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Torskeoppdrett
- tidlig
kj~nnsmodning

Oppdrettstorsk = tidlig modning
Tidlig kjonnsmodning og stor lever er problemer sorn m i loses, om torsken
skal kunne bli en lonnsom oppdrettsfisk. Torsk i intensivt oppdrett blir nernlig
sorn regel kjonnsmoden rundt 22 mineders alderen, flere i r f ~villtorsken,
r
og
den har da en gjennomsnittvekt pH bare 1,5 ti1 2 kg. Oppdretts-torsken har
ogsH sorn oftest en svaert stor lever, over 12 prosent av totalvekten, hos
villtorsk 2 6 prosent.
Tidligere mHtte forskerne avlive fisken for 4 undersoke modningen hos
zorsken. NH benytter Havforskningsinstituttet ultralydapparat pA levende
forsoksfisk i studiene omkring b1.a. tidlig kj$nnsmotsning hos trarsk.
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Hvorfor torsk i oppdrett kjprnnsmodner for
toksalderen, mens kysttorsk i naturen fprrst
modner 3-5 k gammel, og norsk-arktisk torsk
sorn 6-8 kinger, vet vi ennH ikke. For H finne
ksakene ti1 den tidlige kjprnnsmodningen m i
forskerne kunne fprlge med i utviklingen av
rognsekker, melkestrenger og lever hos
oppdrettstorsken. Leveren er torskens energilager, og der er trolig en sammenheng mellom
utviklingen av lever, kjprnnsmodning og vekst
hos torsk.
Ved H bruke ultralyd, et velkjent hjelpemiddel i
forsterdiagnostikk pfi mennesker, kan vi nH se
snitt av fiskens indre organer uten H avlive
torsken. Forsflksfiskene kan denned ffllges
over en lengre periode enn tidligere, en stor
fordel i denne forskingen.

Kj~nnsbesternrnelse
De ulike komponentene et transportabelt
N k vi kjprnnsbestemmer torsk ved hjelp av
ultralydapparat kan best6 av: (A)Lydhodet,
ultralyd, ser vi pH gonadene. Hunnenes rogn(B)Databehandlingsenhet med ulike kontrollsekker (ovarier) best& av mange eggemner
finksjoner, (C)Monitor med ultralydbildet,
(oocytter), sorn hver gir et ekko. Rognsekkene ( D ) Videoskriver med utskrift av skjermbildet.
fremstir da sorn lyse, kornete ovaler i forhold Fisken bdr beddves far undersdkelse.
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