
 

 

 

   شرکت بهسان تغذیه آریان

یگوم یها یماریکنترل ب  
یفیتبا ک و با انتخاب پست الر   

 

  



 

 

 مقدمه

 

 یشآزما است. یگوم پرورش رعامزدر  یماریکنترل ب یجنبه ها یناز مهمتر یکی یفیتکبا هایپست الرواستفاده از 

همچنین  .گردد یواناتپاتوژن ها در ح یرو سا یروسووجود  اطمینان از عدمموجب حصول تواند  یم یکروبیم یهاول

پست  .می گردد یبررس آبشش هاهپاتوپانکراس، دستگاه گوارش و  یتوضع، الرو یتفعال چشمی یابیارزاز طریق 

حال، در  ینبا ا بهترین گزینه برای انتقال مستقیم به مزارع پرورش میگو هستند.( PL10) 10الرو های مرحله 

توصیه می گردد. در زمان انتقال پست الرو ها به ( PL12) 12پست الرو مرحله  استفاده از پایین یشوربا مزارع 

 یرچند سال اخ یط گردد. پایداری حفظکنترل شده و در وضعیت  فیزیکوشیمیایی آب شرایطمیگو باید مزارع 

 به بدنه صنعت پرورش یو باکتر یروسیو یها یماریاز ب یدالر ناش یلیاردهامارزش به  یاقتصاد یجد یها یانز

 پرورش دهندگانست. ا ها یماریکنترل ب یجنبه ها یناز مهمتر یکیپست الروها  یفیتک ده است.وارد ش یگوم

خود پرورشی  یحوضچه ها انتخابی برای یالروهاپست  یابیاستاندارد را در ارز یارهایاز مع یمجموعه ا یدبا یگوم

 کنند.اعمال 

  



 

 

 یساز یرهذخ یزسا

 

 استفاده از خارهای روسترومی برای تشخیص مراحل پست الروی

، پست الرو هایی است که دهمین روز از پرورشی یحوضچه ها به یممستق انتقال یبرا یگوم پیشنهادی سایز

تواند قادر  یم یگوو م حاصل شدهمرحله  یندر ا آبشش هاتوسعه کامل  را گذرانده باشند زیراخود مرحله الروی 

، ppt 5از کمتر  یحال، در مزارع با شور ینبا ا در مزرعه باشد. ذخیره سازیو  انطباق با محیطبه حمل و نقل، 

 یگوهایم یمراحل الرو یصتشخ یبرا یروش عمل یک هستند. یساز یرهمناسب ذخ 12مرحله  یپست الروها

و  یافتهسه خار کامال توسعه  یدارا 10پست الرو مرحله  نگاه کردن به تعداد خار در روستروم آنهاست. ید،سف

چهار خار کامال توسعه  یدارا 12که پست الرو مرحله  یستروم در حال توسعه است، در حالوجوانه خار چهارم در ر

هچری در  ین. بنابراداردط تبارا الرویمراحل  اب یمامستق یگوم یوزن و سن پست الروها یگر،د یاز سو است. یافته

 را داشته باشد: یرز یها یژگیو یدبارشد نموده  صورت نرمال و طبیعیبه  ی که، الرواه

 14 روز (PL 4-5 وزن بدن )≤ گرم1پست الرو/ 1000 

 16 روز (PL 7-8 وزن بدن )≤ گرم1پست الرو/ 700 

 18 روز (PL 10 وزن بدن )≤ گرم1پست الرو/ 300 



 

 

از  یشب یداست که نبا یپلنا یساز یرهتراکم ذخ ی،در هچر یگوم یالروها یابیارز یاز عوامل مهم برا یگرد یکی

در  فرآیند هچری یآب در ط یمطلوب الرو دما یفیتو ک رشد یبرا که مهم است ینهمچنباشد. ناپلی/لیتر 100

 شود. ینگهدار سانتیگراد درجه 30±1 یدما

 یروبیولوژیکیکم یها یشآزما

 

 ها )بیماری لکه سفید(کیفیت الرو ارزیابی یمراز برایپل یا یرهواکنش زنجاستفاده از 

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

 یهتوص یرز یتست ها PL6معموال در طول مرحله  .میگوها حاصل گردد دروجود بیماری عدم اطمینان از  تااست 

 یپوترمیه ی( براPCR) یمنف یمرازپل یا یرهواکنش زنج :گردند ییدتأ دخیره سازی یبرا الروهاپست شود تا  یم

ویروس ویروس کله زرد، ، تورا ویروسسندرم ی، عفون یونکروزما یروسو دستگاه خونساز، نکروز ویروس ،یعفون

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

 ییتواند در آگار شناسا ی( مBioluminescent bacteria) ویبریو هاروی یحضور منف زرد باشند. یدها با یکلن

ذخیره سازی  یآنها را برا یدشوند، بان یکروبیولوژیم یشاتاز آزما یکاگر پست الروها موفق به عبور از هر  شود.

 رد کرد. حوضچه های پرورش در



 

 

 چشمیارزیابی 

 

 ارزیابی چشمی کیفیت پست الرو های میگو

 یممستق یابیو قبل از انتقال آنها به مزرعه، ارز یکروبیولوژیکم یها یشآزما از پست الروها عبور موفق پس از

 یدباچشمی  یممستق یابیارز یبرا یرز موارد انجام شود. هچریدر  ینور یکروسکوپم زیردر مخازن و  یدبا چشمی

  در نظر گرفته شود.

دهی یا اختالط هوا توسط یقهبه مدت چند دقرا  آنهاها، الرو یعیطب یتاز فعال یناناطم یالرو: برا یتفعال (1

  .الروها(آب توسط  یانشنا در برابر جر) یندمثبت را بب سینکتاتا رئو معلق نمایید آب با دست

 یقطره چرب یادیبا مقدار ز تیرهبزرگ و  ینور یکروسکوپمزیر س راهپاتوپانک یدبا: اسهپاتوپانکر یتوضع (2

 .و بیماری استعفونت  دهنده بروزنشان  یبا تنها چند قطره چرب یدکوچک و سف اسشود. هپاتوپانکر یدهد

نشان  یقطعه شکم یندر آخر 1:4 رودهعضله به نسبت در روده و عضله:  دودی حرکات :دستگاه گوارش (3

 است. میگو دهنده سالمت خوب



 

 

 

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

  



 

 

 فولینگ و نکروز

 

 ارزیابی کیفیت الرو در زیر میکروسکوپ نوری

 یاو  Lagenidiumی قارچگونه های ممکن است حضور  یکروسکوپم یرز ها درپست الرو یممشاهده مستقبا 

 معموالکه ید ده یص( را تشخZoothamnium  ،Epistylis ،Vorticella های گونه) سیلیکاته های اپروتوز

آب پایین  یفیتک گرنشان پارازیت ها ینحضور ا شود. یمپست الرو  های به آبشش یبآس این پارازیت ها موجب

گونه  یرشته ا یها یکنترل نشود، ممکن است باکتر یتوضع یناگر ا یت،در نها .ی استدر مخزن الرو

Leucotrix شود. یمپست الرو ها  یرو مرگ و م یبافت یبباعث آس این امر حمله کنند، که یگرد یبه بافت ها 

  



 

 

 حمل و نقل یطشرا

 

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

 به مزرعه است. هچریاز  انتقال پست الرو ها یبرا مورد نیاززمان  وابسته به مناسب

 شود: یم یهحمل و نقل توص یبرا یرز شرایط

  نگه داریدیط مح یدماها را در الروکمتر از چهار ساعت: در انتقال های. 

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

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

 حفظ شود. میلی گرم بر لیتر 5 یژنحداقل مقدار اکس بایدتمام فواصل،  در 

 در دسترس باشد. یاآرتم یپلان 20تا  15 یگوالرو مپست هر  برایهر چهار ساعت ید با 

غلظت  یشافزا از طریق پست الرو ها استرسحمل و نقل برآورده نشود،  ینفوق در ح یطکه شرا یدر صورت

 .افزایش می یابد ها یباکترافزایش تعداد آب و  یاکآمون



 

 

صورت  یندر او  شود؛  یربه مزرعه باعث مرگ و م پست الرو ها تواند قبل از ورود یم یتوضع ینا یت،در نها

 .ملغی می گرددالروها پست  ذخیره سازی


