
 

 

 

   شرکت بهسان تغذیه آریان

یگو م   یها   یماریکنترل ب   
یفیت با ک   و با انتخاب پست الر    

 

  



 

 

 مقدمه

 

  یشآزما  است.  یگوم   پرورش   رع امزدر    یماریکنترل ب   یجنبه ها  یناز مهمتر  یکی   یفیتک با  هایپست الرواستفاده از  

پذیرد،  یکروبیم  یه اول می  دامپزشکی صورت  سازمان  نظارت  تحت  آزمایشگاه های  توسط  موجب  تواند    ی م  که 

از طریق  بایستی  همچنین    .گردد  پست الروهای میگوپاتوژن ها در    یرو سا  یروس ووجود    حصول اطمینان از عدم

و    یت وضع،  الرو  یتفعال  چشمی  یابیارز گوارش  هاهپاتوپانکراس، دستگاه  پست الروهای    . گردد  یبررس   آبشش 

  ین با ا  هستند.  ی آب شوربهترین گزینه برای انتقال مستقیم به مزارع پرورش میگو به باال  (  PL10)  10مرحله  

توصیه می گردد.  (  PL12)  12پست الرو مرحله    استفاده از  )نظیر منطقه گمیشان(   پایین  یشور با  حال، در مزارع  

انتقال پست الروها به مزارع   کنترل شده و در وضعیت    به دقت  فیزیکوشیمیایی آب  شرایط میگو باید  در زمان 

  ی ها  یماری از ب  یناش   تومان  یلیاردهامارزش  به    یاقتصاد  یجد   یها  یانز  یرچند سال اخ  ی ط  گردد.  پایداری حفظ 

  ی جنبه ها  یناز مهمتر  یکیپست الروها    یفیتک  ده است.وارد ش   یگوم  به بدنه صنعت پرورش   یو باکتر   یروسیو

  ی الروهاپست    یابیاستاندارد را در ارز   یارهایاز مع  یمجموعه ا   ید با  یگوم   پرورش دهندگان هاست.    یماری کنترل ب

 خود اعمال کنند.پرورشی  ی حوضچه ها انتخابی برای 



 

 

 ی ساز  یره ذخ یزسا

 

 تشخیص مراحل پست الروی استفاده از خارهای روسترومی برای 

، پست الروهایی است که دهمین روز از مرحله  پرورشی  ی حوضچه ها  به  یممستق   انتقال  یبرا  یگوم  پیشنهادی  سایز

تواند قادر به حمل    ی م  یگوو م  حاصل شده مرحله    ین در ا  آبشش ها توسعه کامل    را گذرانده باشند زیراخود  الروی  

  ppt  5از  کمتر    آب   یشور  مناطقی که حال، در    ینبا ا  در مزرعه باشد.  سازیذخیره  و    انطباق با محیط و نقل،  

  ی مراحل الرو  یص تشخ  یبرا  یروش عمل  یک  هستند.  ترمناسب  ی ساز  یرهذخبرای    12مرحله    ی، پست الروهاباشد 

سه خار کامال توسعه    یدارا  10پست الرو مرحله    نگاه کردن به تعداد خار در روستروم آنهاست.  ، وانامی  یگوهایم

چهار خار    ی دارا  12که پست الرو مرحله    ی ستروم در حال توسعه است، در حالوو جوانه خار چهارم در ر  یافته

.  داردط  تبارا  الروی مراحل    ا ب  یمامستق  یگو م  ی وزن و سن پست الروها  یگر، د  یاز سو  است.  یافته کامال توسعه  

 را داشته باشد: یرز  یها یژگی و  ید بارشد نموده  صورت نرمال و طبیعی به  ی که ، الرو هچری هادر  ینبنابرا

 گرم 1پست الرو/ 1000 ≥( وزن بدن PL 4-5)  14  روز ✓

 گرم 1پست الرو/ 700 ≥( وزن بدن  PL 7-8)  16  روز ✓

 گرم 1پست الرو/ 300 ≥( وزن بدن  PL 10)  18  روز ✓

از    یشب  ید است که نبا  یپلنا  ی ساز  یره تراکم ذخ  ی، در هچر  یگو م  ی الروها  یابی ارز  یاز عوامل مهم برا  یگر د  یکی

در    فرآیند هچری  یآب در ط   ی مطلوب الرو دما  یفیت و ک  رشد   ی برا   که  مهم است  ینهمچنباشد.  ناپلی/لیتر  100

 شود.  ینگهدار سانتیگراد  درجه 30±1  یدما

  



 

 

 ی روبیولوژیکیکم یها یشآزما

 

 ها )بیماری لکه سفید( کیفیت الرو یمراز برای ارزیابی پل ی ا یره واکنش زنجاستفاده از 

  یدر نظر گرفتن مجموعه ای از آزمون های میکروبیولوژیک  پست الروهای میگو اولین معیار برای ارزیابی کیفیت  

  یه توص  یرز  یتست ها  PL6معموال در طول مرحله    .حاصل گرددمیگوها    دروجود بیماری  عدم  اطمینان از    تااست  

  یپوترمی ه  ی( براPCR)  ی منف  یمراز پل  یا  یرهواکنش زنج  :گردند   یید تأ  دخیره سازی   یالروها براپست  شود تا    یم

ویروس  ویروس کله زرد،  ،  تورا ویروس سندرم  ی،  عفون  یونکروز ما  یروس و  دستگاه خونساز،  نکروز  ویروس   ، یعفون

درصد    90از    یش که ب  در آگار استالرو  گرم    / CFU  103×    0/1ها    یحداکثر تعداد کل باکتر .  سندرم لکه سفید 

  یی تواند در آگار شناسا  ی( مBioluminescent bacteria)   ویبریو هاروی   یحضور منف  زرد باشند.  ید ها با  یکلن

ذخیره سازی    یآنها را برا  ید شوند، بان  یکروبیولوژیم  یشاتاز آزما  یک اگر پست الروها موفق به عبور از هر    شود.

 رد کرد.  حوضچه های پرورش  در

  



 

 

 چشمی ارزیابی 

 

 ارزیابی چشمی کیفیت پست الرو های میگو 

  یم مستق  یابی و قبل از انتقال آنها به مزرعه، ارز  یکروبیولوژیک م  ی ها  یش آزما  از  پست الروها  عبور موفق   پس از 

  ید باچشمی    یم مستق  یابیارز  ی برا  یر ز  موارد   انجام شود.   هچری در    ی نور  یکروسکوپم  زیر در مخازن و    ید با  چشمی

   در نظر گرفته شود.

دهی یا  هوا  توسط   یقه به مدت چند دقرا    آنهاها،  الروپست    یعی طب  یت از فعال  ینان اطم  یالرو: برا   یتفعال (1

شنا در برابر  )  د مشاهده نماییرا  یا واکنش متقابل  مثبت    سین کتاتا رئو  معلق نمایید   آب با دستاختالط  

تجمع یابند نشان از ضعف بدنی  ظرف  صورتی که پست الروها در مرکز    در  .الروها(پست  آب توسط    یانجر

 و کیفیت نامناسب پست الرو می باشد.

  ی قطره چرب  یادیبا مقدار ز  تیرهبزرگ و    ینور  یکروسکوپ مزیر  س  راهپاتوپانک  ید با:  اس هپاتوپانکر  یتوضع (2

 . و بیماری استعفونت    دهنده بروزنشان    یبا تنها چند قطره چرب  ید کوچک و سف  اس شود. هپاتوپانکر  یدهد



 

 

  در   1:3در میگوی مونودون و    1:4  رودهعضله به  نسبت  :  (در روده و عضله  دودی  حرکات)  دستگاه گوارش  (3

 است. میگو  نشان دهنده سالمت خوب یقطعه شکم ینآخر  میگوی وانامی در

 

 سالم   یگویم گرنشان)فلش قرمز(  1:4 روده  به  نسبت عضله 

را  ی سالم از لحاظ سایز و اندازه همگن هستند. ذخایر الروی  وضعیت بدن و پوست اندازی: پست الروها (4

در صورت وجود بدشکلی یا ناهنجاری های بدنی و همچنین مشاهده پوست  و  به دقت مشاهده نمایید  

اندازی های ناقص )بیش از چند درصد( از خریداری پست الرو صرف نظر نمایید. پست الروهای ضعیف  

 قادر به پوست اندازی کامل نیستند.

 

 و اندازه   زیسا  از نظر همگن یپست الروها



 

 

 فولینگ و نکروز 

  
 ارزیابی کیفیت الرو در زیر میکروسکوپ نوری 

  یم مشاهده مستقبا    ،)تصویر سمت راست(  به یاد داشته باشید که پست الروهای میگو هرگز دارای پرز یا مو نیستند 

  سیلیکاته   های اوپرتوز  یا و    Lagenidiumی قارچگونه های  ممکن است حضور    یکروسکوپم یر ز  ها در پست الرو

  این پارازیت ها موجب   معموالکه  ید  ده  یص( را تشخZoothamnium   ،Epistylis  ،Vorticella های  گونه )

  . ی است آب در مخزن الروپایین    یفیتک  گرنشان  پارازیت ها  ینحضور ا شود.  یمپست الرو    های  به آبشش  یبآس 

  یگر د  ی به بافت ها  Leucotrixگونه    ی رشته ا  ی ها  یکنترل نشود، ممکن است باکتر   یت وضع  ین اگر ا  یت،در نها

 شود.  یم پست الرو ها  یرو مرگ و م ی بافت یبباعث آس  این امر حمله کنند، که

  



 

 

 حمل و نقل  یطشرا

 

  و   ادم  یژن،اکس  فاکتورهای  است.  ذخیره سازیالرو قبل از    یفیتحفظ ک  درمهم  از جمله موارد    و نقل الروها  حمل

 .هستند به مزرعه  هچریاز  انتقال پست الروها ی برا مورد نیاز زمان  وابسته به  ی مناسبغذا

 شود:  یم   یهتوص پست الروهای میگو   حمل و نقل ی برا یرز شرایط 

 .نگه دارید یط مح  ی دماها را در الروکمتر از چهار ساعت: در انتقال های  ✓

 رید.نگه دا یگراددرجه سانت  28تا   24 ی دماالروها را در  ساعت:  12تا   4در انتقال های  ✓

 رید.نگه دا یگراددرجه سانت 23تا  18 ی دماالروها را در  ساعت:  12از  بیشدر انتقال های  ✓

 حفظ شود.  میلی گرم بر لیتر 5 یژن حداقل مقدار اکس باید تمام فواصل،  در ✓

 در دسترس باشد. یا آرتم یپل ان 20تا   15 یگو الرو مپست هر   برایهر چهار ساعت ید با ✓

  یاک غلظت آمون  یش افزا  از طریق  پست الروها  استرس حمل و نقل برآورده نشود،    ینفوق در ح  یط که شرا  ی در صورت

به مزرعه    پست الروها  تواند قبل از ورود  یم  یتوضع  ینا  یت،در نها  .افزایش می یابد   ها   یباکترافزایش تعداد  آب و  

 .ملغی می گرددالروها پست  ذخیره سازیصورت   یندر او  شود؛   یرباعث مرگ و م


