
نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاننمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

افزایش تناژ محصول کپور ماهیان چینی در استخرهاي پرورشی  با استفاده از مبارزه بیولوژیکی، الگوي وزنی و آهک افزایش تناژ محصول کپور ماهیان چینی در استخرهاي پرورشی  با استفاده از مبارزه بیولوژیکی، الگوي وزنی و آهک : : عنوانعنوان

پاشی صبحگاهیپاشی صبحگاهی

    محصولمحصول                                  فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  سایرسایر.......................................................

ایمانپورایمانپور  رضارضا  محمدمحمد    ::  مجريمجري

13931393    ::ایجادایجاد  تاریختاریخ

.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

    خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ........................................................................................................... 

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف

به خصوص در استخرهایی که از رودخانـه هـا آبگیـري مـی کننـد یکـی از       ) از جمله ماهی کاراس ( وجود ماهیان هرز    

عکس  
صاحب اثر

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

به خصوص در استخرهایی که از رودخانـه هـا آبگیـري مـی کننـد یکـی از       ) از جمله ماهی کاراس ( وجود ماهیان هرز    

در صورتی که مـی تـوان آن را بـه فرصـت     . می باشد) از جمله کپور معمولی(مشکالت اساسی در کاهش محصول هدف 

 2در این راستا بچه ماهیان . بهره برد) در نتیجه تولید ماهی سوف(تبدیل کرد و از ماهیان هرز در جهت افزایش تناژ محصول 

ماه به وزنـی   5هکتاري شدند و با تغذیه از ماهیان هرز طی  3گرمی ماهی سوف در اردیبهشت ماه وارد استخرهاي پرورشی 

به عالوه از آنجا که کاراس به عنوان ماهی هـرز بـه خصـوص رقیـب     .  گرم رسیدند که اندازه اي بازاري است 250معادل 

غذایی ماهی کپور معمولی می باشد با مصرف این ماهی توسط ماهی سوف رشد کپور معمولی افزایش یافت و با استفاده از 

پلـی  (و آهک پاشی صبحگاهی تناژ محصول کپور ماهیان چینی در کشت چند گونـه اي  ) بهینه وزن رهاسازي(الگوي وزنی 

. افزایش یافت) کیلوگرم در هکتار 500حدود (درصد  20تا ) کالچر

شیالت           

قابل مذاکره است                                                                                      

     


