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Cyprinus carpio variação KOI é uma das espécies de peixe ornamental
mais popular entre o mercado consumidor internacional, além de
possuírem alto valor econômico. Sua popularidade está atrelada as suas
características como as cores vívidas, formato do corpo e fácil adaptação
a diferentes tipos de cultivo. No entanto a intensificação das produções
quando aliado ao manejo inadequado podem propiciar o aumento das
comunidades bacterianas já presentes no ambiente e consequentemente
o surgimento de doenças. A busca por métodos capazes de auxiliar de
doenças torna-se uma alternativa para a diminuição das mortalidades
causadas por doenças bacterianas, além de diminuir os impactos
ambientais causado pelo uso indiscriminado de antibióticos nas produções
aquícolas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o óleo essencial de Lippia
sidoides como suplemento alimentar para carpa KOI como prevenção para
infecções causadas por Aeromonas hydrophila. Um total de 288 peixes
foram distribuídos em 24 unidades experimentais (n = 12) divididos em 6
tratamentos sendo eles: Lippia , Lippia , Lippia ,
Lippia , álcool e controle, com quatro repetições. Os animais foram
alimentados três vezes ao dia com 5% da biomassa  pelo período de 55
dias. Ao fim do período os peixes foram infectados via injeção
intraperitonial com inóculo de A.hydrophila na concentração 2 x 10 UFC e
a taxa de mortalidade acompanhada nos 9 dias seguintes. Observou-se
maior taxa de sobrevivência nos peixes suplementados com Lippia e
a menor taxa de sobrevivência nos peixes não suplementados.   Auxílio:
CNPq/CAPES  Bolsista Mestrado/CAPES  Bolsa de Pós Doutorado/CAPES 
Bolsa Produtividade em pesquisa/CNPq  
PALAVRAS-CHAVE: aerominiose, carpa colorida, fitoterápicos, ornamental
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