
 

 

 

 

  جراحت و خونریزیشنای غیر طبیعی، تغییر رنگبیماری ) با عالئمدر صورت مشاهده ماهیانی ، ،

اطالع  اقدام نموده و مراتب به های قرنطینه ( نسبت به انتقال ماهیان مذکور به وانتورم شکم و...

 . پرورش رسانده شود سالنمسئول بهداشتی 

 باید بالفاصله در  ،گذشته باشدنها که بیش از یک ساعت از زمان مرگ آن ایشدهماهیان تلف

مراکز بهداشتی نظیر در اولین فرصت به  نودفریز نم پس از و مینیومی قراردادهوداخل فویل آل

 .نمودمنتقل دامپزشکی و ... 

 هاآن و یا در اطراف سالن پرورش خودداری نموده  خروجی از انداختن ماهیان تلف شده در آب  

 آهک دفن نمایید. همراه باخارج از محوطه پرورش را در گودالی 

  از یک استخر به استخر دیگر فقط در موارد یا جابجایی ماهیان پرورشی از یک وان به وان دیگر و

 انجام گیرد.با رعایت الزامات بهداشتی بسیار ضروری 

 هایحوضچه ها وفاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب وان در صورت مشاهده تغییرات شدید در مقادیر 

 ل اقدام گردد.ضب پیگیری گردیده و نسبت به رفع معمرات پرورشی سریعاً

 نباید در این خصوص ها از وسایل اختصاصی استفاده نموده و هر یک از وان شستشوی به منظور

 ها استفاده نمایید.صورت مشترک برای همه وانه از یک وسیله ب

  های مورد وان دیگر حتما دستکش شستشوییک وان و قبل از شروع  شستشویپس از اتمام

 استفاده باید ضدعفونی گردند.

  یا مناسب چکمه از حتما ،در هنگام ورود پرورش ماهیان خاویاری، سالن هایافراد شاغل در کلیه 

 .نمایند عبور کننده ضدعفونی مواد حاوی چاهک داخل از و دهنمو استفاده کفش پوشش

  غیر مرتبط به محل تکثیر جداًاز ورود افراد در سالن ها، در هنگام تکثیر ماهیان خاویاری 

 از دستکش استریل استفاده گردد.نموده و به منظور انجام عملیات لقاح  جلوگیری

          

 پرورش ماهیان خاویاری سالن هایاجرایی در  -داشتیالزامات به

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

   موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 ، جلیل جلیل پورسهیل بازاری مقدم، مهدی معصوم زاده، فروزان باقرزاده، علیرضا شناور ماسوله، مهدی علیزاده

 بخش بهداشت و بیماریهای موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر


