Р<0.05); 

 увеличава специфичния темп на нарастване на рибите 

от ескперименталната група, в сравнение с този при 

индивидите от контролата, съответно с  5.10%; 

 понижава хранителния коефициент при дъговите 

пъстърви от опитната група с 8.74%, в сравнение със 

стойностите на този при рибите от контролната група; 
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Настоящото изследване показва, че екстракта от сладък пелин 

може успешно да се използва като добавка към храната за дъгова 

пъстърва. Прибавянето му към екструдирания фураж влияе 

положително на растежа, не оказва негативен ефект върху 

преживяемостта на рибите, увеличава прираста и намалява 

хранителния коефициент. 

4.1.2.2. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бенедиктински трън (Cnicus benedictus 

L.) върху преживяемостта, прираста и 

оползотворяването на фуража 

Добавката на екстракт от бенедиктински трън към 

екструдираните фуражи за дъгова пъстърва, култивирани в 

рециркулационна система при настоящия опит повлия положително 

върху следните показатели: 

 повиши средното индивидуално тегло на дъговите 

пъстърви от опитната група с 14.8%, в сравнение с 

контролната група (Р<0.05); 

 увеличи специфичния темп на нарастване (SGR) при 

рибите от ескперименталната група, в сравнение с този 

при индивидите от контролата, съответно с  9.27%; 

 понижи хранителния коефициент при дъговите пъстърви 

от опитната група с 18.83%, в сравнение със 

стойностите на този при рибите от контролната група; 

 не оказва влияние върху преживяемостта на рибите от 

контролните и опитни варианти. 

Настоящото изследване показва, че екстрактът от 

бенедиктински трън може успешно да се използва като добавка към 

храната за дъгова пъстърва. Прибавянето му към екструдирания фураж 
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влияе положително на растежа, не оказва негативен ефект върху 

преживяемостта на рибите, увеличава прираста, намалява 

хранителния коефициент (таблица 7). 

4.1.2.3. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на глухарче (Taraxacum officinale L) върху 

преживяемостта, прираста и оползотворяването на фуража. 

Добавката на екстракт от глухарче към екструдираните фуражи 

за дъгова пъстърва, култивирана в рециркулационна система влияе 

положително върху следните показатели: 

 повишава средното индивидуално тегло на дъговите 

пъстърви от опитната група със 26.6%, в сравнение с 

контролната група (Р<0.05); 

 увеличава специфичния темп на нарастване (SGR) при 

рибите от ескперименталната група, в сравнение с този 

при индивидите от контролата, съответно с  10.57%; 

 понижава хранителния коефициент при дъговите 

пъстърви от опитната група с 19.12%, в сравнение със 

стойностите на този при рибите от контролната група; 

 не оказва влияние върху преживяемостта на рибите от 

контролните и опитни варианти. 

Настоящото изследване показва, че екстрактът от глухарче 

може успешно да се използва като добавка към храната за дъгова 

пъстърва. Прибавянето му към екструдирания фураж на дъговите 

пъстърви влияе положително върху растежа, не оказва негативен 

ефект върху преживяемостта на рибите, увеличава прираста, намалява 

хранителния коефициент (таблица 7). 
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Таблица 7. Растежни показатели на дъговата пъстърва в 

контролните (К) и експериментални (сладък пелин A.a., бенедиктински 

трън C.b. и глухарче T.o.) варианти   

 

Показатели 

n K 

± SD 

A.a. 

± SD 

C.b. 

± SD 

T.o. 

± SD 

Начална 

жива маса, g 

40 
13.32±3.07 13.37±2.08 13.33±2.58 13.41±3.21 

Крайна жива 

маса, g 

40 
38.10±7.92* 43.34±0.20* 45.80±0.3* 47.20±12.03* 

Преживяе 

мост, % 

40 
100 100 100 100 

Специфичен 

темп на 

нарастване 

(SGR %)   

40 

1.86±0.16 

 

1.96±0.01 

 

2.05±0.002 2.08±0.01 

Средно 

индивидуал

но тегло, g 

40 

24.78±1.02* 29.97±1.05* 32.47±1.06* 33.79±1.06* 

Хранителен 

коефициент 

40 
1.83±0.260 1.67±0.001 1.54 1.48 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

4.1.2.4. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на ангелика  (Angelica archangelica L.) върху 

преживяемостта,  прираста и оползотворяването на фуража 

x x x x



30 

 

Добавката на екстракт от ангелика към екструдираните фуражи 

за дъгова пъстърва, култивирана в рециркулационна система влияе 

положително върху следните показатели: 

 повишава средното индивидуално тегло на дъговите 

пъстърви от опитната група със 15.01%, в сравнение с 

контролната група (Р<0.05); 

 увеличава специфичния темп на нарастване на рибите 

от ескперименталната група, в сравнение с този 

установен при индивидите от контролата, съответно с  

9.89% (Р<0.05); 

 понижава хранителния коефициент при дъговите 

пъстърви от опитната група с 15.06%, в сравнение със 

стойностите на този показател при рибите от 

контролната група; 

 не оказва влияние върху преживяемостта на рибите от 

контролните и опитни варианти. 

Настоящото изследване показва, че екстракт от ангелика може 

успешно да се използва като добавка към храната за дъгова пъстърва 

(таблица 8). Прибавянето му към екструдирания фураж влияе 

положително на растежа, не оказва негативен ефект върху 

преживяемостта на рибите, увеличава прираста, намалява 

хранителния коефициент. 

 

4.1.2.5. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бял равнец (Achillea millefolium L.) върху 

преживяемостта,  прираста и оползотворяването на фуража 
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Добавката на екстракт от бял равнец към екструдираните 

фуражи за дъговите пъстърви, култивирани в рециркулационна система 

влияе положително върху следните показатели: 

 повишава средното индивидуално тегло на дъговите 

пъстърви от опитната група със 21.34%, в сравнение с 

контролната група (Р<0.05); 

 увеличава специфичния темп на нарастване (SGR) на 

рибите от ескперименталната група, в сравнение с този 

при индивидите от контролата, съответно с  14.14% 

(Р<0.05); 

 понижава хранителния коефициент при дъговите 

пъстърви от опитната група с 21.91%, в сравнение със 

стойностите на този при рибите от контролната група; 

 не оказва влияние върху преживяемостта на рибите от 

контролните и опитни варианти. 

Настоящото изследване показва, че екстрактa от бял равнец 

може успешно да се използва като добавка към храната за дъгова 

пъстърва (таблица 8). Прибавянето му към екструдирания фураж влияе 

положително на растежа, не оказва негативен ефект върху 

преживяемостта на рибите, увеличава прираста, намалява 

хранителния коефициент. 

Таблица 8. Растежни показатели на дъговата пъстърва в 

контролните (К) и експериментални (ангелика Ang.a. и бял равнец A.m.) 

варианти   

Показатели n K 

± SD 

Ang.a. 

± SD 

A.m. 

± SD 

Начална жива 30 42.55±7.48 42.51±6.02     42.46±7.56 

x x x
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маса, g 

Крайна жива 

маса, g 
30 114.46±17.03*** 127.13±16.08*** 

 

133.9±17.92*** 

Преживяемост, 

% 
30 100 100   100 

Специфичен 

темп на 

нарастване 

(SGR %)   

30 1.64±0.003* 1.82±0.05*   1.91±0.04* 

Средно 

индивидуално 

тегло, g 

30 71.91±0.02* 84.61±0.06*   91.43±0.06* 

Хранителен 

коефициент 

30 
1.46 1.24   1.14 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

 

4.1.3.  Определяне влиянието на добавката от екстракти от 

растения във фуража при хранене на риби върху 

биохимичните параметри на кръвта  

4.1.3.1. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на сладък пелин (Аrtemisia annua L.) върху 

биохимичните параметри на кръвта  

Кръвните показатели при дъговите пъстърви, от контролния 

вариант и от опитния (хранени с добавка на сладък пелин) са 

представени в таблица 9. 

  В настоящото проучване стойността на нивото на глюкоза беше 

с 2.17% по-ниска в кръвните проби при дъговата пъстърва от опитната 

група, но разликите не бяха статистически доказани (P>0.05) (таблица 
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9). Нивото на уреята в кръвта беше с 21.9% по-висока при опитните 

риби, в сравнение с тези от експерименталния вариант, но разликите 

не бяха статистически доказани (P>0.05). Нивото на креатинина в 

кръвните проби беше с 29.16% по-високо при рибите, хранени с 

добавка екстракт от А. аnnua, в сравнение с тези от контролната група 

(P>0.05). Нивото на общия протеин беше по-ниско с 0.57% в кръвта при 

дъговата пъстърва, хранена с добавката в сравнение с контролата, но 

тази разлика не беше статистически значима (P>0.05). Намалената 

концентрация на плазмените протеини може да се дължи на структурни 

чернодробни промени, които повлияват активността на 

аминотрансферазата, с едновременно намаляване на дезаминиращия 

капацитет (Kavadias et al., 2004). Количеството албумин в кръвта на 

експерименталните риби беше по-високо с 15.5% в сравнение с това на 

рибите от контролната група (P>0.05). Стойностите на ASAT, ALAT и 

ALP бяха по-високи съответно с 48.37%, 46.55% и 6.25% в кръвните 

проби на пъстървите от контролната група, в сравнение с тези при 

експерименталния вариант (P>0.05). Тези резултати показват, че 

екстрактът от А. annua има положителен ефект върху работата на 

черния дроб. Концентрацията на триглицеридите в серума от дъгова 

пъстърва, хранена с добавка от сладък пелин беше по-висок с 4.83%, в 

сравнение със стойността на този показател при контролните риби, но 

разликата не беше доказана статистически (P>0.05). Измереното 

количество холестерол в кръвта на рибите от контролния вариант беше 

с 8.90% по-ниско, в сравнение с това измерено в кръвта на рибите 

хранени с фураж с добавката екстракт от А. annua, но разликите не 

бяха доказани статистически (P>0.05). В настоящото изследване 

количеството на калций в кръвните проби на дъговите пъстърви от 

контролния вариант беше с 10.31% по-високо, в сравнение с това 
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измерено при рибите от експерименталната група, но разликите не 

бяха доказани статистически (P>0.05).  Нивото на магнезият беше 

почти еднакво и в двете изследвани групи: 0.76 ± 0.13 mmol.l
-1

 в 

кръвните проби на контролните риби и  0.75 ± 0.14 mmol.l
-1

 при 

пъстървите от експерименталния вариант. В настоящото изследване 

количеството на фосфор в кръвните проби на дъговите пъстърви от 

експерименталния вариант беше с 18.1% по-високо, в сравнение с 

контролната група, но разликите не бяха доказани статистически 

(P>0.05). 

4.1.3.2. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бенедиктински трън (Cnicus benedictus 

L.) върху биохимичните параметри на кръвта 

Кръвните показатели при дъговите пъстърви, от контролния 

вариант и от опитния (хранени с добавка на бенедиктински трън) са 

представени в таблица 9. 

В настоящото проучване стойността на нивото на глюкоза бeше 

с 2.69% по-ниска при дъговите пъстърви от контролната група в 

сравнение с това измерено при рибите от опитната група, но разликите 

не бяха статистически доказани (P>0.05) (таблица 9). Нивото на урея 

беше с 12.32% по-ниско при контролните групи, в сравнение с това при 

експерименталните риби, но разликите не бяха статистически доказани 

(P>0.05). В настоящото изследване добавката  на бенедиктински трън 

към фуража не повлия върху концентрацията на урея в плазмата на 

опитните риби и нивото на креатинини беше с 40.86% по-високо при 

варианта хранен с добавка на екстракт от бенедиктински трън, в 

сравнение с контролата, но  разликите не бяха статистически доказани 

(P>0.05). Нивото на общия протеин беше по-високо с 3.46% при 

пъстървите, хранени с фураж с добавка в сравнение с това измерено в 
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контролния вариант, въпреки че тази разлика не беше статистически 

значима (P>0.05). Количеството албумин в кръвта на 

експерименталните риби беше по-високо с 11.39% в сравнение с това 

при рибите от контролната група. Стойностите на ASAT, ALAT и ALP 

бяха по-високи съответно с 27.4%, 43.96% и 25.2% в кръвта на 

пъстървите от контролната грула, в сравнение с тези измерени в 

кръвта на рибите от експерименталния вариант. Тези резултати 

показват, че екстрактът от бенедиктински трън вероятно има 

положителен ефект върху работата на черния дроб и жлъчката. 

Концентрациите на триглицериди в серума на дъговите пъстърви, 

хранени с добавка, бяха по-ниски с 4.52%, отколкото при контролните 

риби. Приемането на бенедиктински трън от опитните риби може да ги 

предпази от натрупване на мазнини в мускулните тъкани  и да доведе 

до подобряване на качеството на месото им.  

Измереният холестерол беше по-нисък с 17.88% в кръвта на 

рибите от контролния вариант, в сравнение с този установен при 

пъстървите от експерименталната група хранени с добавка на екстракт 

от бенедиктински трън, но без статистически значими разлики (P>0.05). 

В това проучване нивата на калций и фосфор в кръвта на дъговата 

пъстърва бяха сходни и в двете проучени групи. Магнезият играе роля 

в активния транспорт на калциеви и калиеви йони през клетъчните 

мембрани – процес, който е важен за провеждането на нервните 

импулси, свиването на мускулите и нормалния сърдечен ритъм. 

Магнезият беше по-висок с 5.00% при рибите от експериментална 

група, в сравнение с контролата, като разликите бяха статистически 

значими (P<0.05).   

  Анализа на получените резултати показва, че включването на 

добавката екстракт от бенедиктински трън към фуража на дъговата 
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пъстърва понижава асат аминотрансфераза, аланин 

аминотрансфераза, алкална фосфатаза и триглецеридите, но 

повишава нивото на глюкоза, урея, общия протеин, албумина и 

холестерола  в сравнение със стойноститена тези показатели при 

рибите от контролата, но в нито един от случаите разликата не беше 

потвърдена  статистически (P>0.05). Единствено при магнезия по-

високото му количество в кръвта на опитните риби беше статистически 

доказано (Р<0.05), в сравнение с това при контролните пъстърви.  

4.1.3.3. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на глухарче (Taraxacum officinale L.) върху 

биохимичните параметри на кръвта 

Кръвните показатели при дъговите пъстърви, от контролния 

вариант и от опитния (хранени с добавка на глухарче) са представени в 

таблица 9. 

  В настоящото изследване нивото на глюкозата беше с 4.52% по-

ниско в кръвните проби на дъговите пъстърви от контролната група, в 

сравнение с опитния вариант, но разликите не бяха доказани 

статистически (P>0.05) (таблица 9). Нивото на уреята беше с 50.68% 

по-високо в пробите от кръв на контролните риби, в сравнение с това 

при експерименталните пъстърви. Нивото на креатинина беше с 39.47% 

по-ниско в кръвните проби на рибите хранени с добавка екстракт от T. 

officinale, в сравнение със стойностите измерени при контролната група, 

но разликите не бяха доказани статистически (P>0.05). Нивото на 

общия протеин беше по-високо с 3.07% в кръвните проби на дъговата 

пъстърва, хранена с фураж съдържащ експерименталната добавка в 

сравнение с това при рибите от контролния вариант, като тази разлика 

не беше статистически значима (P>0.05).   

 Албуминът е една от белтъчните фракции в кръвта, която заедно с 
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общият белтък служи за оценка на чернодробни и бъбречни 

заболявания. Албумините пренасят множество вещества, оказват 

влияние на техния обмен и действие. Количеството албумин в кръвните 

проби на експерименталните риби беше по-ниско с 36.7%, в сравнение 

с този при контролната група. ALAT и ALP стойностите бяха по-високи 

съответно с 28% и 35.8% в кръвта на пъстървите от контролната група, 

в сравнение с тези при експерименталния вариант. Всички тези 

резултати показват, че екстрактът от T. officinale има положителен 

ефект върху функционирането на черния дроб. Средната концентрация 

на триглицериди в серума на дъгова пъстърва, хранена с добавка на 

екстракт от глухарче беше по-ниска с 37.85%, в сравнение с 

контролните риби. Измереният холестерол в кръвните проби беше по-

висок с 36.53% в контролния вариант, в сравнение с този при рибите от 

експерименталната група, но без статистически значими разлики 

(P>0.05). В настоящото изследване нивото на калций, фосфор и 

магнезий в кръвните проби на дъговите пъстърви от контролния 

вариант беше по-високо от тези на рибите от експерименталната група, 

но разликите не бяха доказани статистически (P>0.05). 

Таблица 9. Биохимични параметри на кръвта при пъстървите от 

контролен (К) и опитни варианти при опитите със сладък пелин (A.a.), 

бенедиктински трън (C.b.) и глухарче (T.o.). 

 

 

Показатели 
n 

К 

± SD 

A. a. 

± SD 

C. b. 

x±SD 

T. o. 

± SD 

Глюкоза /Glu/ 

mmol.l
-1

 
6 

5.06±0.67 4.95 ±  

1.08 

5.20±0.79 5.30±1.10 

x
x

x
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Урея /Urea/ mmol.l
-1

 6 0.73±0.05 0.82 ± 0.16 0.73±0.06 0.36±0.30 

Креатинин /Crea/  

µmol.l
-1

 

6 

7.60±1.50 9.60 ± 5.41 11.50±9.19 4.60±4.04 

Общ протеин /TP/g.l
-

1
 

6 
34.70±5.60 38.20 ± 

4.80 

39.80±4.03 35.80±4.40 

Албумин /Alb/ g.l
-1

 
6 

16.60±2.08 20.25 ± 

1.91 

19.30±3.82 10.50±9.10 

Аспартат 

аминотрансфераза   

/ASAT/U.l
-1

 

6 

65.00±100.

50 

37.00 ± 

67.70 

52.00±76.1

1 

94.60±163.

90 

Аланин 

аминотрансфераза 

/ALAT/U.l
-1

 

6 

5.00±7.80 12.4 ± 

12.52 

13.00±18.2

2 

3.60±4.70 

Алкална фосфатаза 

/ALP/ U.l
-1

 
6 

341.00±17

8.40 

390.00± 

93.50 

311.00±14

8.85 

218.60±21

7.00 

Калций /Ca/ mmol.l
-1

 6 2.40±0.33 2.00 ± 0.72 2.18±0.89 1.90±0.34 

Фосфор /P/ mmol.l
-1

 6 5.03±1.95 6.02 ± 2.11 4.59±1.39 4.60±1.92 

Магнезий /Mg/ 

mmol.l
-1

 
6 

0.78±0.07 0.75 ± 0.14 0.80±0.23* 0.69±0.10 

Триглицериди /TG/ 

mmol.l
-1

 
6 

1.77±0.10 1.86 ± 0.18 1.69±0.03 1.10±0.90 

Холестерол /CHOL/ 6 5.83±2.25 6.40 ± 0.42 7.10±2.55 3.70±3.20 
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mmol.l
-1

 

  *P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

 

4.1.3.4. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на ангелика (Angelica archangelica L.) върху 

биохимичните параметри на кръвта 

Кръвните показатели при дъговите пъстърви, от контролния 

вариант и от опитния (хранени с добавка на ангелика) са представени в 

таблица 10. 

В настоящото проучване нивото на глюкоза беше с 20.63% по-

ниско при дъговата пъстърва от опитните групи в сравнение със 

средната стойност на този показател при рибите от контролния 

вариант, но разликите не бяха статистически доказани (P>0.05) 

(таблица 10). Нивото на уреята беше с 11.96% по-високо в кръвта на  

контролните риби в сравнение със средните стойности на този 

показател получен при рибите от експерименталния вариант, но 

разликите не бяха доказани статистически (P> 0.05). Уреята е 

метаболитен продукт от метаболизирането на протеините. Нивото на 

креатинин беше по-високо с 43.4% в кръвта на рибите хранени с фураж 

с добавка на екстракт от A. archangelica в сравнение с това установено 

при рибите от контролната група, но без разликата да бъде доказана 

статистически (P> 0.05). Нивото на общия протеин беше по-ниско с 

27.93% при дъговите пъстърви, хранени с фураж съдържащ 

изследваната добавка в сравнение със стойностите на този показател 

при рибите от контролния вариант, въпреки че тази разлика не беше 

статистически значима (P>0.05). Количеството на албумина и аспартат 

аминотрансферазата (ASAT) в кръвта на опитните риби беше по-ниско 
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съответно с 31.68% и 60.86% в сравнение с тези установени в кръвта 

на  контролната група риби. Стойностите на аланин аминотрансфераза 

(ALAT) и алкална фосфатаза (ALP) бяха по-високи съответно с 65.1% и 

76.27% в кръвта на пъстървите от експерименталната група в 

сравнение със стойностите на тези показатели измерени при 

пъстървите от контролния вариант, но разликите не бяха статистически 

доказани (P>0.05).  Осреднената концентрация на триглицеридите в 

серума на рибите от контролния вариант бяха по-ниски с 16.23% в 

сравнение с тази установена при пъстървата, хранена с фураж с 

добавка, но разликите не бяха статистически доказани (P> 0,05). В 

настоящото проучване измерената осреднена стойност на холестерола 

в кръвта на рибите беше по-висока с 31.38% в контролния вариант, в 

сравнение със стойността на този показател в кръвта на пъстървите от  

експерименталната група хранена с фураж с добавка на екстракт от 

ангелика, но без статистически значими разлики (P> 0.05). В това 

проучване кръвният калций при рибите от експерименталната група 

беше по-висок с 49.21% в сравнение с този установен при контролния 

вариант, докато фосфорът и магнезият бяха по-високи при дъговите 

пъстърви от контролния вариант в сравнение със стойностите получени 

при пъстървите от опитния вариант, но тези разлики  не бяха 

статистически доказани за нито един от посочените по-горе показатели 

(P> 0.05) (таблица 10).  

4.1.3.5. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бял равнец (Achillea millefolium L.) върху 

биохимичните параметри на кръвта  

Кръвните показатели при дъговите пъстърви, от контролния 

вариант и от опитния (хранени с добавка на бял равнец) са 

представени в таблица 10. 
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В настоящото проучване нивото на глюкозата беше с 39.36% по-

високо при рибите от контролната група в сравнение с осреднените 

стойности на този показател при рибите от опитната група, но 

разликите не бяха статистически доказани (P> 0.05) (таблица 10).  

Нивото на урея беше с 23.02% по-високо при рибите от 

експерименталната група в сравнение със стойностите на този 

показател при пъстървите от контролния вариант, но разликите нямаха 

статистическа значимост (P> 0.05). Нивото на креатинин беше с 40% 

по-високо при пъстървите от контролната група в сравнение със 

осреднената стойност на този показател при рибите хранени с добавка 

на екстракт от бял равнец, но разликата не беше статистически 

доказана (P> 0.05). Креатинин е субстанция която се произвежда от 

организма при метаболизирането на продуктите. Общият протеини 

беше с 10.49% по-нисък при дъговите пъстърви, хранени с 

експерименталната добавка, при сравнение с осреднените стойности 

на този показател получен за рибите от контролата, но  разликата не 

беше статистически значима (P>0.05).   

Количеството на албумин в кръвта на рибите от опитната група 

беше с 12.44% по-ниско от това измерено при рибите от контролната 

група, но разликата не беше статистически значима (P>0.05). 

Стойностите на аспартат аминотрансфераза (ASAT) при контролната 

група риби бяха с 29.88% по-високи, отколкото тези установен при 

пъстървите от експерименталната група, но без тази разлика да бъде 

доказана (P>0.05). Стойностите на аланин аминотрансфераза (ALAT) в 

кръвта на експерименталната група риби бяха с 65.47% по-високи от 

тези при рибите от контролната група, но разликата не беше доказана 

статистически (P> 0.05). Стойността на алкалната фосфатаза (ALP) в 

кръвта на пъстървите от контролната група беше с 73.98% по-ниска, 
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отколкото осреднените стойности на този показател при рибите от 

опитната група риби. Концентрациите на триглицериди в серума на 

дъговата пъстърва, хранена с добавка на бял равнец, бяха с 20.32% по-

високи, отколкото стойностите на този показател установен при рибите 

от контролната група, но без тази разлика да намери статистическо 

потвърждение  (P> 0.05). Измереният холестерол (CHOL) беше с 

29.03% по-нисък при рибите хранени с добавка на равнец във фуража  

в сравнение със стойностите на този показател установен при рибите 

хранени без добавка, но без разликата да бъде статистически значима 

(P> 0.05). В това проучване нивата на калций в кръвта на дъгова 

пъстърва от опитната  група бяха с 25.67% по-високи от нивата на 

същия минерал установен при рибите от контролната група, но 

разликата не беше статистически значима (P> 0.05). 

Нивата на фосфор при рибите от контролната група бяха с 

11.31% по-високи, отколкото при рибите в опитната група, но разликата 

не беше статистически доказана (P> 0,05). Осреднената стойност на 

количеството на магнезият в кръвта беше с 59.65% по-висок при рибите 

от опитната група в сравнение с осреднената стойност на този 

показател получени при пъстървите от  контролната група, но 

разликата не беше статистически значима (P> 0,05). 

Таблица 10. Биохимични параметри на кръвта при пъстървите 

от контролен (К) и опитни варианти при опитите с ангелика (Ang.a.) и 

бял равнец (A.m.) 

 

Показатели n 

K 

 ± SD 

Ang. a  

± SD 

A.m. 

± SD 

Глюкоза /Glu/ 

mmol.l
-1

 
6 4.70  ± 0.61     

3.73±2.91 
2.85 ±  1.65     

x x
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Урея /Urea/ 

mmol.l
-1

 
6 1.17 ± 0.95     

1.03±0.72 
1.52 ± 0.56    

Креатинин /Crea/  

µmol.l
-1

 
6 10 ± 1.20    

17.67±9.60 
6.0 ± 5.69 

Общ протеин 

/TP/g.l
-1

 
6 45.47± 4.21    

3    2.77±25.57 
40.70 ± 23.18  

Албумин /Alb/ g.l
-1

 6 22.5 ± 2.83    15.37±12.66 19.70 ± 10.32   

Аспартат 

аминотрансфераз

а   /ASAT/U.l
-1

 

6 

153.33± 147.41  

60.00±45.57 

107.5 ±86.26   

Аланин 

аминотрансфераз

а /ALAT/U.l
-1

 

6 

12.33 ± 1.70   

 

 

35.33±21.38 35.71 ± 13.71   

Алкална 

фосфатаза /ALP/ 

U.l
-1

 

6 

41.67 ± 16.26   

175.67±29.37 

160.17 ± 

136.98 

Калций /Ca/ 

mmol.l
-1

 
6 

1.94 ± 1.16     

3.82±1.93 

2.61 ± 1.11      

Фосфор /P/ 

mmol.l
-1

 
6 

6.98 ± 0.64      

5.65±4.76 

6.19 ± 3.58    

Магнезий /Mg/ 

mmol.l
-1

 
6 

0.94 ± 0.20      

 

0.90±0.28 2.33 ± 1.48     

Триглицериди 

/TG/ mmol.l
-1

 
6 

0.98 ± 0.84       

 

1.17±0.60 1.23 ± 0.46     

Холестерол 

/CHOL/ mmol.l
-1

 
6 4.27 ± 0.72     

 

2.93±1.13 
3.03 ± 2.50     

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 
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4.1.4.  Определяне влиянието на добавката от екстракти от 

растения във фуража при хранене на дъгова пъстърва 

върху състава на месото 

4.1.4.1. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на сладък пелин (Аrtemisia annua L.) върху състава 

на месото 

 

Добавката на екстракт от сладък пелин към екструдираните 

фуражи за дъговата пъстърва, култивирана в рециркулационна система 

в настоящото изследване повлия върху следните показатели: 

 доведе до 2.50% по-високо съдържание на влага във 

филетата на дъговата пъстърва от опитния вариант, в 

сравнение с това измерено при рибите от контролата 

(P<0.001) и съответно до 7.41% по-ниско съдържание на 

сухо вещество в месото на рибите от 

експерименталната група в различие от това на 

контролната група, като разликите бяха статистически 

значими (P<0.001). 

 понижава съдържанието на мазнини в месото на 

пъстървите от опитната група с 31.90 %, в сравнение 

със стойностите на този показател при рибите от 

контролната група, въпреки, че установената разлика не 

беше недостоверна (Р>0.05) ; 

 не оказва достоверно (Р>0.05) влияние върху 

съдържанието на протеини в месото на рибите от 

опитния вариант; 
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При настоящото проучване за първи път беше тестван ефектът 

на екстракт от A. аnnua, като добавка към храната от дъгова пъстърва 

върху качеството на месото й (таблица 11).  

 

4.1.4.2. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бенедиктински трън (Cnicus benedictus L.) 

върху състава на месото 

    

Добавката на екстракт от бенедиктински трън към 

екструдираните фуражи за дъговата пъстърва, култивирана в 

рециркулационна система влияе върху следните показатели: 

 понижава достоверно (Р<0.01) съдържанието на 

мазнини в месото на пъстървите от опитната група с 

19.7%, в сравнение със стойностите на този показател 

при рибите от контролната група; 

 не оказва достоверно (Р>0.05) влияние върху 

съдържанието на протеини в месото на рибите от 

опитния вариант; 

 намалява достоверно (Р<0.01) съдържанието на пепел в 

месото на пъстървите от опитната група с 14.2%, в 

сравнение с това установено при контролната група. 

 

За първи път беше тестван ефектът на екстракт от Cnicus 

benedictus като добавка към храната от дъгова пъстърва върху 

качеството на месото й. Пъстървите, хранени с екстракта от 

бенедиктински трън, имат по-диетично месо и ще бъдат полезни като 

храна за човека (таблица 11). 
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4.1.4.3. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на глухарче (Taraxacum officinale L.) върху състава 

на месото 

Добавката на екстракт от глухарче към екструдираните фуражи 

за дъговата пъстърва, култивирана в рециркулационна система влияе 

върху следните показатели: 

 понижава достоверно (Р<0.05) съдържанието на 

мазнини в месото на пъстървите от опитната група с 

18.7%, в сравнение със стойностите на този показател 

при рибите от контролната група; 

 повишава достоверно (Р<0.05) съдържанието на 

протеини в месото на рибите от опитния вариант с 2.4%, 

в сравнение със стойностите на този параметър при 

рибите от контролната група; 

 намалява достоверно (Р<0.05) съдържанието на пепел в 

месото на пъстървите от опитната група с 5.59%, в 

сравнение със стойностите на този параметър при 

пъстървите от контролната група. 

Използването на есктракт от глухарче към фуража при храненето на 

дъговата пъстърва повишава качеството на месото при пъстървата, 

хранена с посочената добавка в сравнение с това на рибите от 

контролната група (таблица 11).  

Таблица 11. Химичен състав на филета от дъгова пъсътрва (O. 

mykiss) в контролната (К) и експерименталните групи сладък 

пелин (A.a.), бенедиктински трън (C.b.) и глухарче (T. o.) в (%) 

 

Параметри/ n К A.a. C. b. T. o. 
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Група /%/ 
± SD ± SD ± SD ± SD 

Влага 6 74.46±0.66 76.15±0.39 

*** 

75.63±0.42** 75.01±0.26 

Сухо в-во 6 25.54±0.70 23.85±0.39 

*** 

24.38±0.42** 24.99±0.27 

Протеин 6 18.71±0.22* 18.58±0.17 18.59±0.22 19.17±0.09* 

Мазнини  6 5.29±0.24* 3.65±0.46 4.30±0.53** 4.30±0.15* 

Пепел 6 1.61±0.03* 1.62±0.09 1.50±0.07** 1.52±0.02* 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001  

4.1.4.4. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на ангелика  (Angelica archangelica L.) върху 

състава на месото 

Добавката на екстракт от ангелика към екструдираните фуражи 

за дъговата пъстърва, култивирана в рециркулационна система влияе 

върху следните показатели (таблица 12): 

 понижава достоверно (Р<0.05) съдържанието на 

протеини в месото на рибите от опитния вариант с 

3.36%, в сравнение със стойностите на този показател 

при рибите от контролната група; 

 хранителната добавка от ангелика към фуража за риби 

в количество от 433 mg.kg
-1

 увеличава значително 

влагата и намалява с 6.11% сухото вещество в месото в 

сравнение със стойностите на тези показатели 

установени при рибите от контролната група (P <0.01). 

 понижава съдържанието на мазнини в месото на 

пъстървите от опитната група с 16.19 %, в сравнение 

със стойностите на този показател при рибите от 

x x x x
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контролната група, но без разликата  да бъде 

статистически доказана (Р>0.05); 

 намалява съдържанието на пепел в месото на 

пъстървите от опитната група с 15.9 %, в сравнение с 

това установено при рибите от контролната група, но 

без тази разлика да бъде статистически доказана  

(Р>0.05). 

 

4.1.4.5. Определяне влиянието на добавката от 

екстракт на бял равнец (Achillea millefolium L.) върху 

състава на месото 

Добавката на екстракт от бял равнец към екструдираните 

фуражи за дъговата пъстърва, култивирана в рециркулационна система 

влияе положително върху следните показатели(таблица 12): 

 понижава достоверно (Р<0.01) съдържанието на 

мазнини в месото на пъстървите от опитната с 21.59 %, 

в сравнение със стойностите на този показател при 

рибите от контролната група; 

 доведе до 2% по-високо съдържание на влага във 

филетата на опитната група риби в сравнение със 

стойностите на този показател при рибите от контролата 

(P<0.01).  

Таблица 12. Химичен състав на филета от дъгова пъсътрва (O. 

mykiss) в контролната (К) и експерименталните групи ангелика (Ang.a.) 

и бял равнец (А.m.) в (%) 

Параметри/ 

Група /%/ 

n К 

± SD 

Ang. a 

± SD 

А. m. 

± SD x x x
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Влага 6 74.65±0.51 76.20±0.09** 76.18±0.60 *** 

Сухо в-во 6 25.36±0.51 23.81±0.06** 23.82±0.60 *** 

Протеин 6 19.90±0.16 19.23±0.14*** 19.47±0.60 

Мазнини 6 3.89±0.48 3.26±0.19 3.05±0.15 ** 

Пепел 6 1.57±0.03 1.32±0.02 1.3±0.02 

*P<0.05**P<0.01, ***P<0.001 

 

4.2. Определяне влиянието върху икономическата ефективност на 

добавката от екстракти от растения във фуража при дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss W.) култивирана в 

рециркулационна система 

Икономическата ефективност се определя с помощта на 

Коефициента на икономическа ефективност. 

В таблица 13 са сравнени коефициентите на икономическа 

ефективност на отделните опити, сравнени със същите коефициенти на 

контролните им групи. Ясно се вижда разликата, която сочи за сериозно 

икономическо предимство при прилагането на конкретните екстракти от 

лечебни растения. От тази таблица е видно, че най-голяма 

икономическа ефективност има при пъстървата, хранена с добавка към 

фуража от екстракт на бял равнец, следвана от тази с добавен екстракт 

от глухарче. 

Таблица 13. Сравение на коефициентите на иконмическа ефективност 

на опитните и контролни групи. 

Опит № ECR 

контролни 

групи 

ECR 

опитни 

групи 

Разлика в % 

на ECR 

1 Сладък пелин 5.49 5.03 9.1 
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2 Бенедиктински трън 5.49 4.71 16.6 

3 Глухарче  5.49 4.48 22.6 

4 Ангелика  4.38 3.75 16.8 

5 Бял равнец 4.38 3.53 24.1 

 

Освен чрез изчисляване на коефициент на икономическа 

ефективност, самата икономическа ефективност се изчислява и в ръст 

в теглото на опитната група спрямо контролната. Колкото по-нисък е 

коефициентът на икономическа ефективност (ECR), толкова по-добър е 

резултатът. 

Най-голям ръст се наблюдава при опитната група, третирана с 

добавка към фуража от екстракт от глухарче (таблица 14). 

Забележителен ръст се наблюдава и при опитната група с добавен 

екстракт от бял равнец. Като се има предвид, че и в двете опитни групи 

няма намаляване на протеина в състава на месото, това води до пряка 

икономическа изгода. В опита с глухарче се наблюдава ръст от 2.5% и 

това е статистически достоверно, докато в опита с бял равнец има 

слабо намаляване на протеините в месото с 2.2%, което не е 

статистически достоверно. 

 

Таблица 14. Икономическа ефективност изчислена в ръст на 

теглото на опитната група спрямо контролната 

Опит № Тегло 

контрола 

Финално 

тегло 

опитна 

група 

Ръст на 

теглото 

спрямо 

контрола 

% 
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1 Сладък пелин 40.97 43.34 5.8 

2 Бенедиктински трън 40.97 45.8 11.8 

3 Глухарче корен 38.10 47.20 23.9 

4 Ангелика 114.46 127.13 11.1 

5 Бял равнец 114.46 133.9 16.8 

 

5. ИЗВОДИ 

5.1 Хидрохимични показатели 

5.1.1 Добавката на екстракт от сладък пелин към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

понижава достоверно (Р<0.01) активната реакция на водата и нейната 

средна стойност беше с 2.30% по-ниска в опитните вани, в сравнение с 

тази измерена в контролните вани. 

5.1.2 Добавката на екстракт от глухарче към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

понижава достоверно (Р<0.05) количеството на амониевия азот и 

фосфора, тяхната средна концентрация беше съответно с 32.4% и 

18.7% по-ниска в опитните вани, в сравнение с тази измерена в 

контролните вани. 

5.1.3 Добавката на екстракт от бял равнец към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

повишава достоверно (Р<0.05) количеството на разтворения кислород  

и неговата средна концентрация беше с 3.48% по-висока в опитните 

вани, в сравнение с тази измерена в контролните вани. 
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5.2. Продуктивни показатели 

5.2.1. Добавката на растителните екстракти (сладък пелин, 

бенедиктински трън, глухарче, ангелика и бял равнец) към 

екструдирания фураж за дъгова пъстърва, култивиран в 

рециркулационна система не оказва влияние върху преживяемостта. 

5.2.2. Добавката на растителните екстракти (сладък пелин, 

бенедиктински трън, глухарче, ангелика и бял равнец) към 

екструдирания фураж за дъгова пъстърва, култивиран в 

рециркулационна система повишава средното индивидуално тегло при 

рибите, съответно с 14.8%, 7.74%, 21.34%, 15.01% и 26.6%, в сравнение 

с контролите.  

5.2.3. Добавката на растителните екстракти (сладък пелин, 

бенедиктински трън, глухарче, ангелика и бял равнец) към 

екструдирания фураж за дъгова пъстърва, култивиран в 

рециркулационна система понижава хранителният коефициент при 

рибите, съответно с 18.83%, 8.74%, 21.91%, 15.06% и 19.12%, в 

сравнение с контролите.  

5.3. Кръвни показатели 

5.3.1 Добавката на екстракт от бенедиктински трън към 

екструдирания фураж за дъгова пъстърва, култивиран в 

рециркулационна система повишава съдържанието на магнезий с 

5.00% при рибите, в сравнение с контролата (P<0.05). 

5.4. Химичен състав на месото 
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5.4.1. Добавката на екстракт от сладък пелин към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

повишава съдържанието на влага в месото на рибите с 2.50% и 

намалява съдържанието на сухо вещество с 7.41%, в сравнение с 

контролната група. 

5.4.2. Добавката на екстракт от бенедиктински трън към 

екструдирания фураж за дъгова пъстърва, култивиран в 

рециркулационна система повишава съдържанието на влага с 1.83% и 

понижава достоверно съдържанието на мазнини и пепел в месото на 

рибите съответно с 19.7 % и 14.2%, в сравнение с контролната група 

(Р<0.01). 

5.4.3. Добавката на екстракт от глухарче към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

понижава достоверно  съдържанието на мазнини в месото на 

пъстървите с 18.7 % и повишава съдържанието на протеини в месото 

на рибите с 2.4%, в сравнение с контролната група (Р<0.05). 

5.4.4. Добавката на екстракт от ангелика към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

понижава (Р>0.05) съдържанието на протеини и сухо вещество в 

месото на пъстървите съответно с 3.36% (Р<0.001) и 6.11%( Р<0.01), в 

сравнение с контролната група. 

5.4.5. Добавката на екстракт от бял равнец към екструдирания 

фураж за дъгова пъстърва, култивиран в рециркулационна система 

понижава достоверно съдържанието на мазнини в месото на 

пъстървите с 21.59%, в сравнение с контролната група ( Р<0.01). 
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5.5 Икономическа ефективност 

5.5.1. Икономическият анализ показа, че от опитните екстракти 

на билки вложени във фуража при храненето на дъгова пъстърва с най-

добра икономическа ефективност е добавката от глухарче. 

6. ПРЕПОРЪКИ 

 За по-добър прираст, по-добра оползотворяемост на фуража и 

по-висока икономическа ефективност при отглеждане на дъгова 

пъстърва в рециркулационна система препоръчваме добавката 

на растителни екстракти от 204 mg.kg
-1

 сладък пелин към 

екструдираните фуражи. 

 За по-добър прираст, по-добра оползотворяемост на фуража и 

по-висока икономическа ефективност при отглеждане на дъгова 

пъстърва в рециркулационна система препоръчваме добавката 

на растителни екстракти от 1363 mg.kg
-1

 бенедиктински трън 

към екструдираните фуражи. 

 За по-добър прираст, по-добра оползотворяемост на фуража и 

по-висока икономическа ефективност при отглеждане на дъгова 

пъстърва в рециркулационна система препоръчваме добавката 

на растителни екстракти от 272 mg.kg
-1

 глухарче към 

екструдираните фуражи. 

 За по-добър прираст, по-добра оползотворяемост на фуража и 

по-висока икономическа ефективност при отглеждане на дъгова 

пъстърва в рециркулационна система препоръчваме добавката 

на растителни екстракти от 433 mg.kg
-1

 ангелика към 

екструдираните фуражи. 
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 За по-добър прираст, по-добра оползотворяемост на фуража и 

по-висока икономическа ефективност при отглеждане на дъгова 

пъстърва в рециркулационна система препоръчваме добавката 

на растителни екстракти от 1666 mg.kg
-1

 бял равнец към 

екструдираните фуражи. 

7. ПРИНОСИ 

 Установено е влиянието на добавката от сладък пелин 

(Artemisia annua) към екструдираните фуражи при 

храненето на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

върху хидрохимичните, растежните и биохимичните 

кръвни показатели. Потвърдителен принос с 

елементи на оригиналност.  

 За първи път е установено  влиянието на добавката от 

бенедиктински трън (Cnicus benedictus) към 

екструдираните фуражи при храненето на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) върху хидрохимичните, 

растежните и биохимичните кръвни показатели. 

Оригинален принос. 

 Установено е влиянието на добавката от глухарче 

(Тaraxacum officinale) към екструдираните фуражи при 

храненето на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

върху хидрохимичните, растежните, биохимичните 

кръвни показатели и качеството на месото й. 

Потвърдителен принос с елементи на оригиналност.  

 За първи път е установено  влиянието на добавката от 

ангелика (Angelica archangelica) към екструдираните 

фуражи при храненето на дъгова пъстърва 
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(Oncorhynchus mykiss) върху хидрохимичните, 

растежните и биохимичните кръвни показатели. 

Оригинален принос. 

 Установено е влиянието на добавката от бял равнец 

(Achillea millefolium) към екструдираните фуражи при 

храненето на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 

върху хидрохимичните, растежните, биохимичните 

кръвни показатели и качеството на месото й. 

Потвърдителен принос с елементи на оригиналност.  

 За първи път е установено  влиянието на добавките от 

сладък пелин (Artemisia annua), бенедиктински трън 

(Cnicus benedictus)  и ангелика (Angelica archangelica) 

към екструдираните фуражи при храненето на дъгова 

пъстърва (Oncorhynchus mykiss) върху качеството на 

месото й. Оригинален принос. 
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ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS for awarding educational and 

scientific degree of PhD 

Thesis theme: “Influence of additives from plant extracts in feed on basic fish 

production indicators, biochemical indicators of blood and meat quality at 

breeding of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.) in recirculation 

system.” 

PhD Student: Radoslav Sergeev Koshinski 

Plant extracts are natural products, safe for fish and the environment 

and also are not expensive supplements. The purpose of this study is to 

determine the effect of the extracts from Artemisia annua L., Cnicus 

benedictus L., Taraxacum officinale L., Angelica archangelica L. and 

Achillea millefolium L. on the growth performance, water quality, meat quality 

and biochemical blood parameters (glucose, urea, creatinine, total protein, 

albumin, aspartate aminotransferase (ASAT), alanine transaminase (ALAT), 

alkaline phosphatase (ALP), Ca, P, Mg, triglycerides, cholesterol) of rainbow 
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trout (Oncorhynchus mykiss). For the experiment a recirculating system in 

the Aquaculture Base of the Faculty of Agriculture at the Trakia University 

was used. A control group (no added plant extracts) and an experimentals 

(with added plant extracts) option were set, each of them with two replicates. 

The rainbow trouts with in good health condition were cultivated for 60 days. 

At the end of the experiment final weight, specific growth rates, feed 

conversion ratio were calculated average, and the water quality, meat quality 

and blood biochemical parameters were evaluated.  

The addition of sweet wormwood extract to the extruded rainbow 

trout feed cultivated in a recirculation system significantly reduced (P <0.01) 

the active reaction of the water, the addition of dandelion extract to extruded 

rainbow trout feed significantly reduced (P <0.05) the amount of ammonium 

nitrogen and phosphorus and the addition of yarrow extract to extruded 

rainbow trout feed in a recirculation system significantly increased (P <0.05) 

the amount of dissolved oxygen. 

The addition of plant extracts (sweet wormwood, Benedictine thistle, 

dandelion, angelica and yarrow) to extruded rainbow trout feed grown in a 

recirculation system has no effect on survival rate, but increases the average 

individual weight of fish, compared to controls. The addition of plant extracts 

reduces the food conversion rate (FCR) of fish, compared to the controls. 

Trouts from the all experimental groups, fed with supplements had higher 

average final weight compared to the one of individuals from the control (p < 

0.05).  

The addition of Benedictine thorn extract to extruded rainbow trout 

feed, cultivated in a recirculation system increased the magnesium content 
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in fish compared to the control (P <0.05). The other additives did not affected 

significantly to the biochemical blood indicators.  

The addition of dandelion extract to extruded rainbow trout feed 

cultivated in a recirculation system significantly reduced the fat content of 

trout meat and increased the protein content of fish meat compared to the 

control group (P <0.05), while the addition of extract of angelica lowers the 

protein and dry matter content of trout meat (P <0.001). The addition of 

Benedictine thorn extract increases the moisture content and lowers the fat 

and ash content of fish meat (P <0.01). The addition of sweet wormwood 

extract increases the moisture content of fish meat and reduces the dry 

matter content. The addition of yarrow extract reduced the fat content of trout 

meat compared to the control group (P <0.01). 
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