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Cel modułu Omówienie, w krótkim zarysie, podstaw z zakresu hodowli głównych 
gatunków ryb hodowanych w Polsce: karpia i pstrąga tęczowego. 
Opanowanie wiedzy z zakresu immunologii ryb i wpływu stresu 
środowiskowego i manipulacyjnego towarzyszącego hodowli ryb na 
mechanizmy odpornościowe. Omówienie występujących u tych gatunków 
chorób istotnych z punktu widzenia ekonomicznego i sanitarnego. 
Przedstawienie zasad nowoczesnej diagnostyki, terapii i profilaktyki 
chorób środowiskowych, pasożytniczych, bakteryjnych, grzybiczych i 
wirusowych. Uświadomienie postępowania sanitarno-weterynaryjnego w 
przypadku chorób zwalczanych z urzędu. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Zasady sprawowania opieki lekarsko-weterynaryjnej nad obiektem 
rybackim. Wymogi sanitarne i weterynaryjne w zakresie hodowli i 
wszelkich manipulacji z rybami. Etiologia, patogeneza, objawy kliniczne i 
zmiany anatomopatologiczne chorób karpia i pstrąga. Rozpoznanie, 
leczenie oraz profilaktyka chorób ryb. Immunoprofilaktyka w chowie i 
hodowli ryb. Choroby podlegające obowiązkowi zwalczania- przepisy 
prawne w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. 
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Ćwiczenia laboratoryjne, wykłady, materiały do samonauki na 
stronie www jednostki oraz internetowe  

 


