
  اصًل تُذاشتی درپزيرش میگً 

بزی پروری جنوب کشور 
 
 پژوهشکده آ

 :یک تزوامٍ تًلیذ مشخص داشته             
بازارهعد  مشعخص وهعد  .منبع  تعامین معالی.تراکم.وزن برداشت و مقدار کل تولید مشخص. سایز.تقویم پرورشی مشخص 

 .شودگذاری 

 آمادٌ ساسی اصًلی            
 خشک کردن

 شخم زدن

 آهکپاشی

 دیسک

 (توری دوالیه ارگانزا)نصب فیلترها 

 شستشو

 ضدعفونی

 آبگیری 

 يًَادَی آب مذیزیت                      
میشود اضافه کم کم آب فقط اول ماه یک الی 20 تا.   

شود انجام وحداقل ضروری شرایط در آب تعویض. 

شود انجام ک  از زاید ومواد لجن خروجی برای آب تعویض عمده. 

روشن غذادهی ازهر پس ساعت یک بجز روز شبانه ساعات درتمام  پرورش اول روز از هوادهی 

   . شود

شود حفظ متر سانتی 30تا20 بین همیشه پالنکتونی بلوم شود سعی. 

شود ثبت روزانه آب وشیمیایی فیزیک های پارامتر. 

 خزیذ تچٍ میگًی خًب                       

 دارای مولدین :مرکز تکثیری انتخاب شود کهspfباشند 

 دارای کارشععناس باداشععتی بععوده واصععول بیوسععکیوریتی کععامال

 .رعایت شود

آب ورودی کارگاه ضدعفونی شود. 

بصعععورت خعععام اسعععتفاده ...از کعععرم خونیکاسعععکویید خر ن  و

 نشود

مکملاا وافزودنی های مجازومعتبر,استفاده از داروها 

جم  آوری ناپلی ها از روش نور انجام میگیرد. 
جدا تانک هر وسایل .نمیشود انجام وجه هیچ به ها تانک کردن مخلوط 

 (...و برداری نمونه ووسایل سطل سا وک.باشد

ممنوع مختل  های بخش بین تردد وحتی سالن به متفرقه افراد تردد 

 .باشد

با تردد هرگونه بطوریکه باشد کننده ضدعفونی مواد بخش هر وردی 

 .شود انجام و کمه وپا دست عفونی ضد

 زنده غذای بخشاای یکدیگربویژه از مختل  های بخش بودن جدا 

 الروی بخشاای از ومولدین

ومولد والرو آب از ای دوره آزمایشات انجام 

های وپارامتر ریزی تخم وتعداد موادین, تانک اطالعات کلیه وضبط ثبت 

   ...و مراحل تغییر وتاریخ دهی غذا ومیزان آب

 يغذادَی غذا مذیزیت               

مناطق در بویژه  ایمنی محرک ودارای استاندارد کیفیت با غذای انتخاب 

 بیماری ریسک ودارای آلوده

میشود انجام دهی غذا روز در وعده دو فرمول براساس اول ماه یک . 

محاسبه دهی غذا وفرمول سینی  ک براساس برمقدارغذا دوم ماه از 

 .میشود

ضروریست بیوماس تعیین برای دوم ماه از یکبار دوهفته هر بیومتری. 

باشد میگو اندازه با متناسب غذا سایز. 

شود  ک غذا سینی روز در دوبار حداقل. 

شود کم غذادهی مقدار اندازی پوست زمان در. 

باشد داشته مناسب شرایط بایستی انبار در غذا داری نگه 

کمتر ونه بیشتر نه شود داده میگو نیاز براساس غذا مقدار. 

شود گرفته نظر در آب دمای براساس روزانه غذایی های وعده. 

باریسک های محیط در غذا همراه به ایمنی سیستم محرک از استفاده 

 .ضروریست بیماری

ولجن غذا مازاد خروج جات ک  از آب تعویض یک بار یک  ندروز هر 

 .ضروریست ک 

 میگً تچٍ مىاسة اوتقال         
الرو پست مناسب سایز انتخاب 

الرو پست حمل مناسب زمان انتخاب 

الرو پست صحیح روش انتخاب 

الرو پست حمل مناسب وسیله و وتراکم مقدار انتخاب 

وبررسی ودما شوری استرس های تست)تکثیر مرکز از خروج هنگام در ودو یک سطح کیفی کنترل های تست انجام 

 (بودن سایز وهم وپاها دست, ها انتن وشکستگی نکروز, روده به عضله نسبت شامل وماکروسکوپی میکروسکوپی

 دمایی يَم آداپتاسیًن    
باشد سازی ذخیره مناسب (متر سانتی 50-40)پالنکتونی بلوم (سانتیمتر60 حداقل)ارتفاع دارای استخر آب. 

شود ویکنواخت همسان مشخض مدت در استخر باآب الرو پست حمل مخزن آب های پارامتر. 

خارج حمل مخزن واز کرده شنا خودش میگو ب ه بطوریکه شود انجام آرامی به خیلی استخر در الروها پست سازی رها 

 .شود

پذیرد انجام سایه در بعد به غروب سازی ذخیره زمان. 

ضروریست اول ساعت 48 در الرو بازماندگی تعیین برای نت هاپا از استفاده. 

 تیًسکیًریتی اصًل        
گیرد قرار کار دستور در مزرعه ومدیر پرسنل, کارکنان کلیه آموزش. 

استخرها مشترک وسایل کلیه  وضدعفونی شستشو. 

باشند جدا گران کار دیگر با غذادهی کارگران. 

شود انجام وپا دست عفونی ضد حتما دهی غذا وبعداز قبل. 

شود جلوگیری متفرقه نقلیه ووسایل افراد ازتردد. 

شود استفاده ومجددا عفونی ضد ویا باشد جدا استخر هر...و غذادهی, بیومتری وسایل. 

ضروریست ریسکباال با مناطق در پرنده ضد توری از استفاده. 

شود رعایت  ذخیره استخر در آب ماندن روز سه حداقل و ورودی آب عفونی ضد. 

اندازی پوست زمان در بویژه...و آب تعویض شوک, ایی تغذیه,دمایی استرس بروز از جلوگیری. 

آناا بودن سالم از واطمینان وفیلتراسیون ها توری روزانه کردن و ک بررسی. 

شود بررسی  وتلفات غذاخوری عدم, شنا رفتار تغییر هرگونه جات استخر  دور ودورتا ها غذادهی سینی روزانه.   

آزمایش برای برداری نمونه هفتگی دوم ماه از pcrضروریست. 

باشد فراهم  داشت نامساعد شرایط که استخری هر اظطرای صید جات مزرعه امکانات کلیه دوم ماه از. 
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