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BENCHMARK GENETICS - LAX
Ísland
Kynbótafræði- og
vísindateymi.

Eldisstöðvar:
• 2 Landstöðvar fyrir klakfiski í
Vogum og Kalmanstjörn
• Seiðastöð í Kollafirði
• Hroganstöð í Vogum

Noregur
Kynbótafræði- og vísindateymi.
Eldisstöðvar:
• Landstöðvar fyrir klakfiski í Salten
• Seiðastöð í Lönningdal
• Hroganstöð í Salten
Framleiðslugeta : 150 milljón hrogn á ári
•
Salmar Genetics í eigu BM og Salmar
•
Samningur við Bolaks og Lerøy Seafood
Framleiðslugeta : 300 M eggs/year

Í dag getur BM afhelnt um: 550 Milljón
hrogn á ári sem dugar í um 1,5 milljón
tonna eldi

Framleiðslugeta : 200 M hrogn
á ári

Chile
Kynbótafræði- og vísindateymi.
Eldisstöðvar:
• Landstöðvar fyrir klakfiski í Curacalco
• Seiðastöð í Ensenada
• Hroganstöð í Ensenada
Framleiðslugeta : 50 milljón hrogn á ári

Este documento y cualquier información contenida en él es propiedad de Benchmark Holdings Plc y sus afiliados.

MARKAÐSHLUTDEILD Í
LAXAKYNBÓTUM

Noregur: 44%
UK: 72%
Færeyjarr 88%
Ísland: 100%
Alls Evrópa: 51%

Norður-Amerika: 10%
Chile: Sala hefst árið
2021

Landeldi >80%
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Kalmanstjörn | Broodstock

Vogavík | Broodstock

Kollafjörður | Freshwater Hatchery

Vogavík | Incubation Center

L ANDELDI Í PÍPUNUM Í HEIMINUM Í
DAG
•

Í dag eru skráð hjá okkur 124 landeldisverkefni í
í heiminum í dag. Samkvæmt tilkynningum er
gert ráð fyrir alls ~ 2.54 milljón tonna
framleiðslu í þessum verkefnum.

•

Við hins vegar áætlum við að framleiðslan
verði um 350,000 tonní heiminum árið 2030.

•

Við gerum ráð fyrir að hvert verkefni þurfi hrogn
4, 6 eða 8. hverja viku.

•

Aðeins lítill hluti þessara verkefna nota einungis
ferskvatn.
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HVERNIG GETA KYNBÆTUR OG
HROGNAFRAMLEIÐENDUR
AUKIÐ ARÐSEMI L ANDELDIS?
Helstu áherslur okkar:
➢

Líföryggi (Biosecurity)

➢

Vöxtur

➢

Kynþroski

➢

Hrogn allt árið (Ova every Tuesday)

➢

Aukin og jöfn hrognagæði

➢

Djúpfrysting svilja
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Líföryggi (Biosecurity)

Biosecurity

• Allt gert til að sýkja ekki klakfisk og að hrogn
beri ekki sjúkdóma.
• Allur klakfiskur hjá okkur er alinn á landi þar
sem allt eldisvatn er tekið úr borholum. Allt
eldi innandyra.
• Sjór er tekinn á >200 metra dýpi, 9,5-12,5°C.
• Ferskvatn tekið á 30 metra dýpi, 5-6°C

• Hreinleiki eldisvatns byggir á lögum í
jarðlögum

KYNBÆTUR F YRIR
L ANDELDI
•

Flestar landeldisstöðvar eru byggðar fyrir hátt
líföryggi (biosecurity).

•

Enn sem komið er, er minni sjúkdómspressa á
landeldi

•

Engin laxalús finnst í landeldi

•

Þess vegna gefur það kynbótafyrirtækjum
tækifæri á að auka úrval fyrir vexti.

Kynbótamarkmið fyrrir
hefðbundið kvíaeldi

Kynbótamarkmið fyrir
Landeldi

Einfölduð mynd um áherslur í kynbótum á laxi

Við áætlum að það taki um 7 kynslóðir með úrvali til að tvöfalda vaxtarhraðann (25 ár) og
stytta þar með eldistímann um 5 mánuði, ca 1 vika á ári.
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AUKIN ÁHERSL A Á KYNBÆTUR F YRIR
L ANDELDI UNDANFARIN 10 ÁR

KYNÞROSKI:
HVAÐ ER TIL
RÁÐA?

Tvílitna hrygnustofnar
• Mun lægri kynþroski því
engir hængar
• Vinsælasta afurðin
• Ákjósanlegur eldishiti 12 °C
• Því hærri hiti eykur
kynþroskatíðni.
• Hærri tíðni kynþroska ef
eingöngu er alið í ferskvatni.

Þrílitna Hrygnustofnar
• Enginn kynþroski
• Þarf sér fóður og lægri hita
• Gjarnan notað við hærri
hitastig og í ferskvatni
• Sömu gæði en örlítið lægri
vöxtur

Rannsóknir í gangi með Hafró og The Freshwater Institute (US), The Institute of
Marine Research (Norway) og Háskóla Ísland um nýjar aðferðir til geldingar

VÖRULÍNUR OKKAR FYRIR LANDELDI

Nýtt Hrognahús í
Vogum til að tryggja
framboð og aukin
hrognagæði
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DJÚPFRYSTING SVILJA
F
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Hvernig eru svil fryst?
Svil úr bestu hængum eru fryst til kynbóta og framleiðslu

Hængaval
Uppþýðing
Frysting svilja í laxi svipar til og
í gert er í nautgripum,

-

Gæði svilja metinn
-Gæði skoðuð, gert ráð
fyrir að eitt 0,5 ml strá
dugi á 500 hrogn

´Gæða mat svilja
Hreifanleiki
-

Þéttleiki
-
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HVERJIR ERU KOSTIR
DJÚPFRYSTRA SVILJA?
•

Fryst úr allra bestu hængum sem
til eru úr kynbótaprógramminu

•

Bestu 150 hængirnir notaður úr
þeim 15.000 sem framleiddir eru
árlega

•

Notast einnig til kynbóta

•

Allar vörulínur til staðar alltaf

•

Gengið úr skugga að allir hængir
séu án sjúkdóma við kreistingu.
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AÐ LOKUM
• Landeldi er komið til að vera.
• Afhending hrogna allar vikur ársins.
• Líförryggi (Biosecurity ) að leiðarljósi.
• Stöðugt úrval til að auka vaxtarhraða, 4 kg á 22 mánuðum
frá hrogni við bestu aðstæður.
• Áhersla á lágan kynþroska.
• BM hefur ráðið sérfræðinga í RAS til eftirfylgni en ekki
gleyma að BM Iceland (áður Stofnfiskur) hefur alið lax á
landi frá 1991
• TAKK FYRIR
https://www.bmkgenetics.com/
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Confidentiality
This document and the information contained within it, is commercially sensitive and therefore strictly confidential. It is intended solely
for internal update.

You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation to the contents of this material, without the
prior written permission of Benchmark Genetics, is strictly prohibited and infringes the intellectual property rights of Benchmark Genetics.

Disclaimer
Benchmark takes no responsibility for any claims that may arise from information contained in this document.
This document contains forward looking statements. These forward-looking statements reflect the knowledge and information available
to Benchmark during the preparation and up to the publication of this document. By their very nature, these statements depend upon
circumstances and relate to events that may occur in the future thereby involve a degree of uncertainty, and it is acknowledged that the
circumstances contemplated by these forward looking statements may not be realised. These forward-looking statements speak only as
at the date of this presentation, and each of the Company, and its respective agents, employees, advisers or affiliates, expressly disclaim
any obligation or undertaking to update or revise any forward-looking statements contained herein.
Copyright ©️ 2020 Benchmark Holdings plc. This document and the information contain within is the copyright of Benchmark Holdings
plc. All rights reserved. Benchmark and associated logos are registered trademarks of Benchmark Holdings plc.
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