
Bleikjueldi
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Laxfiskategundir sem hér eru í eldi hafa nokkuð
sambærilegar næringarþarfir – í grófum dráttum.

Ólík lífssaga og aðlögun að umhverfi.

Mögulega nokkur frávik.
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Næringarþarfir Bleikjunnar.

•Kjötætufiskar eins og laxfiskar þurfa:
• Amínósýrur. 

• Prótein eru samsett úr amínósýrum. 

• Próteinhráefni sem notað er í fóður getur innihaldið talsvert ólíka
amínósýrusamsetningu.

• Blanda próteinhráefnanna sem sett er í fóðrið þarf að fullnægja þörfum fisksins fyrir
allar lífsnauðsynlegar amínósýrur.

• Próteinhráefni af dýrauppruna innihalda alla jafna heppilegri amínósýrusamsetningu
en prótein af plöntuuppruna.

• Fitusýrur. Laxfiskar þurfa eitthvað af HUFA og PUFA (18:3 n-3 & 18:2 n-6 auk DHA, 
EPA og ARA.

• Fitusýrur í holdi endurspeglast af fitugerð í fóðri. – útskolunartími ca 3 mánuðir.

• Orku – fitur: Geta nýtt margskonar olíur. 

• Vítamín, Stein- og snefilefni

• Eru næringarþarfirnar þær sömu í ferskvatni og saltvatni?
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Amínósýrusamsetning (EAA) í vefjum þriggja laxfiskategunda (g/kg).

Talin endurspegla amínósýruþarfirnar vel.
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Amínósýra

Bleikja – heilfiskur
(Gurure et al. 2007)

Bleikja- vöðvi
(Gurure et al. 2007)

Atlantshafslax
(Wilson & Cowey, 1985)

Regnbogasilungur
(Arai, 1984)

Arginine
63 69 66 64

Histidine
25 24 30 29

Isoleucine
31 33 44 43

Leucine
70 75 77 76

Lysine
89 91 93 85

Methionine
28 27 18 29

Phenylala-nine
48 48 44 44

Threonine
50 50 50 48

Tryptophan
- - 9 9

Valine
41 44 51 51



Höfum betri mynd af próteinþörfum vs. fiskstærð.



Áhrif próteininnihalds fóðurs á fóðurstuðul hjá bleikju
af matfiskstærð.
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Áhrif útskiptingar sjávarpróteina með
plöntupróteinum á vöxt bleikju af matfiskstærð
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Meðhöndlun próteinhráefna skiptir máli.
Fiskimjöl vs. vatnsrofið rækjumjöl
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Hvaða olíur (fitur) er hægt að nota?
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protein: 44%
Fita:22%
T: 6-8°C
FRC: 1,06-1,21
TGC: 3,49-3,82



Ólíkt fituhlutfall og mismunandi fitugjafar
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% prót.: 38,6-40,9
% fita: 22-25,4
T= 6,8 °C
FCR: 0,98-1,01
Selta: 14 ppt

% prót.: 35,2-38,9
% fita: 24,2-30,8
T = 7,4 °C
FCR: 1,17
Selta: 13,5 ppt



Fituinnihald í flökum: 12,5-14,5%

Ekki munur á nýtingu.
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Áhrif litarefnistegundar og styrks í fóðri á holdlit
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Tilraun með áhrif ólíks litarefnisstyrks í fóðri.

CP: 38% CF: 25%, FCR: 1,02-1,21
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tæknibilunHiti: 8,6°C
selta: 12 ppt

Hiti: 10,6°C
Selta: 15 ppt



Niðurstaða: Engin sýnileg áhrif skv. litaspjaldsskori.
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Niðurstaða

• Ekki er ástæða til að offóðra bleikju með of miklu próteini í fóðri.

• Sparar peninga.

• Bætir eldisumhverfi.

• Sérstaklega mikilvægt þegar vatn er endurnýtt.

• Fituinnihald í fóðri getur vel verið 25-30%.

• Fituinnihald í fiski ræðst af fitusamsetningu í fóðri.

• Útskolunartím – til að hliðra fitusýrusasmetningu nokkuð er a.m.k. 
500 d°C

• Mögulegt að spara nokkrar krónur með stig minnkandi
litarefnainnihaldi eftir fiskstærð.

• Er eitthvað annað innlent hráefni en fiskimjöl, lýsi og rækjumjól
mögulegt í bleikjufóður ?
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Fóðurfræði

Ólafur 

Sigurgeirsson

16Repjuakur-repjufræ og repjumjöl

Próteininnihald 34-42% CP

Olía rík af 18:3 n-3



Fjaðramjöl

• Framleiðsla alifuglakjöts = 8500 tonn.
• 130- 180 g fiður af hverjum 1,5-2 kg kjúklingi.
• =>500- 650 tonn fiður. => a.m.k. 400 tn. fjaðramjöl:
• Fjaðramjöl > 80% CP (lágt í Met. og Lys.-hátt í  

cystein), fita 2-6%, aska 4%, 0,6% trefjar.
• Lághita-þurrkað fjaðramjöl hefur vel viðunandi 

meltanleika.
• Að auki 170 þúsund varphænur.+ úrgangur (53-75% 

CP)

Í vinnslu fjaðramjöls  -sögð vera 6-12 % fita.
Í USA gerir það 152 milljónir gallona af biodiesel!



Kjötmjöl

• Um 10.000 tonn af slátur- og 
kjötvinnsluúrgangi (um 5000 
tonn á Suðurlandi).

• Um 27% mjöl (2700 tonn) og 
13%fita.

• 50-60% CP í kjötmjöli
• Ágætur próteinmeltanleiki (86-

88%) en beinamjöl er með hátt 
öskuinnihald (30%).

• Þurrefnismeltanleiki 47-53%
• 5-15% útskipting á fiskimjöli 

algeng í fiskafóðri.



Fóðurfræði

Ólafur 

Sigurgeirsson
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Mjöl úr rækjuskel

• Stundum um 12.000 tonn af rækjuskel
sem falla til í rækjuvinnslu á Íslandi.

• Hluti þess fer í Chitosan framleiðslu- sem
er verðmæt afurð!
– Úrgangur úr þeirri framleiðslu er líklega

heppilegur og nothæfur í fiskafóður!?

• Ósigtuð rækjuskel = 26% CP

• Sigtuð(skilin)rækjuskel =ca 34% CP

• Hydrolyseruð með sýru 59% CP + lægra
Ca.

• Gerjuð rækjuskel með Lactobacillus 
planarum getur aukið notkunargildið
verulega => hægt að skipta út a.m.k. 30% 
af fiskimjöli eða öðrum tilsvarandi
próteingjöfum. 



Dreggjar úr ölgerð /eymingu.

• Bygg (eða malthrat) úr ölgerð inniheldur 
um 24-30 %CP, 4,5-8,5% CF og 10-16% 
trefjar.

• Þurrkað ger –úr bruggun. Inniheldur um 
45% prótein, 1% fitu og 2,7% trefjar.

• Magn og verðmæti ???

•



Fóðurfræði

Ólafur 

Sigurgeirsson
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Hermannaflugur.-Black soildier fly



Fóðurfræði

Ólafur 

Sigurgeirsson
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Örveruprótein /Bio protein mjöl



Fóðurfræði

Ólafur 

Sigurgeirsson

23

Þakkir

• Flestar þessara rannsókna hafa verið unnar í 

samstarfi við Matís og fóðurverksmiðjuna Laxá hf.

• Einnig skal geta Fóðurblöndunnar hf.

• Styrktar af AVS- rannsóknarsjóði í sjávarútvegi.


