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Notkun á villtum lirfum og lifrum frá ræktunarstöðvum
Ræktun á ostrum og mörgum öðrum skelfisk tegundum byggir að verulegu leyti og í vaxandi mæli
á lirfum frá lirfuræktunarstöðvum. Geldlirfur, í vaxandi mæli af kynbættum stofni.
Allir ræktendur grænskelja á Nýja Sjálandi notuðu villtar lirfur til ársins 2012
Þá var ákveðið að stofna ræktunarstöð grænskeljalirfa og hefja kynbætur á þeim sem þegar skila
betri lirfum til ræktunar. Ræktun færist nú ört yfir í notkun á kynbættum lirfum frá ræktunarstöð
Allir ræktendur bláskelja í dag nota villtar lirfur
Fyrsta lirfuræktunarstöð fyrir Bláskeljalirfur nýlega stofnuð í Kanada

Svipmyndir úr ræktun bláskelja lirfa í lirfuræktunarstöð
Byggja að miklu leyti á starfsemi í lirfuræktunarstöð Stichting Zeeschelp í Hollandi
1. Örþörungaræktun í pokum, fóður
fyrir lirfur í ræktun

2. Sjálfvirkur bioreactor

5. Eldisker fyrir lirfur, 200 L

3. Ker með fullorðinnni skel í ræktun

4. Þreififótur á fullorðinni skel

Yfir milljón
hrogn per
20 g skel

Svipmyndir úr ræktun bláskelja lirfa í lirfuræktunarstöð
Byggja að miklu leyti á starfsemi í lirfuræktunarstöð Stichting Zeeschelp in Holland

6. „Competent“
lirfur komnar að
myndbreytingarskeiði

8. Smáskeljar
sem hafa verið
30 daga á
ræktunarreipum
(60 daga frá
hrygningu)

9. Smáskeljar sem
hafa verið 70 daga á
ræktunarreipum (90
daga frá hrygningu).
7. Hálf milljón lirfa á
myndbreytingaskeiði
hellt í eldisker með
ræktunarreipum í

1000 földun í þyngd á
90 dögum frá
hrygningu

Einstakir landkostir á Íslandi fyrir lirfuræktunarstöð
Hraunsvæði við sjávarsíðuna
1.

Á nokkrum svæðum landsins er hægt að bora eftir hreinum síuðum jarðsjó sem hefur stöðugt hitastig

2.

Slíkur sjór inniheldur ekki lífverur sem hugsanlega gætu smitað lirfur og smáskel

3.

Mikilvægt að geta afhent smitfríar lirfur og smáskel

Jarðhiti
1.

Jarðhiti við lirfuræktunarstöð gefur tækifæri til að stýra hitastigi í eldisvatni með litlum kostnaði

2.

Stýring á hrygningatíma fullorðinna skelja er möguleg með því að stýra hitastigi eldisvatns (5-20 °C)

3.

Besta hitastig fyrir hraðan og góðan vöxt lirfa og smáskelja er 15 – 25 °C

Vistvænt rafmagn á góðu verði
1.

Rækta þarf örþörunga við stýrðar aðstæður sem fóður fyrir bláskeljalirfur og fullorðna skel

2.

Þarfnast rafmagnsljósa. Um 40 % af kostnaði fyrir lirfuframleiðslu felst í örþörungaræktuninni

Hverjir vilja lirfur úr lirfuræktunarstöð?
Fjórar megin- ræktunaraðferðir á bláskel og skyldum tegundum (mussels)
Stauraræktun (Bouchot), Frakklandi

Flotprammar á Spáni

Botnræktun, Hollandi

Flotlínuræktun, t.d. í Kanada, Bretlandi

Bláskeljaræktun í Steingrímsfirði

Bestu möguleikar til vaxtar eru í flotlínurækt –
líklegustu kaupendur lirfa úr lirfuræktunarstöð

Vegna hvers að rækta bláskeljalirfur í stöð á landi?
Tæknivandamál í bláskeljarækt:

Tækniþróun og lausnir

1.

Ótryggt framboð á lirfum

1. Öruggt framboð á lirfum á öllum tímum árs

2.

Lirfuframboð einungis að sumri

3.

Hægur vöxtur

2. Hægt að fá lirfur og smáskel á mismunandi
stigum – styttir ræktunartíma í sjó og áhættu

4.

Langur ræktunartími í sjó

5.

Kynþroski

6.

Lágur holdstuðull

7.

Mismunandi holdgæði

8.

Skeljar falla af ræktunarreipum

9.

Sjúkdómar, ofl.

3. Hægt að beita kynbótum, sem sýnt hefur verið
fram á að virka í öðrum tegundum
4. Ör þróun í notkun erfðamarka sem bylta
möguleikum á að kynbæta fyrir eiginleika sem
ekki var áður hægt að gera
5. Þróun nýrrar tækni til að gera lirfur ófrjóar.
Leysir vandamál sem tengjast kynþroska

Tækniþróun sem ræktun í lirfustöð leyfir er líkleg til að minnka eða leysa flest eða öll framangreind vandamál

Áhrif kynbættra geldlirfa á bláskeljarækt á Íslandi
1. Stytta ræktunartíma í sjó, auka öryggi í ræktun og uppskeru per ræktunareiningu
2. Gefa möguleika á stærri og verðmeiri skel
3. Minnka eða leysa alveg nokkur þeirra vandamála sem nú sliga greinina
4. Þessi tækniþróun ásamt annarri tækni sem í þróun eru gæti lækkað framleiðslukostnað um
helming frá því sem nú er
5. Gefur tækifæri til vaxtar í greininni og sölu bláskelja á erlendum mörkuðum

Takk fyrir áheyrnina

