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Short-term food deprivation before a 

fish oil finishing strategy improves the 

deposition of n-3 LC-PUFA, but not 

the washing-out of C18 PUFA in 

rainbow trout 
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และคณะ 

การนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ 

โดยการนําไปอางอิงในผลงานวิจัยที่

ได รับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
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Fish oil replacement in rainbow trout 

diets and total dietary PUFA content : 

II) Effects on fatty acid metabolism 

and in vivo fatty acid bioconversion 
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LC-PUFA biosynthesis in rainbow 

trout is substrate limited : use of the 
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Root-to-shoot translocation of 
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