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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Su ortamındaki besin zincirinin temelini fotosentez yapabilen tek hücreli canlılar yani
fitoplanktonik organizmalar oluĢturmaktadır. Bu nedenle de yetiĢtiricilik çalıĢmalarında
önemli bir yer tutmaktadır. YetiĢtiriciliği amaçlanan su canlılarının birçoğunun yavru (larval)
dönemindeki besin zincirin ilk halkasını fitoplankton oluĢturur. Ġkinci halkayı ise hayvansal
plankton (zooplankton) oluĢturur. Bir yetiĢtiricilik çalıĢmasında, üretimi amaçlanan canlının
beslenmesinde ilk adımı oluĢturan fitoplankton, eklembacaklı ve yumuĢakçaların
yetiĢtiriciliğinde doğrudan, çeĢitli balık türlerinin larvalarının beslenmesinde kullanılan
küçük yapılı hayvansal canlıların (Rotifer, Artemia gibi) beslenmesi yoluyla da dolaylı
olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenlerledir ki su ürünlerinin üretiminin ilk aĢaması olan larva beslenmesinde
planktonun önemi hem çok fazla hem de vazgeçilmezdir. BaĢka bir değiĢle, su ürünlerinin
üretilmesinde, baĢarının en önemli koĢullarından biri de canlı yem üretiminin istenilen
düzeyde yapılmasıdır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında canlı yem üretiminde kullanılan araç ve
gereçlerini ayırt edebilecek, laboratuvar araç ve gereçlerinin dezenfeksiyonunu ve
sterilizasyonunu yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Okulunuzda canlı yem ünitesine giderek orada bulun araç ve gereçlerin;


ġekil ve yapılarını,



Kullanım amaçlarını,



ÇalıĢma prensiplerini, gözlemleyiniz.

Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. CANLI YEMÜRETĠMĠNDE KULLANILAN ARAÇ VE
GEREÇLER
1.1. Laboratuvar Araç Gereçlerinin Sınıflandırılması


Etüv: Genellikle 37°C’ye ayarlı sabit ısı sağlayan metal malzemeden yapılmıĢ,
kapalı ve bir kapağı yardımı ile açılıp kapanabilen, elektrik enerjisini ısı
enerjisine çeviren bir araçtır. Amaca göre 35° ile 42° C arasında termostat
aracılığı ile istenen ısıya ayarlanabilir. Mikroorganizmaların ekimi yapıldıktan
sonra etüv içerisinde kuluçka (inkübe) edilir.



Sterilizatör: Bu alet de elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir. Burada
kullanılan ısı mikroorganizmaların üremeleri için değildir. Hastalık yapan ve
yapmayan mikroorganizmaların tümünün ortadan kaldırılması amacıyla
kullanılır. Sterilizatör üzerindeki düğme yardımı ile 100-300°C arasındaki
ısılara ayarlanabilir. ġekil ve yapı olarak etüve benzerlik gösterir. Etüv sabit bir
ısıda uzun süre kullanıldığı halde, sterilizatör, kullanılacak ısının derecesi
dikkate alınarak 2, 3, 4 saat gibi zaman dilimlerinde çalıĢtırılır. Sterilizatöre
aynı zamanda Pastör fırını adı da verilir.



Otoklav: Sterilizasyon iĢlemi için kullanılır. Bu alet ile sterilizasyon iĢleminde
basınçlı buhar kullanılmaktadır. 121°C’de, 1.5 atmosfer basınç altında hastalık
yapan ve yapmayan bütün mikroorganizmalar 15-20 dakika içinde ölür.
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Petri kutusu: Ġlk defa 1887 yılında Petri tarafından tanımlandığı için bu ad
verilmiĢtir. Steril edildikten sonra katı besiyeri dökülerek klinik örneklerin
ekilmesi iĢleminde kullanılır. Petri kutusu biri küçük diğeri büyük iç içe
geçebilen iki parçadan oluĢmaktadır, “balgam” gibi çeĢitli klinik örneklerin
laboratuvara taĢınmasında yararlanılan bir cam malzemedir.



Deney tüpü: DeğiĢik boy ve çaplarda sadece bir tarafı açık silindir Ģeklindeki
cam malzemedir. Ġçine baĢta kan olmak üzere idrar, beyin omurilik sıvısı, çeĢitli
akıntılar ve diğer klinik örnekler konabilir. Ayrıca çeĢitli solüsyonlar konarak
deneyler yapılabilir. ÇeĢitli besiyerleri tüplere dağıtılarak, üretim ve
biyokimyasal deneyler için kullanılır. Kullanım amaçlarına göre çeĢitli çap ve
yükseklikte tüpler yapılmıĢtır. Santrifüj ve kapiller tüpler ile derecelendirilmiĢ
olanları örnek olarak gösterilebilir.



Tüplük: Tüplerin dik olarak içine konabildiği metal veya tahtadan yapılmıĢ
taĢıyıcıdır. Support (supor) kelimesi de aynı aracın adı olarak kullanılır.



Öze: Isıyı az ileten metal bir sap ile platin veya yumuĢak bir telden yapılmıĢ
amaca göre çembersel veya iğne Ģeklinde kullanılan uca sahiptir. Öze alevde
tutularak steril edilir. Alevde kırmızı renk olana kadar tutulduğunda steril
edilmiĢ kabul edilir. Öze klinik örneklerin besiyerine yayılmasında veya bir
besiyerinden diğerine mikroorganizma aktarılırken kullanılır.



Eküvyon: Ucuna pamuk sarılmıĢ genellikle tahtadan yapılmıĢ bir çubuktur.
Kalınca ve ısıya dayanıklı bir kâğıda sarılarak sterilize edilir. Klinikte örnek
alma iĢleminde kullanılır.



Cam balon: Alt kısmı balon Ģeklinde üst kısmı ise silindir bir borudur.
Genellikle besiyerlerini hazırlamada, saklamada ve otoklavda steril etmede
kullanılır.



Mezur: Silindir Ģeklinde cam malzemeden yapılmıĢ üzerinde ml cinsinden
bölmeler bulunan bir ölçü kabıdır. Besiyeri ve boyaların hazırlanmasında serum
fizyolojik, distile su veya tampon gibi sıvı maddelerin ölçülerek kullanılmasını
sağlar.



Mikroskop: Bugün en çok kullanılan en basit mikroskop, ıĢık mikroskobudur.
IĢık mikroskobunun gözle baktığımız oküleri ve incelediğimiz preparat
kısmının üzerinde yer alan objektif kısmı bulunur. Objektif ve okülerin ayrı
ayrı kendilerine göre bir büyütme güçleri vardır. IĢık mikroskobunun büyütme
gücü ise objektif ve okülerin büyütme güçleri çarpımına eĢittir. IĢık
mikroskoplarında üzerinde 100x yazan immersiyon objektifi bulunur. Bu
objektif preparat üzerine immersiyon yağı damlatılarak kullanılır.
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ġekil 1.1 Mikroskobun kısımları

1.2. Canlı Yem Üretimi Ortam KoĢullarının Düzenlenmesi
1.2.1. Sterilizasyon
Mikroorganizmaların, tüm canlılar gibi uygun ortamlar bulduklarında beslenerek
çoğaldıklarını, toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde yer aldıklarını biliyoruz.
Laboratuvar ortamının ve malzemelerinin belirli standartlara uyması söz konusudur.
Dirençli bireyler oluĢturabilen, çevre Ģartlarına uyan sporlu Ģekillere dönüĢebilen
mikroorganizmaların, istenmediği durumlarda tamamen veya kısmen yok edilmesinin
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma
iĢlemine sterilizasyon denir. Bu iĢlem sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm
mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu iĢlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi
ayırma imkânı yoktur. Bu iĢlem sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, mantarlar gibi tüm
mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon iĢlemi uygulanan maddeler ve aletler için
bu iĢlemin tamamlanması sonucu tanımlama için steril kelimesi kullanılır.
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Sterilizasyon iĢlemi fiziksel ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemlerin
maliyeti ve uygulanabilirlik açısından üstünlükleri ve eksiklikleri söz konusudur. Sıcak,
soğuk, kuruluk, ıĢınlar, elektrik akımı, sonik-ultrasonik titreĢimler, yüksek basınç, osmotik
değiĢikler ve filtrasyon yöntemleri fiziksel yöntemler olarak sıralanabilir. Ancak en çok
kullanılan fiziksel yöntem ısıdır.


Isı ile sterilizasyon: Etki mekanizması doğrudan doğruya hücre proteinlerini
bozmak (kuagule etmek) üzerine kurulmuĢtur. Isı ile sterilizasyonda ısı
derecesi, ısının etki zamanı, ortamdaki nem derecesi, mikroorganizmaların
içerisindeki su miktarı, pH, osmotik basınç gibi etmenler sterilizasyon üzerine
etkilidir. Ortamda nem olması, mikroorganizma içerisinde %50 oranında su
bulunması pH derecesinin nötrden uzaklaĢıp asit veya alkaliye kayması, ısı ile
sterilizasyonu olumlu yönde etkiler.



Basınçlı buhar ile sterilizasyon: Otoklav denen aletlerde uygulanır 121°C’de,
1.5 atmosfer basınç altında ve 15 dakika bekletilmekle sterilizasyon sağlanmıĢ
olur. Otoklavda bu ısı ve basınç altında bozulmayacak malzeme ve besiyerleri
steril edilir. Basınçsız buhar ile sterilizasyonda ise 100°C’de, yarım saat
sterilizasyon için yeterlidir.



Kuru sıcak hava ile sterilizasyon: Ortamda nem bulunmadığından
sterilizasyon daha uzun süre almaktadır. Bu amaçla Pastör (Pasteur) fırınları
(Sterilizatör) kullanılır. Genel olarak 175°C’de, bir saat; 140°C’de ise 3 saat
sterilizasyon için yeterlidir. Bu yöntem ile cam ve metal aletler içlerine nemin
ulaĢamadığı yağlar ve tozlar (talk) bu yöntemle sterilize edilir.



IĢınlar ile sterilizasyon: IĢınlama ile sterilizasyonda en çok kullanılan ıĢınlar
ultraviyole (U.V.), X ıĢınları ve gama ıĢınlarıdır. U.V. ıĢınları daha çok odaların
sterilizasyonunda kullanılır. Bu ıĢın camdan geçmez ve göz retinasına zararlıdır.
Gama ve X ıĢınlarının elde edilmeleri oldukça pahalıdır.

1.2.2. Dezenfeksiyon
Ortamda hastalık yapma özelliği olan mikroorganizmaların uzaklaĢtırma iĢlemine
dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan ısı, sterilizasyon derecesine
yakınlıkta olabildiği gibi mikroorganizmaların vejetatif (hastalık yapıcı ve dıĢ çevre
koĢullarına dirençsiz) Ģekillerinin öldürüldüğü Ģekilde de olabilir. Bunlardan ilkine yüksek
düzeyde, ikincisine ise düĢük düzeyde dezenfeksiyon iĢlemi denir. Bunların arasında
kalacak etkinlikte yapılan iĢlem ise orta düzeyde dezenfeksiyondur. Yüksek düzeyli
dezenfeksiyon iĢlemi için genellikle daha konsantre dezenfektan maddeler, uzun süre
uygulanarak yapılır. Dezenfeksiyon iĢleminde kullanılan maddelere dezenfektan denir.
Bunlar genellikle kimyasal maddelerdir. Bugün birçok kimyasal dezenfektan madde
kullanılmaktadır.

5

Kimyasal maddelerin mikroorganizmalar üzerine öldürücü veya üremeyi durdurucu
özelliklerini etkileyen çeĢitli faktörler vardır. Bunlar aĢağıdaki baĢlıklarda toplanabilir:


Dezenfektan maddenin konsantrasyonu: Dezenfektan maddenin etkisi
konsantrasyonla doğru orantılı olarak artmaktadır.



Etki süresi: Dezenfektan veya kimyasal maddenin mikroorganizmalar üzerine
etkili olabilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir. Etki süresi uygulanan
kimyasal maddeye ve uygulandığı ortam Ģartlarına göre değiĢir.



Isı: Isı arttıkça dezenfektan maddenin etkisi de buna paralel olarak artar. Her
10°C’lik ısı artımı öldürmeyi en az bir kat artırmaktadır. Dezenfektan içerisinde
fenol gibi maddelerin varlığında bu oran 5-10 kata ulaĢmaktadır.



pH: Ortamın pH'sı ne kadar nötrden uzak olursa etki o denli artar.



Organik maddeler: Ortamda bulunan organik maddeler dezenfeksiyon iĢlemini
olumsuz yönde etkiler.



Mikroorganizmaya bağlı etkiler: Mikroorganizmanın cins ve türleri ile
bulunduğu yaĢam evresine dezenfektan maddelerin etkisi değiĢiktir. Örnek
olarak sporlar, bakterilerin üreyen Ģekillerine göre dezenfektan maddelere karĢı
oldukça dirençlidir. Ayrıca bakterilerin üreme fazları, sayıları ve diğer özel
yapıların varlığı etkilidir.

Dezenfeksiyonda kullanılan maddeler aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır:







Ucuz ve etkili olmalı,
Suda erimeli ve iyi ıslatıcı olmalı,
Kısa sürede etkisini göstermeli,
Az zehirli olmalı, allerjenik, kanserojen etki göstermemeli,
Açık yaralara uygulandığında doğal direnç mekanizmalarını bozmamalı,
Kötü kokulu olmamalıdır.

Dezenfektan ve antiseptik maddelerin etki mekanizmaları ise Ģöyle sınıflandırılır:


Hücre zarına etkili dezenfektanlar: Hücre zarının mikroorganizmalar için
önemi bilinmektedir. Yüzey aktif maddeler, fenoller ve organik çözücüler gibi
dezenfektanlar hücre sitoplazma zarının yapısını değiĢtirerek hücrenin yapısını
bozar.



Hücre
proteinlerini
bozarak
etki
gösterenler:
Proteinler,
mikroorganizmaların iĢlevleri için gerekli organik moleküllerdir. Protein
moleküllerinin normal iĢlevlerini görebilmeleri için uzayda uygun bir konumda
bulunmaları gerekir. Proteinleri denatüre eden dezenfektanlar bu uzay
konumunu değiĢtirerek proteinlerin rastgele Ģekil almasına neden olurlar.
Böylece bakterisit etki gösterirler. Asitler, alkaliler, alkoller, aseton ve diğer
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organik çözücü maddeler bu gruptaki dezenfektanlardır. DeğiĢik amaçlarla
sulandırılma yapılarak kullanılan asitlere; asetik asit, sülfürik asit, klorhidrik
asit, borik asit ve propiyonik asidi örnek verebiliriz.


Mikroorganizma
dezenfektanlar

enzimlerinin

iĢlevlerini

bozarak

etki

gösteren



OKSĠDE EDICI MADDELER: Hidrojen peroksit, potasyum
permanganat, ozon, oksitleyici etkileriyle enzim aktivitesini bozarlar.
Halojenlerden klor ve klor vericiler (sodyum hipoklorit, kloraminler),
brom ve iyot bileĢikleri kuvvetli oksitleyici etkileri olan
dezenfektanlardır. Klor ve ozon, suların dezenfeksiyonunda kullanılır.



ALKĠLLEYĠCĠ MADDELER: Bu grupta formalin, etilen oksit ve
betapropiolakton yer alır. Formalin yüksek konsantrasyonda bütün
mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkilidir.

ÇeĢitli ortam ve araçların dezenfeksiyon uygulamaları Ģöyle yapılır:
Yer, duvar ve eĢyanın dezenfeksiyonu: Yerler potas sabunu ile fırçalandıktan sonra
%3-5 fenol, %5 krezol eriyikleri ile silinir. Duvarlar ve eĢyalar da aynı çözeltilerle silinebilir.
Oda dezenfeksiyonu: Bu amaçla %10 formalin kullanılabilir. Formol gazı her yere
nüfuz edebilir, sporlar dâhil ortamdaki bütün mikroorganizmaları öldürür. Kullanım güçlüğü
nedeniyle ancak özel durumlarda baĢvurulur. Ortamdaki bütün bakterilerin ölmesi
isteniyorsa oda 24 saat kapalı tutulmalıdır. Daha sonra oda havalandırılarak amonyak
uygulaması ile formol gazının etkisi ortadan kaldırılır. Oda daha sonra kullanılabilir.
Laboratuvar dezenfeksiyonu: ÇalıĢma günü sonunda ve arada %5 fenol, %5 krezol,
%3 lizol ile temizlenmelidir. Kullanılan pipetler ve lamlar %2.4 hipoklorit içeren kaplara
konmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek canlı yem üretimi için gerekli ortam koĢullarını
düzenleyiniz.

ĠĢlem Basamakları
 Laboratuvarınızda bulunan araç ve
gereçleri ayırt ediniz.
 Laboratuvar malzemelerini sterilize
ediniz.
 Dezenfektan maddeleri ayırt ediniz.
 Laboratuvar malzemelerini dezenfekte
ediniz.

Öneriler
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
olunuz.
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) Etüv, genellikle 37°C’ye ayarlı sabit ısı sağlayan metal malzemeden yapılmıĢ,
kapalı ve bir kapağı yardımı ile açılıp kapanabilen, elektrik enerjisini ısı enerjisine
çeviren bir araçtır.
( ) Otoklav ile sterilizasyonda kuru sıcak hava kullanılır.
( ) Petri kutusu biri küçük diğeri büyük iç içe geçebilen iki parçadan oluĢmaktadır.
( ) Öze klinik örneklerin besiyerine yayılmasında veya bir besiyerinden diğerine
mikroorganizma aktarılırken kullanılır.
( ) Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan
arındırılma iĢlemine sterilizasyon denir.
( ) Otoklav denen aletlerde uygulanır 121°C’de 1.5 atmosfer basınç altında ve 15
dakika bekletilmekle sterilizasyon sağlanmıĢ olur.
( ) Dezenfektan maddenin etkisi konsantrasyonla doğru orantılı olarak azalmaktadır.
( ) Dezenfektanlar kötü kokulu olmalıdır.
( ) Oda dezenfeksiyonunun da %10’luk formalin kullanılabilir.
( ) Laboratuvarda kullanılan pipetler ve lamlar %2.4 hipoklorit içeren kaplara
konmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında canlı yem üretiminde kullanılacak suyu
hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

2. CANLI YEM ÜRETĠMĠNDE SU VE ORTAM
KOġULLARI
Balık kültürü çalıĢmalarında canlı yem olarak en çok kullanılan canlılar fitoplankton,
Rotifer, Artemia ve Daphniadır. Bu canlıların üretim ortamları ve su koĢulları aĢağıdaki
gibidir.

2.1.Fitoplankton Kültür Ortamı KoĢulları
Laboratuvar koĢulları altında yapılacak bir fitoplankton kültüründe baĢarılı olabilmek
için öncelikle türlerin ihtiyaç duyduğu uygun koĢulların bilinmesi gerekir. GeliĢmeyi
doğrudan etkileyen bu koĢulları Ģöyle açıklayabiliriz.

2.1.1. Fiziksel KoĢullar


Kültür kapları: Amaca uygun olarak değiĢik hacimlerde kaplar kullanılır. Stok
kültürler için tüpler (18-20 cm çaplı) erlenmayerler (125-150 ml), aĢı kültürleri
için 2-5 litrelik erlenmayerler, daha yoğun üretim içinse 10-20 litrelik kaplar ve
100 litrelik naylon torbalar tanklar ve havuzlar kullanılır.



IĢık: IĢık, kültür yoğunluğunda etkili olan en önemli faktördür. Aydınlatmada
doğal ıĢık ya da 40-60 watt’lık florsan lambalar kullanılır. Kültür ortamı
ortalama 1000 lüx’lük bir aydınlatmayla 12-18 saat aydınlatılmalıdır.



Sıcaklık: Fitoplankton kültür ortamlarında genellikle 18-22 0C arasında sıcaklık
uygulanır. Bu sıcaklık değerlerinin altında kültür büyümesi yavaĢlar, üzerine
çıkarsa da kültürün yoğunluk dengesini kontrol etmek zorlaĢır. Bu amaçla
kültürün yapıldığı ortamın (oda veya laboratuvar) sabit ve istenilen sıcaklıkta
tutulması gerekir. Bunun için termostatlı bir ısıtma sitemi kullanılmalıdır.
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Havalandırma karıĢtırma: Genelde kültür kaplarında fitoplanton hücrelerinin
dibe çöktüğü gözlenir. Bunu önlemek için kültürün karıĢtırılması gerekir.
Küçük hacimdeki kültürlerin elle çalkalanarak karıĢtırılması karıĢım için yeterli
olabilir. Ancak büyük hacimli kültür ortamında karıĢım için ortama
havalandırma konmalıdır. Kültür kaplarına hava bir kompresör yardımıyla
verilir. Burada dikkat edilecek en önemli konu ortama verilen havanın filtre
edilmesidir. Ayrıca ortama hava verilmesi, karıĢımı sağlamasının yanı sıra
hücrelerin fotosentez yapmasında önemli bir unsur olan inorganik karbonun da
ortama kazandırılmasını sağlar. Ayrıca sıcaklığın homojen dağılımında ve
pH’nın düzenlenmesinde de havalandırmanın rolü vardır. Ortama hava ile
birlikte % 1 oranında CO2 (karbondioksit) verilmesi yararlıdır.

2.1.2. Kimyasal KoĢullar


Sterilizasyon: Tamamen steril Ģartları sağlamak ve rotifer, protozoa ve diğer
alg türlerinin bulaĢma (kontaminasyon) riskini minimum düzeye indirebilmek
için kuluçkahanenin diğer bölümlerinden tamamen ayrı bir oda tahsis edilir. Bu
alg stok odası, zemini klorlu su ile silinerek sterilize edilir. Alg kültüründen
sorumlu eleman diğer kuluçkahane çalıĢmaları baĢlamadan önce stok kültür
oluĢturma çalıĢmalarını tamamlamalı ve daha sonra diğer çalıĢmalarla
ilgilenmelidir. Laboratuvar içerisinde gereksiz malzemelerin tutulması ve ilgisi
olmayan kiĢilerin bu bölüme girmeleri yasaklanmalıdır.

Üretilen alg türü için uygun büyüme Ģartlarını sağlayabilmek amacıyla stok kültür
odasının sıcaklığı klima ile 18-22 oC arasında tutulur. Fotoperiyot veya gün uzunluğu, doğal
gün ıĢığı tipi (2000-3000 lüks) florsan lambalar kullanılarak 12 saat aydınlık ve 12 saat
karanlık olacak Ģekilde kontrol edilir.
Küçük ölçekli kültürlerde ve besiyerinin hazırlanmasında kullanılacak tüpler ve kaplar
dikkatli bir Ģekilde seçilmelidir. Aksi takdirde bu kaplardan bulaĢabilecek bileĢikler alg
kültürünün daha baĢlangıç safhalarında çökmesine yol açabilir. Bu safhada kullanılacak tüp
ve diğer malzemelerin borosilikat camdan imal edilmiĢ olması tavsiye edilir.
Cam malzemeler bir gece boyunca fosfor içermeyen deterjanda tutulur, iyice
fırçalanarak yıkanır ve daha herhangi bir deterjan kalıntısı kalmayacak Ģekilde iyice
durulanır. Bu iĢlemden sonra malzemeler 0.1 N HCl’lik asit solüsyonunda yıkanır ve saf su
ile durulanır. Daha sonra kurumak üzere tozsuz bir yere ağızları aĢağı gelecek Ģekilde
yerleĢtirilir veya etüvde kurutulur.
Arzu edilmeyen organizmaların kontaminasyonunu önlemek için kültür kapları
kullanılmadan önce otoklav veya etüv kullanılarak bir önceki öğrenme faaliyetinde
anlatıldığı gibi steril edilmelidir.
Küçük hacimlerde geliĢtirilecek olan kültür için Walne veya f/2 stok solüsyonu
formülüne göre saf kimyasallar kullanılarak bir besi ortamı (medyum) hazırlanır.

11

Stok kültür için kullanılacak deniz suyu, kullanılmadan birkaç ay önce fiberglas
filtreden (Whatman GF/C) geçirilerek muhafaza kaplarında tutulur. Bu dinlendirilmiĢ deniz
suyu daha sonra küçük hacimli kültür ortamlarına dağıtılır ve otoklavda steril edilir.
Minarelerin çökelmesini önlemek amacıyla deniz suyu ve besi ortamı ayrı ayrı steril edilir ve
daha sonra steril Ģartlar altında karıĢtırılır.
Kültürün küçük hacimlerden büyük hacimlere çıkarılması safhasında olası bulaĢma
(kontaminasyon) riskini minimuma indirmek amacıyla test tüp kültürü dıĢında parti kültür
sistemi adı verilen süreç kullanılır ve hiçbir zaman bir defadan fazla ekim yapılmaz.


Filtrasyon: Deniz suyunun süzülmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. ÇeĢitli
yapı ve özellikteki filtreler yardımıyla ortama giren su içinde buluna parçacıklar
ve kirleticiler sudan arındırılır.



Radyasyon: Son yıllarda en çok kullanılan sterilizasyon yöntemidir. Bu amaçla
tasarlanmıĢ özel cihazlarla ortama giren su ve diğer tüm araç gereçler X ve UV
(Ultraviyole - mor ötesi) ıĢınları yardımıyla sterile edilir.



Mineral tuzlar: Fitoplankton hücreleri, suda bulunan organik ve inorganik
maddelerle beslenerek çoğalır. Bu maddeler Ģöyle sıralanabilir;





Makro elementler: N, P, C, Ca, Mg, Na, K
Oligo elementler: Fe, Mn
Ġz elementler:
Zn, Mo,Cu, Co
Vitaminler:
B1, B12, Biotin



Karbon gazı: Fitoplanton hücreleri fotosentez yapmak için ihtiyaç duydukları
karbonu ortamdaki karbondioksit (CO2)’ten almaktadır. Ancak bu yoğun
kültürlerde mümkün değildir. Bu bakımdan hücrelerin büyüme ve geliĢme için
ihtiyaç duydukları karbon, %1 oranında ortama dıĢardan verilmelidir.



pH: Fitoplankton kültüründe istenilen pH değerleri 7,5-8,0 arasındadır. Yoğun
kültürlerde ortama tampon çözeltiler ilave edilerek pH dengelenir. Bu amaçla
tris, glycylglycine kullanılır.



Tuzluluk: ‰ 20-35 en uygun tuzluluk oranıdır, denebilir. Kullanılacak deniz
suyu bu değerlerin üstünde ise ortama tatlı su ilavesi yapılarak tuzluluk oranı
dengelenmelidir.

2.2. Rotifer Üretim Yerinin Planlanması


Kuluçkahanelerde rotifer üretim yerinin büyüklüğü iĢletmenin kapasitesine göre
değiĢir. Rotifer üretim yerine % 2’lik bir eğim verilmeli ve ortada bir boĢaltma
kanalı bulunmalıdır. Üretimde kullanılacak tanklar biri birlerine bitiĢik vaziyette
yerleĢtirilmelidir.
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Üretim yerinde basınçlı hava, tatlısu ve ısıtılmıĢ deniz suyu bulunmalıdır.
Tanklar tuzlu suyla doldurulmalı ancak tatlı su ilavesi ile istenen tuzluluk oranı
sağlanmalıdır.



Rotiferin geliĢimi en iyi 25-30 oC sıcaklıklardır. Bu nedenle üretim yerinin
duvarları ısı yalıtımına tabi tutulmalı ve ortamı ısıtacak bir sistem kurulmalıdır.



Ortamdaki nemlilik ve sıcaklığı kontrol etmek için yeterli kapasitede bir klima
kullanılmalıdır. Sıcaklık ortalama 27 oC’de, nem oranı ise % 60 dolayında sabit
tutulmalıdır.



2 m3 lük bir tank için tank yüzeyinin 30 cm üstüne iki adet flüoresan lamba
yerleĢtirilmelidir.

2.3. Artemia Üretim Yerinin Planlanması
Artemia üretim yeri planlanırken aĢağıdaki unsurlar dikkate alınmalıdır:











Üretim yeri mümkünse ayrı bir birim olarak belirlenmelidir.
Artemia üretim yeri fitoplankton ünitesi ile balık larva ünitesine yakın bir yerde
seçilmelidir.
Üretim yerindeki zemin, duvar, tezgâh gibi yüzeyler, hijyen kurallarına göre
kolay temizlenebilen malzemelerden seçilmelidir.
Üretim sistemi yerden en az 80-100 cm yukarıda bir tezgâh üzerine
planlanmalıdır.
Aydınlatma ve havalanma iyi olmalıdır.
Ortam sıcaklığının sabit tutulabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Elektrik kesintileri için tedbir alınmalıdır.
Birimde mutlaka temiz su ve atık su tertibatı olmalıdır.
Malzemelerin ve araç gereçlerin saklanacağı raflar bulunmalıdır.
Yumurtaların saklanacağı kuru ve serin yerler (mümkünse buzdolabı)
düzenlenmelidir.

Artemia üretiminde su koĢulları ise Ģöyle sıralanabilir:








Havalandırma:
Oksijen miktarı:
Sıcaklık:
Tuzluluk:
pH:
Kist yoğunluğu:
IĢık yoğunluğu:

Sürekli
5mg/l
25-28 0C
5-35 gr/l
8- 8,5
2-5 gr/l
Su yüzeyinde 2000 lüx
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2.4. Su Piresi ( Daphnia)Üretim Yerinin Planlanması
Su piresi üretim yerleri planlanırken Ģu konulara dikkat edilmelidir:


Konum: Balık üretim yerinden ayrı fakat balık havuzlarına yakın bir yerde
olmalıdır.



Sutemini: Ortamda taze su giriĢini sağlayacak su tesisatı bulunmalıdır.



Sıcaklık: Daphnialar günlük ve yıllık sıcaklık değiĢimlerine karĢı oldukça
toleranslıdır. En uygun geliĢme sıcaklıkları 18-25 °C dir.



Suderinliği: Daphnia kültürünün yapıldığı havuzların derinliğinin 40-50 cm
olması tavsiye edilmektedir



pH: pH’nın 7.1-8.0 olduğu ortamlar su piresinin yaĢaması için en uygun
uygunudur.



Havalandırma: Kültür ortamına hava verecek havalandırma tertibatı
bulunmalıdır. Daphnia kültürünün yapıldığı ortam kuvvetli bir havalandırmayla
çok iyi karıĢtırıldığında diĢiler üzerindeki yumurta sayısının, alg üretiminin ve
diĢi sayısıyla popülasyon yoğunluğunun arttığı bildirilmiĢtir



IĢık: Kültür ortamı direkt güneĢ ıĢığına maruz kalmamalıdır. Ancak ortamda
bulunan ve su piresinin en önemli besini olan fitoplanktonun geliĢmesi için
günün belli saatlerinde belli ölçüde ıĢık alacak Ģekilde üretim ortamı
düzenlenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek üreteceğiniz canlı türüne göre ortam ve su koĢullarını
düzenleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ortamın temizlik ve dezenfeksiyonunu
yapınız.
 Steril edilmesi gereken malzemeleri
steril ediniz.
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
 Birkaç diĢiyi bir kaba sağınız.
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
 Kültür kaplarını dezenfekte ediniz.
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
 Su giriĢini kontrol ediniz ve suyun
olunuz.
filtrasyonunu sağlayınız.
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
 Su parametrelerini ölçünüz ve ölçüm
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
değerlerini kaydediniz.
 Ortamın yeterince aydınlanmasını
sağlayınız.
 Ortam hijyenin devamlılığını sağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

( ) IĢık, fitoplankton kültür yoğunluğunda etkili olan en önemli faktördür.
( ) Fitoplankton kültür ortamlarında genellikle 18-22 oC arasında sıcaklık uygulanır.
( ) Arzu edilmeyen organizmaların bulaĢmasını önlemek için, kültür kapları
kullanılmadan önce otoklav veya etüv kullanılarak steril edilmesine gerek yoktur.
( ) ÇeĢitli yapı ve özellikteki filtreler yardımıyla ortama giren su içinde bulunan
parçacıklar ve kirleticiler sudan arındırılır
( ) Fitoplankton kültüründe istenilen pH değerleri 4-5 arasındadır.
( ) En uygun tuzluluk oranı %o 20- 35 olarak söylenebilir. Eğer kullanılacak deniz
suyu bu değerlerin üstünde ise ortama tatlı su ilavesi yapılarak tuzluluk oranı
dengelenmelidir.
( ) Rotiferin geliĢimi en iyi 25-30 oC sıcaklıklardadır.
( ) Nem oranı ise % 90 dolayında sabit tutulmalıdır.
( ) Tankların iç kısmı kirlenmeyi daha kolay izlemek için beyaza boyanmalıdır.
( ) Rotiferler yoğun tuzlu sularda daha iyi geliĢir.
( ) Su piresi kültür ortamı balık üretim yerinden ayrı fakat balık havuzlarına yakın bir
yerde olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, kültürü yapılan fitoplankton türlerini ayırt
edebilecek, fitoplankton ekim yöntemlerini uygulayabilecek ve fitoplankton kültüründeki
büyümeyi izleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Yakınınızda bulunan akvaryum balıkları, çipura, levrek üretim hanelerine gidip
buraların canlı yem ünitelerini;

Üretilen canlı yemlerin çeĢitlerini,


Üretim nedenlerini,



Bu canlı yemlerin üretim ortamlarını ve araç gereçlerini gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

3. FĠTOPLANKTON KÜLTÜRÜ
Su ortamında besin molekülü (organik madde) yapan (sentezleyen) temel üreticiler
fitoplanktondur. Fitoplankton karasal bitkilere göre daha karmaĢık karbonlu moleküller
oluĢturur. ÇeĢitli kaynaklardan gelen besleyici elementleri (nutrientleri) bünyelerine alır ve
bir ıĢık kaynağı yardımıyla ve fotosentez tepkimeleriyle bunları yaĢamsal aktiviteleri için
gerekli besin molekülleri halinde birleĢtirir.
Fitoplanktonik canlılar son derece zengin, karbonhidrat ve özellikle yağ asidi içeriğine
sahiptir. Besin değeri yüksek olan bu canlılar su ortamında yaĢayan diğer canlılar için en
önemli besin kaynaklarıdır. Aynı zamanda balık ve omurgasız canlıların renklenmelerinde
önemli rol oynar. Bu özelliklerinden dolayı 100 yılı aĢkın zamandan bu yana fitoplankton
üretilmesi ve su canlılarının yetiĢtiriciliğinde kullanılması için çalıĢmalar yoğun bir biçimde
sürdürülmektedir.
Fitoplanktonik canlılar bitkisel özellikler taĢır ve bu yüzden de fotosentez yapma
özelliğine sahiptir. Bunlar ortamda bulunan karbondioksit, besleyici tuzlar ve çeĢitli
elementleri kullanarak, sahip oldukları klorofil maddesiyle güneĢ ıĢınlarını alarak fotosentez
yapar. Bu olay sonucunda da organik besin moleküllerini oluĢturur.
6 CO2 (karbondioksit) + 12 H2O (su)+ IĢık enerjisi → C6H12O6 ( glikoz= besin
molekülü)+ 6 O2 (oksijen) + 6H2O (su)
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3.1. Kültürü Yapılan Fitoplankton Türleri
Denizlerde fitoplankton türleri çok geniĢ bir yayılım göstermekle beraber tümü
yetiĢtiricilik amacıyla kullanılmamaktadır. YetiĢtiricilikte kültür ortamına kolay adapte olan
besin içeriği yetiĢtirilecek balığın ihtiyaçlarına cevap verebilen, hastalıklara karĢı dayanıklı
türler tercih edilmektedir. Bu amaca uygun olan fitoplankton grupları ve bunlara ait türlerin
genel özellikleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir;

Fotoğraf3.1: Isochrysis galbana

Fotoğraf3.2: Phaeodactylum sp.
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SINIF

TÜR
Chaetoceros
calcitrans

RENK

KÜLTÜRDEKĠ
YOĞUNLUK

HÜCRE
BÜYÜKLÜĞÜ

(hücre/ml)

(mikron)

Sarı kahverengi

5-106

4-5

Skeletonema costatum Sarı-kahverengi

3-106

5-8

Phaeodactylum
tricornatum

Sarı kahverengi

5-106

8

Nitzchia seriata

Sarı kahverengi

Isochrysis galbana

Kahverengi

17-106

Pavlova lutheri
(Monochtysis)

Kahverengi

15-106

Tetraselmis suecica

YeĢil

2-106

8-10

Dunaliella tertiolecta

YeĢil

2-106

8-10

Chlorella
stigmatophora

YeĢil

40-106

1-2

Nannochloris sp.

YeĢil

40-106

1-2

Cyanophyceae

Spirulina sp.

MaviyeĢil

Dinophyceae

Gymnodinidum
splendes

Kahverengi

2-300

53

Bacillariophycea

Haptophyceae
Prasinophyceae

Chlorophyceae

80-140

Tablo 3.1: Fitoplanton grupları ve genel özellikleri

Fotoğraf 3.3: Skeletonema costatum
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2-3

Fotoğraf 3.4: Tetraselmis suecica

3.2. Fitoplankton Kültür Yöntemleri


Test tüplerinde alg kültürü: Yoğun fitoplankton kültürünün geliĢimi test
tüplerinde gerçekleĢtirilen kültürün kalitesine bağlı olduğundan, istikrarlı bir alg
üretimi için saf stok kültür kullanılması özellikle tavsiye edilmektedir.
Nitelikli ve saf alg stok kültürü ya izolasyon teknikleri ile elde edilir ya da
bilinen laboratuvardaki orijinal stok kültürden satın alınır. Bu izolasyon iĢlemi
için içinde 10 ml stok besi ortamı bulunan 20 kadar test tüpünün her birine steril
pastör pipetle izole edilecek stok kültürden iki damla inokülasyon (ekim)
yapılır.
Stok kültürün saflığı, ortamın Ģeffaflığı, içinde topaklanmanın olmaması ve hızlı
geliĢme gibi parametrelere göre değerlendirilir. Ayrıca mikroskop altında
incelenen örnekteki hücre büyüklüklerinin homojen olması da kültürle ilgili iyi
bir göstergedir.
Ekimi yapılan test tüplerindeki kültürler 200 ml’lik daha büyük hacimlere
transfer edilmeden önce iki-üç hafta geliĢmeleri sağlanır.
Alg hücrelerinin test tüplerinin dip kısımda çökelmesini engellemek için her
gün dikkatli bir Ģekilde çalkalanmalıdır. Stok kültürün seçiminden sonra kalan
diğer temiz stoklar 2-4˚C’de üretim sezonundaki iĢ yoğunluğunu azaltmak
amacıyla buzdolabında muhafaza edilir. Bu stoklar haftada bir kez çalkalanır.
ġayet stokun yüksek kondisyonu sürdürülebilirse buzdolabında altı ay muhafaza
edilebilir.
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Fotoğraf3.5: Kültür ortamının hazırlanması

Fotoğraf3.6: Fitoplankton kültür odası

21



200 mlhacimlerde alg kültürü: 200 ml’lik erlen kültüründe havalandırma
sistemine gereksinim yoktur. Daha önceden 200 ml’lik erlen içerisinde 150
mlsterile edilmiĢ kültür solüsyonuna (besi ortamı) iyi kondisyondaki tek bir test
tüpü seçilerek ekim yapılır. Erlen içerisinden bulunan C02 alg geliĢimini
hızlandırır. Kültürün bu safhadaki geliĢim süresi 4-7 gün arasında
değiĢmektedir. Her sabah erlenin çalkalanması tavsiye edilmektedir.



5l’lik balonjoje kültürü: Bu kültür için kullanılacak ünite; 5 l’lik balonjoje,
silikon tapa, havalandırma ve hava sağlayan cam borudan oluĢmaktadır. Hava
borusu 45 derecelik bir açıyla balonjoje kapağından çıkar. Kültür ortamının
sirkülasyonu için kuvvetli havalandırmaya (6 l/dak.) ihtiyaç vardır.
DıĢarıdan hava ile gelebilecek herhangi bir kontaminasyon riskini asgari
seviyeye indirgemek için gelen hava pamuk ile filtre edilerek balonjojeye
verilir. 200 ml’lik erlen içerisinde geliĢtirilen kültür, içerinde otoklavda sterilize
edilmiĢ kültür besi ortamı bulunan 5 l’lik balonjojeye aĢılanır.
Nannochloropsissp. yoğunluğu inokülasyondan 4-7 gün sonra 80-100x106
hücre/ml’ye ulaĢır. Bu yoğunluğa ulaĢan kültür sera içerisinde bulunan 100
litrelik polikarbon tanklara aĢılanabilir.

Büyük hacimlerde (100 l’den 1 m3’e) alg kültürü: Alg kültürünün bu safhası
kuluçkahanenin diğer bölümlerden bağımsız olarak kurulmuĢ olan sera
içerisinde yürütülmektedir. Burada herhangi bir kontaminasyonu önlemek için
kullanılan malzemeler %12 aktif klor ihtiva eden 300 ppm çamaĢır suyu ilave
edilmiĢ suda bekletilerek dezenfekte edilir. Nannochloropsissp.ve
Phaeodactylumsp., düĢük konsantrasyonlardaki klora karĢı tölerans
gösterebildiklerinden klorlu suda bekletilen malzemeler musluk suyu ile
durulanmadan direkt olarak kullanılabilir.
Sera içerisindeki tanklar polikarbon malzemeden yapılmıĢ olup Ģeffaftır. 100-1000
litrelik polikarbon tanklar filtre edilmiĢ deniz suyuyla doldurulup 300 ppm
konsantrasyonunda çamaĢır suyu ilave edilerek klor ile bir gece sterilizasyona tabi tutulur.
Ertesi sabah, tanktaki su, sodyum tiyosülfat solüsyonu ile birkaç dakika muamele edilerek
klor nötralize edilir. Sterilizasyon süresince tank orta derecede havalandırılır. 100 ve 1000
litrelik kültür tankları için sırası ile 8 ve 22 l /dk.havalandırma sağlanır.
Tanklara zirai gübre ve 100 l’lik kültür tanklarına, 5 l’lik balonjojeden alg
inokülasyonu yapılır. 100 l’lik bir tanktaki fitoplanktonun tümü 1 m3lük tanka ekilir.
Kültürün bu safhasında ekimi yapılacak Nannochloropsis sp.nin yoğunluğu genel olarak 25x106 hücre/ml arasındadır ve yaklaĢık bir hafta içerisinde hedeflenen fitoplankton
yoğunluğu olan 30-60x106 hücre/ml’ye ulaĢır.
Deniz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan çamaĢır suyu (klorin), bunun
nötralizasyonu ve Nannochloropsis sp. ve Phaeodactylum sp.kültürleri için kullanılacak
gübre oranları Tablo 1’de özetlenmiĢtir.
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Tank Kapasitesi
100 l

1 m3

5 m3

30 m3

100 l

900 l

2 m3

10 m3

ÇamaĢır suyu (12% sodyum hipo-klorit)
20 ml
(ml)

180 ml

400 ml

2l

10% Sodyum tiyosülfat solüsyonu (ml)

18 ml

40 ml

200 ml

BaĢlangıç su hacmi (m3)

2 ml

Uygulama sıklığı

Bir kez

Her üç günde bir

Tablo 3.2:Nannochloropsissp.vePhaeodactylumsp.kültüründe kullanılan kimyasallar ve kullanım
miktarları

Fotoğraf 3.7: Fitoplankton kültür sistemi
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Fotoğraf 3.8: Fitoplankton kültürünün iĢlem basamakları



Yoğun (Kitlesel) alg kültürü: Yoğun alg üretimi, bina dıĢına yerleĢtirilen 5-30
m3 hacme sahip fiberglass tanklarda yapılmaktadır. Fitoplankton geliĢimini
hızlandırmak için tanklar güneĢ ıĢınlarını direkt alabilecek Ģekilde yönleri
doğudan batıya doğru olarak yerleĢtirilmelidir. Tanklar rotifer ve diğer
protozoaların kuvvetli rüzgâr veya diğer herhangi bir Ģekilde bulaĢma riski göz
önüne alınarak yerleĢtirilmelidir.
Tankların temizlenip doldurulabilmesi için filtre edilmiĢ deniz suyu ve musluk suyuna
kolayca ulaĢılabilmelidir. Tanktaki alg hücrelerini iyice karıĢtırarak süspansiyon hâlinde
tutmak amacıyla kuvvetli bir havalandırma yapılır. Bu amaçla tankın tabanına tank
duvarından 30 cm uzaklıkta 1.5 cm çapında bir hortum dairesel olarak monte edilir. Hortum
üzerinde 10 cm aralıklarla 1 mm çapında havalandırma delikleri açılır. Ayrıca daha iyi
sirkülasyon sağlayabilmek için tankın merkezine doğru bir yada iki havalandırma taĢı
yerleĢtirilir.
1 ve 5 m3 tanklarda yetiĢtirilen kültür sırasıyla 5 ve 30 m3 tanklara aĢılanır.
Nannochlorpsissp.nin kültüründe tankın baĢlangıçtaki su derinliği ayarlanırken ekimi
yapılacak algın yoğunluğu ve hacmi göz önüne alınmalıdır. Ekim yapıldıktan sonra tankın
yoğunluğu 5-10x106 hücre/ml arasında ayarlanır ve hücre yoğunluğu 20x106 hücre/ml
ulaĢtığında tanka dezenfekte edilmiĢ deniz suyu ilave edilerek tankın yoğunluğu 10x106
hücre/ml düĢürülür.
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3.3. Fitoplankton Kültüründe Büyüme
Fitoplanktonun karakteristik geliĢme safhaları beĢ ayrı aĢamada gerçekleĢir: Uyum
veya adaptasyon safhası, hızlı geliĢme safhası, geliĢmenin yavaĢlama safhası, duraklama
safhası ve çökme safhası







Uyum safhası: Ekimi yapılan alg hücreleri ortama uyum aĢamasında
olduğundan geliĢmenin nispeten yavaĢ olduğu safhadır.
Hızlı geliĢme safhası: Hücreler düzenli ve sürekli olarak sabit bir oranda
bölünmeye baĢlamaktadır. Bu aĢamada geliĢme oranı maksimum seviyededir.
YavaĢ geliĢme safhası: Bu aĢama hızlı çoğalma ve durgunluk safhaları
arasındaki geliĢmenin yavaĢladığı safhadır. Bu safha diğer kültür tankına ekim
yapılma zamanı olarak tavsiye edilmektedir.
Duraklama safhası: Hücrelerin çoğalma ve yok olma oranlarının eĢit olduğu
bu evrede, hücre sayısında herhangi bir değiĢme olmamaktadır.
Çökme safhası: Bu safhada hücre sayısı ani olarak azalmaya baĢlar. Bu
safhadaki fitoplankton, larva veya rotifer kültürü için kullanılmamalıdır.
Trabzon Su Ürünleri AraĢtırma Enstitüsünde yapılan bir çalıĢmada
Nannochloropsis sp. Ve Phaeodactylum sp. türlerinin stok kültürleri
Japonya’dan getirilmiĢ ve Dunaliella spp., Chlorella spp., Chaetoceros sp. ve
Skeletonema costatum türleri Türkiye sularından izole edilerek stok kültür
oluĢturulmuĢtur. Yapılan denemeler sonucu yoğun üretimde kullanılacak aday
tür olarak Nannochloropsis sp. ve Phaeodactylum sp. seçilmiĢtir.
Rotiferin küçük ölçekli hacimlerde üretim safhasında beslenmesi amacıyla
Tetraselmis sp. kültürü de yapılmaktadır. Optimum sıcaklıklarda (20 oC ve
12.5oC) Nannochloropsis sp.ve Phaeoductylum sp. türlerinin yoğunluğu
ekimden (inokülasyon) bir hafta sonra sırasıyla 20 x 106 ve 2 x 106
hücre/ml’ye ulaĢır.

ġekil 3.1: Fitoplankton kültüründe büyüme grafiği
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3.4. Fitoplankton Kültür Ortamının ZenginleĢtirilmesi Ġçin
Kullanılan Maddeler
Fitoplankton hücrelerinin ihtiyaç duydukları elementleri Ģöyle sıralayabiliriz:









Azot: Hücrede aminoasitlerin dolayısıyla proteinlerin yapısında yer aldığı için
kaçınılmaz bir elementtir.
Fosfor: Fitoplankton hücrelerinde ATP, nükleik asit ve fosfolipidlerin yapısında
yer aldığından önemli bir elementtir.
Karbon: Karbon içeren organik bileĢiklerin kuru ağırlığının yaklaĢık % 50
karbon elementidir. Bu nedenle de fitoplankton hücreleri fotosentez esnasında
karbona ihtiyaç duyar. Bu karbon CO2’ten sağlanır.
Kalsiyum: Büyümeyi sağlayan önemli bir elementtir. Hücre zarı ve hücre
çeperinin yapısında rol oynar.
Magnezyum (Mg): Enzimlerin oluĢmasında rol oynar. Hücre bölünmesinde
etkin rol oynar.
Sodyum (Na) ve Potasyum (K) : Büyümeyi doğrudan etkiler.
Demir (Fe) ve Mangan (Mn): Demir eksikliği fotosentez hızını etkiler. Mangan
fazlalığında geliĢme yavaĢlar.
Vitaminler: Suda eriyen üç tür vitamin çok önemlidir. Bu vitaminler B12, B1 ve
Biotindir.

Fitoplankton kültüründe bu temel besin elementlerini içeren besin ortamları
(zenginleĢtirici sıvı karıĢımlar) hazırlanarak ortama belirli oranlarda verilmelidir.
Yoğun üretim tanklarında, verilecek olan gübrenin oranı ve veriliĢ sıklığı kültürün
geliĢimini kontrol ettiğinden Tablo 2’de görüldüğü gibi standart gübrenin üçte biri, üç günde
bir olmak üzere tanklara verilir.

Tablo 3.3: Fitoplankton üretim tanklarında gübreleme
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3.5. Fitoplankton Sayımı
Ġdeal Ģartlarda büyüme ve kontaminasyonun izlenmesi amacıyla her kültür partisinin
hücre yoğunluğu günlük olarak ölçülmelidir.
Fitoplanktonun hücre sayımı biyolojik mikroskop altında sayım kamarası
(hemasitometre) kullanılarak yapılır. Sayım kamarası ortasında kalın dikdörtgen veya H
Ģeklinde sayılacak fitoplankton hücrelerinin yerleĢtirileceği dairesel girintiler içerir.
Kamaranın tipine göre derinliği 0.1 mm olan bir odacık oluĢturan bir veya iki sayım alanı
bulunur.
Sayım amacıyla her bir kültür tankından alınan üçer örnek iyice karıĢtırılır. Pastör
pipet kullanılarak örnekten bir damla sayım kamarasındaki odacığa tespit edilir. Örneğin
sayım odacığına yerleĢtirilmesinde aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:







Sayım kamarası temizlenir ve % 90 alkol içerisine konur. Toz ve yağdan
tamamen arındırılmalıdır.
Lamel sayım kamarasının ölçümlendirilmiĢ (cetvelli) kısmına yerleĢtirilir.
Sayım kamarası ile lamel arasında Newton halkası (gökkuĢağı renginde)
oluĢuncaya kadar lamel sıkı bir Ģekilde bastırılıp hafifçe döndürülür.
Bir damla örnek (lamelin karĢılıklı kenarlarına kadar yayılacak miktarda)
lamelin üstüne damlatılarak sayım odacığının içerisine girmesi sağlanır.
Örnek taĢmaya sebep olacak kadar fazla veya sayım odacığını tam
doldurmayacak kadar az olmamalıdır.
Petri kutusunun içerisine örneğin buharlaĢmasını önlemek için bir parça ıslak
kâğıt yerleĢtirilir. Sayım kamarası petri içerisine konarak hücrelerin çökmesi
için 5 dakika bekletilir.

Fitoplankton sayımında yaygın olarak ölçümlendirme ve ebatlarına göre üç tip kamara
kullanılmaktadır. Thoma tip sayım kamarasında en büyük karenin ebatları 1 mm x 1 mm’dir.
Burker-Turk tipinde 3 mm x 3mm ve Neubauer tipinde ise 4 mm x 4 mm’dir.

ġekil 3.2: Thoma tipi sayım kamarasının yapısı
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Bu sayım odacığı büyük, orta ve küçük karelere sahiptir (ġekil A, B ve C). Büyük
karenin alanı (ġekil A) 1mm x 1mm’dir. Büyük bir karede genellikle 16 veya 25 orta
büyüklükte kare (ġekil B)bulunurken orta büyüklükte bir karede 25 adet küçük kareye (ġekil
C) sahiptir. Rastgele 5 tane orta (B) büyüklükte kare seçilerek bu karelerde kalın çizgilerle
çevrelenmiĢ olan alan içerisinde kalan tüm hücreler mikroskop altında 200 - 400 kez
büyütülerek sayılır (ġekil 3.2) Eğer kültürün hücre yoğunluğu düĢük ise büyük karenin (A)
içindeki tüm hücreler sayılır. Sayımı yapılan kareyi çevreleyen üst ve sol kenar çizgisine
dokunan hücreler sayılırken alt ve sağ kenar çizgisine dokunanlar sayılmaz. Kültürün hücre
yoğunluğu aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır:

Orta büyüklükteki 5 karede sayılan toplam hücre sayısı:
N1 + N2 + N3 + N4 + N5

Orta büyüklükteki karedeki ortalama hücre sayısı:
(N1+….+N5)/5

Büyük kareler (A) 16 orta boy kare (B) içeriyorsa
sayım kamarasındaki toplam hücre sayısı;
(N1+….+N5)/5 x 16
Sayım kamarasının hacmi;
1 x 1 x 0.1 (mm) = 0.1 mm3



1 ml = 10 x 10x 10 (mm) = 1,000 mm3
Buna göre fitoplankton hücre yoğunluğu (hücre/ml) aĢağıdaki Ģekilde
hesaplanabilir.
(N1+….+N5)/5 x 16 x (1,000/0.1) = ( N1+….+N5)/5 x 16 x 10,000


ġayet büyük kare (A) 25 orta boy kare (B) içeriyorsa
sayım kamarasındaki toplam hücre sayısı (hücre/ml);
(N1+….+N5)/5 x 25 x 10,000

Eğer büyük karenin tümü sayılırsa (A);
Fitoplanktonun yoğunluğu (hücre/ml) = N x 10,000

3.6. Fitoplankton Kültürünün Hasadı ve Muhafazası
Hedeflenen yoğunluğa ulaĢan alg kültür, rotifer beslemede veya muhafaza amacıyla
konsantre edilmeden önce sıcaklığı kontrol edilebilen tanklara transfer edilir. Alg kültürünün
bir tanktan diğerine nakli spiral hortum takılmıĢ olan dalgıç pompalarla yapılmaktadır. Bu
iĢlem sırasında hortumun ucuna yerleĢtirilen 45 mikronluk plankton kepçesi ile alg filtre
edilir.
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ġekil 3.3: Günlere göre yoğunluk değiĢimi

Larva üretim sezonunda iĢgücü kullanımını azaltmak, üretim sezonu dıĢında kültürün
sürekliliğini sağlamak ve yoğun üretim esnasında acil kaynak olarak kullanılmak üzere hasat
edilen planktonun bir kısmı veya tamamı polietilen içi oyuk fiberglas zar1 mikron (ağız
açıklığı) konsantre makinesi ile konsantre hâle getirilmektedir. Konsantre edilen alg sıvı
hâlde veya dondurularak muhafaza edilmektedir.
Bu kültür bir yıldan daha fazla bir süre kalitesinde önemli bir değiĢim olmadan
muhafaza edilebilir. Konsantre alg kuvvetli bir havalandırma sağlanan plastik kaplara
stoklanır ve buzdolabında 1-3°C’de muhafaza edilir. Bununla beraber, konsantre edilen alg
plastik poĢetlere nakledilerek –30°C’nin altında derin dondurucuda lipid içeriğini
koruyabilmesi için muhafaza edilir. Konsantre edilen Nannochloropsis’in yoğunluğu 5–
6x109 hücre/ml ve Phaeodactylum ise 0.4–0.5x109 hücre/ml civarında olabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi
fitoplankton üretimi yapınız.

ĠĢlem Basamakları


Yeteri kadar fitoplankton toplayınız.



Topladığınız
fitoplanktonu
size
verilecek tayin anahtarı ve Ģekillere
göre mikroskop altında sınıflandırınız.



Tek tek ayırdığınız fitoplankton
türlerini ayrı test tüplerine alınız.



Kültür ortamının fiziksel ve kimyasal
koĢullarını yukarıda belirtilen Ģekilde
düzenleyiniz.

Öneriler

Kültürde kullanacağınız kapları ve
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
malzemeleri sterilize ediniz.
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
 Test tüplerinde çoğaltılan fitoplanktonu
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
200 ml’lik erlenmayere alınız ve
olunuz.
burada geliĢmesini sağlayınız.
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
 4-7 gün sonra 5 litrelik balonjojeye  Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
geçiriniz.




4-7 gün sonra 100 litre ile 1 m3
hacimlerdeki üretim kaplarına aĢılama
yapınız.



Ortalama 7 gün sonra 5-30 m3 kaplarda
yoğun üretime geçiniz.



Kültür çalıĢması için uygun biyolojik
oĢinografi
modülünde
belirtilen
yöntemlerle yeteri kadar fitoplankton
toplayınız.



Topladığınız
fitoplanktonu
size
verilecek tayin anahtarı ve Ģekillere
göre mikroskop altında sınıflandırınız.



Tek tek ayırdığınız fitoplankton
türlerini ayrı test tüplerine alınız.



Kültür ortamının fiziksel ve kimyasal
koĢullarını yukarıda belirtilen Ģekilde
düzenleyiniz.
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Kültürde kullanacağınız kapları ve
malzemeleri sterilize ediniz.



Test tüplerinde çoğaltılan fitoplanktonu
200 ml’lik erlenmayere alınız ve
burada geliĢmesini sağlayınız.



4-7 gün sonra 5 litrelik balonjojeye
geçiriniz.



4-7 gün sonra 100 litre ile 1 m3
hacimlerdeki üretim kaplarına aĢılama
yapınız.



Ortalama 7 gün sonra 5-30 m3 kaplarda
yoğun üretime geçiniz.



Fitoplankton kültüründeki
aĢamalarını gözleyiniz.



Kültür ortamına, yukarıda belirtilen
zenginleĢtirici besin karıĢımlardan
uygun zaman aralıklarında ekleyiniz.



Her gün düzenli olarak birim
hacimdeki
fitoplankton
miktarını
mikroskop altında sayınız.



Hedeflenen
yoğunluğa
ulaĢıldığı
zaman 45 mikronluk plankton bezi ile
üretilen fitoplanktonu süzünüz.



Elde ettiğiniz fitoplanktonu uygun
koĢullarda saklayınız ya da taze olarak
zooplankton tanklarına besin olarak
veriniz.

geliĢim
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

( ) Denizlerde fitoplankton türleri çok geniĢ bir dağılım göstermekle beraber, tümü
yetiĢtiricilik amacıyla kullanılmamaktadır.
( ) Phaeodactylum tricornatum türü yeĢil algdir.
( ) Ekimi yapılan test tüplerindeki kültürler, 200 ml’lik daha büyük hacimlere
transfer edilmeden önce iki üç hafta geliĢmeleri sağlanır.
( ) Yoğun alg üretimi, bina dıĢına yerleĢtirilen 5-30 m3 hacme sahip fiberglas
tanklarda yapılmaktadır.
( ) Fitoplanktonun karakteristik geliĢme safhaları sekiz ayrı aĢamada gerçekleĢir.
( ) Hızlı geliĢme safhası, hücreler düzenli ve sürekli olarak sabit bir oranda
bölünmeye baĢlamaktadır. Bu aĢamada geliĢme oranı maksimum seviyededir.
( ) Ġdeal Ģartlarda büyüme ve kontaminasyonun izlenmesi amacıyla her kültür
partisinin hücre yoğunluğu günlük olarak ölçülmelidir.
( ) Sayım kamarası temizlenir ve % 10’luk alkol içerisine konur.
( ) Thoma tip sayım kamarasında en büyük karenin ebatları 1 mm x 1 mm’dir.
( ) Burker-Turk tipinde 3 mm x 3mm ve Neubauer tipinde ise 4 mm x 4 mm’dir.
( ) Azot, hücrede aminoasitlerin dolayısıyla da proteinlerin yapısında yer aldığı için
kaçınılmaz bir elementtir.
( ) Fitoplankton hücreleri fotosentez esnasında karbona ihtiyaç duymaz.
( ) Fitoplankton kültüründe bu temel besin elementlerini içeren besin ortamları
(zenginleĢtirici sıvı karıĢımlar) hazırlanarak ortama belirli oranlarda verilmelidir.
( ) Alg kültürünün bir tanktan diğerine nakli spiral hortum takılmıĢ olan dalgıç
pompalarla yapılmaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında rotiferin fizyolojisini ve üreme biyolojisini
öğrenecek, rotifer üretim yerinin planlanmasını yapabilecek, rotifer üretiminde kullanılan
araç gereçleri tanıyabilecek, üretim ortamının parametrelerini ayarlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Yakınınızda bulunan akvaryum balıkları, alabalık, çipura, levrek üretim hanelerine
giderek buraların canlı yem ünitelerini gözlemleyerek;


Üretilen canlı yemlerin çeĢitlerini,



Üretim nedenlerini,



Bu canlı yemlerin üretim ortamları ve araç gereçlerini araĢtırınız.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeninizle ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

4. ROTĠFER KÜLTÜRÜ
4.1. Rotiferin Fizyolojisi
Rotifer, Rotifera Ģubesi (Phylum), Monogononta sınıfı (Klasis) ve Brachionidae ailesi
(Familya) içinde yer alan Brachionus plicatilis, su canlılarının kültüründe kullanılan en
önemli türlerdendir. Boyu 99-280, eni 66-180 mikron civarındadır.
Vücut; baĢ, gövde ve kuyruk bölgesi olmak üzere 3 kısımdan meydana gelir. BaĢ
bölgesinin uç kısmında (anterior) siller bulunur. Bu siller hem yüzme hem de besin alma
organı olarak iĢ görür. Gövde bölgesi saydam olduğu için mikroskop altında iç organları
rahatlıkla görülebilir. Kuyruk bölgesinde ise yumurtalar bulunur.
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Resim 4.1: Rotifer (Brachionus plicatilis)

4.2. Rotiferin Üreme Biyolojisi
Rotifer uygun koĢullarda Partenogenetik (eĢeysiz) olarak ürer. Bu tip üremede
yumurta ve sperm birleĢmeden geliĢimini devam ettirir ve bir canlı birey oluĢturur. Böyle
yumurtalar 24-48 saat içinde açılır ve yumurtadan çıkan bireyler kısa sürede ergin hâle
geçer. Bu ergin bireylerin hepsi diĢidir. Bu tip üreme ortam koĢulları bozulana kadar devam
eder.
Ortam koĢulları bozulduğunda diĢiler tarafından daha küçük yumurtalar bırakılır.
Normal kromozom sayısının tam yarısı kromozoma (n sayıda; yani haploid) sahip bu
yumurtalardan haploid erkekler oluĢur. Haploid erkeklerde yine haploid spermler oluĢturur.
Olumsuz koĢullar oluĢtuğunda normal kromozom sayısına (2n sayıya) sahip yan
diploid diĢilerde haloid (n) yumurtalar oluĢturur. Erkek bireyden gelen haploid sperm (n) ile
diĢiden gelen haploid yumurta (n) birleĢerek diploid (2n) kromozom setine sahip kıĢ
yumurtasını oluĢturur. Bu yumurtalar kalın kabuklu ve kist karakterlidir. Kötü çevre
koĢullarını karĢı oldukça dayanıklıdır. Bu yumurtalarda geliĢme oldukça yavaĢlamıĢtır.
Rotiferin partenogenetik üremesi ortam koĢulları iyileĢmeye baĢlayınca tekrar
baĢlayarak diĢi bireyler oluĢur. Rotifer kültüründe yüksek yoğunluğa ulaĢabilmek için kültür
ortamında bulunan bireylerin partenogenetik (eĢeysiz) üreme döneminde olması istenir.
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Yumurtalı diĢilerin sayısı ne kadar fazla ise yeni oluĢacak birey sayısı o kadar fazla
olacaktır. Rotiferin besin olarak kullanıldığı su canlıları kültüründe bu çok önemli bir
unsurdur. AĢağıdaki sebeplerden dolayı rotifer bireyleri eĢeyli üreme fazına geçebilir:

Ortamda yüksek birey yoğunluğu

Besin cinsi

Su sıcaklığı

Suyun tuzluluğu

IĢık yoğunluğu

Suyun kalitesi

Rotifer neslinin genetik karakterleri
Yukarıdaki koĢulların hepsi uygun olduğunda kıĢ yumurtası açılarak amiktik yani
eĢeysiz üreyebilen diĢiler oluĢur ve partenogenetik olarak çoğalmaya baĢlar.

ġekil 4.1: Rotiferin yaĢam döngüsü
ġekilde Haoloid (N)Yumurta değil Haploid (N)Yumurta olmalı
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ġekil 4.2:Rotiferin yaĢam döngüsü

4.3. Rotifer Üretiminde Kullanılan Araç Gereçler
Üretimde kullanılan tankları çeĢitli hacimlerde silindirokonik-polyester tanklar
kullanılabilir. Bu tanklar kolaylıkla taĢınabilmeli ve hafif olmalıdır. Tankların iç kısmı
kirlenmeyi daha kolay izlemek için beyaza boyanmalıdır. Hacimleri ihtiyaca göre 50-200
litreden 2 m3 e kadar değiĢebilir.

Fotoğraf4.1: Rotifer kültür odası

36

Fotoğraf4.2: Rotifer üretiminde kullanılan tanklar

Fotoğraf4.3: Üretim çalıĢması yapılan rotifer tankları

Rotiferler düĢük tuzlu sularda daha iyi geliĢir. Bu nedenle iyi kalitede suyun sürekli
hazır bulundurulması için bir tank gereklidir.
Diğer araç ve gereçlerde Ģöyle sıralanabilir:








Deney tüpleri
Erlenmayer
Balon joje
Akvaryum
Beher
Plastik bidonlar
Kovalar

25 mililitrelik
250 mililitrelik
4 litrelik
10, 20, 30, 40 litrelik
100, 500, 1000 mililitrelik
60 litrelik
15 litrelik
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Plankton bezleri 40, 45, 80, 90, 100 μ göz açıklığında
Pipetler
Termostatlı ısıtıcılar

4.4. Rotifer Temin Yöntemi
Rotiferlerin ergin bireyleri 200-300 μ büyüklüğünde ve geniĢ tuzluluk aralıklarına
toleranslı bir türdür. Bunlar doğada acı su özelliği gösteren deniz kıyısına yakın bölgelerde
ya da denizle kesintili iliĢki durumundaki su birikintilerinde bulunur.
Ortamdan ergin birey toplayıp (ayırma izolasyon) iĢleminden önce kullanılacak
araçlar çalıĢma yapılmadan önce %5’lik HCl (Hidroklorik asit) ile iyice yıkandıktan sonra
140 oC’de, 3 saat boyunca sterilizasyon aracında bekletilerek diğer mikroskobik canlılardan
arındırılmalıdır. Rotiferin bulunduğu doğal ortamdan amiktik diĢiler toplanır ve mikroskop
altında eĢeysiz üreme için seçilerek ayrılır. Elde edilen bireyler 2-6 litrelik bir hacme 18 oC
sıcaklıkta, ‰25 tuzlulukta muhafaza edilir.

4.5.Rotifer Üretim Tekniği
Rotifer üretimine baĢlanırken küçük hacimlerden büyük hacimlere doğru giden bir yol
izlenir. Bu durumu aĢağıdaki tablodaki örnekte açıklayabiliriz.

KAPLAR
Deney tüpü
Erlenmayer
Cam balon
Cam balon
Konik tank
Konik tank

HACĠM

ROTĠFER
ADEDĠ / ML

25 ml
250 ml
2 litre
5 litre
60 litre
200 litre

10
18
245
370
86
53

HACĠMDEKĠ TOPLAM
ROTĠFER SAYISI
(ADET)
250
4 500
4 900 000
1 480 000
4 300 000
10 600 000

Deney tüpüne rotiferin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilmiĢ steril su konulur ve
10 tane yumurtalı rotifer ilave edilerek ağzı bir pamuk tıkaçla kapatılır. Tüpler tüplük içinde
bir akvaryuma konur. Akvaryumdaki su bir ısıtıcıyla ısıtılarak tüplerin uygun sıcaklığa; yani
25-27 oC’ye gelmesi sağlanır. Tüplere konan steril suyun tuzluluğu %o 25, pH’si ise 7-8
olmalıdır. Bir süre sonra tüplerde çoğalmaya bağlı olarak besin azalması olur ve bu nedenle
de tüplere besin ilave edilir. Tüpler ağzına kadar dolduktan sonra erlenmayare geçilir. Bu
Ģekilde 200 litrelik tanklara kadar aynı iĢlemler uygulanır. Tanklara sürekli hava verilir ve
aydınlatma sağlanır. Daha büyük tanklara geçildiğinde ortama fitoplankton verilerek
beslemeye baĢlanır.
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4.6. Rotiferin Beslenmesi
Deniz balığı larvalarının beslenmesinde zooplankton önemli bir yer tutar.
Zooplanktonun beslenmesinde de fitoplankton önemlidir. Bilindiği gibi fitoplankton besin
zincirinin ilk, Zooplankton ise ikinci halkasını oluĢturur.
Rotifer üretiminde kullanılan suyun çok iyi filtre edilmesi gerekir. Çünkü rotifer suyu
süzerek beslenen bir canlı olduğu için suda bulunan bakterileri ve çeĢitli zerrecikleri
tüketebilir. Böylece istenmeyen zerrecikler ve hastalık yapan bakterilerde rotiferin bünyesine
geçer. Bu Ģekilde beslenen rotifer balık larvalarına verildiği zaman olumsuz sonuçlar ortaya
çıkar. Bu nedenledir ki rotifer üretiminde kullanılan su çok iyi filtre edilmiĢ olmalıdır.
Rotiferler iki Ģekilde beslenebilirler:


Maya ile besleme: Rotiferlerin beslenmesinde kullanım kolaylığı ve ucuz
olması nedeniyle maya sıkça kullanılan bir besindir. Bu amaçla bildiğimiz
ekmek mayası kullanılır. Kullanılacak maya miktarı ise Ģu ölçütlere göre
belirlenir:

1 ml’deki rotifer sayısı 100’den azsa bir milyon rotifer için 2 gram maya,

1 ml’deki rotifer sayısı 100-200 arasıysa bir milyon rotifer için 1,33 gram
maya,

1 ml’deki rotifer sayısı 200’den fazlaysa bir milyon rotifer için 1 gram
maya gerekir.

Yukarıdaki ölçütlere göre hesaplanan maya miktarı tartılır ve 2 litre tatlı suda
çözündürülür. Daha sonra 3 öğünde (sabah, öğleden sonra ve gece) rotifer tanklarına
dağıtılır. Eğer rotifer hasat ediliyorsa sabah hasat yapıldıktan sonra verilir. Hasat yapılmadan
önce rotiferlere maya verilirse bir kısım maya balık larvalarına ulaĢacak ve bu durumda balık
larvaları olumsuz etkilenebilecektir. Maya tankın her tarafına eĢit miktarda verilmelidir.
Maya ile besleme yapılırken su sıcaklığı 27 oC’den düĢük olmamalıdır. Eğer sıcaklık
düĢük olursa rotiferler mayayı tüketemezler ve maya da tankın dibine çökerek kirliliğe neden
olur. Çünkü maya deniz suyunda en fazla 24 saat canlı kalabilir. Sadece maya ile yapılan
beslemede rotiferlerde E vitamini ve klorofil eksikliği görülmüĢtür. Bu durumdaki rotiferle
beslenen balık larvalarında ölümler görülmüĢtür. Bu durumu gidermek için mayanın yanı
sıra dönüĢümlü olarak da fitoplanktonla besleme yapılmalıdır.


Fitoplankton ile besleme: Rotiferin beslenmesinde mayanın yanı sıra tek
hücreli fitoplankton kullanılması gerekir. Bu nedenle de iĢletmede bir
fitoplankton ünitesi kurulması gerekir. Fitoplankton kültürü modülünde
fitoplanktonun nasıl üretileceği gösterilmiĢtir. Fitoplanktonla beslemede en
çok aĢağıdaki türlerde kullanılır:




Dunaliellasp.
Tetraselmis sp.
Monochrysis sp.
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Isochrysis sp.
Chlorella sp.
Spirulina sp.
Scenedesmus sp.

Fitoplantonla beslemede türün yanı sıra hücre yoğunluğu da çok önemli bir yer
tutmaktadır. Bu nedenle ortama verilecek fitoplanktonun rotiferin tüketebileceği kadar
olması gerekir. Tetraselmis sp. rotiferlerin besin ihtiyaçlarını karĢılayan en iyi türlerden
biridir. Rotiferin beslenmesinde verilen fitoplankton ya da ekmek mayasının tüketiliyor
olması çok önemlidir. Aksi hâlde ortamda fazladan fitoplankton ve maya bulunacak,
bunlarda ortamdaki oksijeni tüketecek, bir süre sonrada ölecek ve ayrıĢmaya baĢlayacaktır.
Böylece rotifer kültür ortamındaki su hızla bozulacaktır. Bu olumsuz durum rotiferin aç
kalmasından çok daha tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle besleme yapılan rotifer tankları
sürekli olarak kontrol edilmeli, ortam sıcaklığı ve diğer parametreler sürekli izlenmelidir.
AĢağıdaki tabloda rotifer yoğunluğuna göre verilecek bazı fitoplankton hücre
sayıları verilmiĢtir.
BESĠN TĠPĠ
Tetraselmis
Monochrysis
Chlorella

Tetraselmis + ekmek
mayası
Spirulina

ROTĠFER
YOĞUNLUĞU
220 rotifer / mililitre

BESĠN MĠKTARI
200 fitoplankton hücresi/ rotifer

120 rotifer / mililitre

25.000 fitoplankton hücresi/ rotifer

250 rotifer / mililitre

30.000 fitoplankton hücresi/ rotifer

300 rotifer / mililitre

500 fitoplankton hücresi/ rotifer + 1,3
gram/ rotifer

150 rotifer / mililitre

0,20 miligram/mililitre

4.7. Rotifer Yoğunluğu
Bir tanktaki ortalama rotifer yoğunluğu 200 birey/mililitre olması önerilir. Bu rakamın
sağlanmasında tankın kullanım süresi ve günlük üretim miktarı arasındaki iliĢki sağlanır eğer
arzu edilirse 380 birey/mililitre gibi daha yüksek yoğunluklara ulaĢılabilir. Ortamdaki birey
yoğunluğu sıkça kontrol edilerek toplam birey sayısı belirlenmelidir. Bunun yanında rotifer
ortamında istenmeyen türler bulunursa bu çok olumsuz bir durumdur. Sistemin baĢtan
kurulması gerekebilir. O yüzden yoğunluğun ve birey çeĢitliğinin sürekli izlenmesi gerekir.

4.8. Rotiferin Sayımı
Rotiferin yoğunluğu ve genel durumları, boyu, yumurtalı olup olmadığı ve içeriği her
gün sayım iĢlemi ile yetiĢtiricilik süresince takip edilmelidir. Büyük sayımlarda 1 mililitrelik
pipetle ve çıplak gözle pipet ıĢığa tutularak bu iĢlem yapılır. Bu tip bir sayımla ancak rotifer
sayısını belirleyebiliriz. Diğer özellikleri hakkında bilgi edinemeyiz.
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Hassas sayımlar için 1 mililitre örnek alınır. 400 kareden oluĢmuĢ sayım lamına
(Dolfus lamı) örnek konur. Lugol çözeltisi ile tespit edildikten sonra mikroskop altında
sayım yapılır. Bu Ģekilde bireylerin yumurtalı olup olmadığı, büyüklükleri ve en önemlisi
ortama baĢka canlıların karıĢıp karıĢmadığını görmüĢ oluruz.
Bu sayımlarda 1 mililitredeki rotifer sayısı ve yumurtalı birey sayısı belirlenir. Bu iki
veri üretimin sağlıklı ve iyi koĢullarda yürütülmesinde çok önemlidir. Sayım sonucu elde
edilen sayılardan kültür ortamındaki toplam birey sayısına ulaĢılır ve ortama verilecek besin
(maya veya fitoplanton) miktarı belirlenir. Bunların yanı sıra sayım esnasında kültür
ortamına karıĢmıĢ diğer canlılar ve bakteriler tespit edilerek gerekli önlemler alınır.

4.9. Rotiferin Hasadı
Ortamdaki besin artıkları tankın konik kenarı ve dibine toplanır. Askıdaki maddeler,
bakteriler ve diğer istenmeyen zooplanktonik organizmalar çökeltme iĢlemine tabii tutulur.
Bunun için havalandırma durdurulur ve suya dairesel bir sirkülasyon verilir. Bu Ģekilde 1520 dakika beklenir. Rotiferler hareketli olduklarından suda askıda kalır ancak diğer canlılar
ve cansız partiküller dibe çöker. Tankın vanası açıldıktan sonra %10 hacimdeki su dıĢarıya
akıtılır. Böylece dipte biriken ve istenmeyen maddeler uzaklaĢtırılmıĢ olur.
2 m3 lük bir tanktan her sabah 500 litre hasat yapılır. Bu su özel filtrelerle süzülür. Bu
fitreler 45 µ göz açıklığında plankton bezinden yapılmıĢtır. Tankın alt kısmına bir vanayla
bağlanabilme özelliğindedir. Aynı anda 500 litreyi süzebilir. Gözenekler arasında rotiferin
girmemesi için su kontrollü ve yavaĢ açılır.
Süzülen rotiferlerin ebadı balık larvaları için çok önemlidir. Bu nedenle süzülen
rotiferler 80µ’luk filtreden tekrar geçirilir ve büyük bireyler ayrılır. Bu ayrılanlar çoğunlukla
yumurtalı ve ergin bireylerdir. Büyük bireyler toplam süzülen birey sayısının % 25’i
kadardır.
2m3lük bir tankta günde ortalama 100.000 adet yeni rotifer bireyi üretilebilir
(yoğunluk 200 rotifer/mililitre). Bu durumda bir tanktan 4-6 hafta boyunca faydalanılabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konuda her zaman üretilecek rotiferin tüketilecek
rotiferden fazla olmasıdır. Çünkü olası bir aksilikte yedekte kullanım için mutlaka rotifer
bulunması gerekir. Hasat esnasında azalan su fitoplankton içeren su ile takviye edilir.

4.10. Rotiferin ZenginleĢtirilmesi
Rotiferler kültürü yapılan bazı balıkların larvalarının ilk besinini oluĢturması açısından
çok büyük önem taĢır. Bu nedenle larvalara verilecek rotiferin besin değerininde yüksek
olması gerekir. Çünkü besin kalitesindeki zayıflık doğrudan balık larvalarına yansıyacak,
anormal larvalar ortaya çıkacak; hatta ölümlere neden olacaktır.
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Rotiferler süzüldükten sonra bir kapta yoğunlaĢtırılır. Suya doymamıĢ yağ asitleri ve
protein açısından zengin karıĢımlar verilerek rotiferlerin besin içeriği desteklenir. Bu amaçla
Ģu karıĢımlar kullanılır:


Balık karaciğer karıĢımı: 0.6 gram karıĢım 1 milyon rotifer için
hesaplanır. Saf oksijenle havalandırılmıĢ ve yoğunluğu 200 adet/mililitre
üzerindeki rotiferlere 24 saat boyunca uygulanır. 24 saat sonunda
doymamıĢ yağ asitlerince zenginleĢen rotiferler balık larvalarına
verilebilir.



Protein zenginleĢtirici: Bu karıĢımın içeriği Ģöyledir:
Konsantre (yoğun) protein: 80 gram
Methionine:
2 gram
Choline chloride:
4 gram
Vitamin karıĢımı:
5 gram
Vitamin C:
1 gram

Bu karıĢımdan 1 milyon rotifer için 0,5 gram alınır. Tatlı suda karıĢtırılır.
ZenginleĢtirme kabına boĢaltılır. 2 saat boyunca rotiferler bu karıĢımda bekletilir. Böylece
rotiferler protein yönünde zenginleĢtirilmiĢ olur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi rotifer
üretimi yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Rotifer üretim yoğunluğunu
üreteceğiniz balık larvası miktarına göre
hesaplayınız.
 Üretimde kullanacağınız tüm araç ve
gereçleri dezenfekte veya sterilize
ediniz.
 Ortam sıcaklığını 27 oC’ye, nem oranını
%60’a sabitleyiniz.
 Rotifer üretim tanklarını usulüne uygun
olarak yerleĢtiriniz.
 Yeteri kadar aydınlatma sağlayınız.
 Rotiferin bulunduğu doğal ortamdan
amiktik diĢileri toplayınız ve mikroskop
altında eĢeysiz üreme için seçilerek
ayrınız.
 Elde edilen bireyler 2-6 litrelik bir
hacme 18oC sıcaklıkta, %o25 tuzlulukta
saklayınız.
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
 Rotifer üretimini küçük hacimlerden
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
büyük hacimlere doğru giden bir yol
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
izleyerek gerçekleĢtiriniz.
olunuz.
 Rotiferleri dönüĢümlü olarak maya ve
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
fitoplankton ile besleyiniz.
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
 Üretim tankındaki rotifer yoğunluğunu
kontrol ediniz.
 Birim hacimdeki birey sayısını
belirleyiniz.
 Ortamdaki toplam birey sayısını
hesaplayınız.
 Hasat aĢamasında havalandırmayı
durdurunuz ve ortamda bulunan yabancı
maddeleri çökeltiniz.
 Çökeltme iĢleminin ardından ortamdan
500 litre suyu, 45µ göz açıklığındaki
plankton bezinden süzünüz.
 Rotiferi süzdükten sonra bir kapta
yoğunlaĢtırınız.
 Bu yoğun hâldeki rotiferleri suya
doymamıĢ yağ asitleri ve protein
açısından zengin karıĢımlar
zenginleĢtiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

( ) Rotifera Ģubesi (Phylum), Monogononta sınıfı (Klasis) ve Brachionidae ailesi
(Familya) içinde yer alan Brachionus plicatilis’e rotifer adı verilir.
( ) Rotifer uygun koĢullarda partenogenetik (eĢeysiz) olarak ürer.
( ) Rotifer kültüründe yüksek yoğunluğa ulaĢabilmek için kültür ortamında bulunan
bireylerin partenogenetik (eĢeysiz) üreme döneminde olması istenmez.
( ) KoĢulların hepsi uygun olduğunda kıĢ yumurtası açılarak amiktik yani eĢeysiz
üreyebilen diĢiler oluĢur ve partenogenetik olarak çoğalmaya baĢlar.
( ) Kuluçkahanelerde rotifer üretim yerinin büyüklüğü iĢletmenin kapasitesine göre
değiĢmez.
( ) Rotiferin bulunduğu doğal ortamdan amiktik diĢiler toplanır ve mikroskop altında
eĢeysiz üreme için seçilerek ayrılır.
( ) Rotifer üretimine ilk baĢlanırken küçük hacimlerden büyük hacimlere doğru giden
bir yol izlenir.
( ) Sadece maya ile yapılan beslemede rotiferlerde E vitamini ve klorofil eksikliği
görülmüĢtür.
( ) Bir tanktaki ortalama rotifer yoğunluğu 200 birey/mililitre olması önerilir.
( ) Rotiferin yoğunluğu ve genel durumları, boyu, yumurtalı olup olmadığı ve içeriği
her hafta sayım iĢlemi ile yetiĢtiricilik süresince takip edilmelidir.
( ) Büyük sayımlarda 1 mililitrelik pipet yardımıyla ve çıplak gözle pipet ıĢığa
tutularak bu iĢlem yapılır.
( ) Ortamdaki besin artıkları tankın konik kenarı ve ortasına toplanır.
( ) Süzülen rotiferlerin ebadı balık larvaları için çok önemlidir. Bu nedenle de
süzülen rotiferler 80µ’luk filtreden tekrar geçirilir ve büyük bireyler ayrılır.
( ) 2 m3 lük bir tankta günde ortalama 100.000 adet yeni rotifer bireyi üretilebilir.
( ) Rotiferin besin kalitesindeki zayıflık doğrudan balık larvalarına yansıyacak,
anormal larvalar ortaya çıkacak hatta ölümlere neden olur.
( ) Rotiferler süzüldükten sonra bir kapta seyreltilir.
( ) Yoğun haldeki rotiferleri karbonhidrat açısından zengin karıĢımlar verilerek
rotiferlerin besin içeriği desteklenir.
( ) Rotiferleri protein bakımından zenginleĢtirmek için protein zenginleĢtirici
karıĢımlar kullanılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5
ÖĞRENĠM KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, Artemia yumurtasının yapısını bilecek,
Artemianın fizyolojisini ve üreme biyolojisini öğrenecek, Artemia kuluçkalama yerinin
planlanmasını yapabilecek, Artemia kuluçkalamada kullanılan araç gereçleri tanıyabilecek ve
üretim ortamının parametrelerini ayarlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Yakınınızdaki akvaryum balıkları, çipura, levrek üretimhanelerine gidip buraların
canlı yem ünitelerini gözlemleyerek;


Üretilen canlı yemlerin çeĢitlerini,



Üretim nedenlerini



Bu canlı yemlerin üretim ortamlarını ve araç gereçlerini gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

5. ARTEMĠA KÜLTÜRÜ
Doğada tropik ve ılıman bölgelerde 80’in üzerinde doğal ve yapay tuz gölünde
yaĢayan bir crustacea (kabuklu) türüdür. Ergin bireyleri %o1 ile %o 235 tuzluluk ve 10-35
o
C sıcaklık aralıklarında yaĢayabilir. Böylesine geniĢ bir yaĢam aralığına sahip olan bu
zooplankton su canlılarının üretilmesinde larva besleme aĢamasında çok önemli bir yer
almıĢtır.
Artemia salina su canlılarının, özelliklede balıkların kültür çalıĢmalarında 1920’den
bu yana canlı yem olarak kullanılmaktadır. Artemianın yaĢam devri boyunca dayanıklı
yumurtalar (Kistler) oluĢturması balık kültüründe kullanılmasındaki en önemli özelliktir.
Dünya genelinde 4000 ton civarında kuru Artemia yumurtası (kisti) 0.4 mm’deki
Artemia salina nauplii üretiminde kullanılır. Olumsuz koĢullarda neslin devamı amacıyla
oluĢturulan kist son derece güvenilir, uygun ve mükemmel bir canlı yem kaynağı oluĢturur.
Bu kistler yıl boyunca aĢırı tuzlu göllerin veya lagünlerin kıyılarından toplanabilir.
Toplanan kistler yıkanıp temizlenip kurutularak paketlenir ve tüm dünyaya dağıtılır.
Kistler deniz suyuna konulduğunda 24 saat içinde Artemia salina nauplii çıkar ve
kullanılabilir.
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Daha önceki yıllarda sazan ve akvaryum balıklarının beslenmesinde kullanılan
Artemia son yıllarda deniz balıkları ve karides yetiĢtiriciliğinde de ikinci canlı yem olarak
kullanılmaktadır.
En fazla üretildiği göllerden biri ABD'deki “Büyük Tuz Gölü” (Great, Salt Lake) ve
San Franscisco Körfezi’dir. Bunun dıĢında Çin, Ġran gibi ülkelerde belli oranlarda üretim
yapabilmektedir.
Ülkemizde ise Ġzmir Çamaltı Tuzlası’nda az da olsa Artemia salina yumurtası elde
edilir. Bugün dünyada sadece Artemialar ile ilgili araĢtırma yapan enstitüler kurulmuĢtur.
Artemialar besin değeri ve kalitesi nedeniyle akvaryum balıkları, tatlısu balıkları ve
deniz balıkları üretiminin larva besleme ve büyütme aĢamasında en yoğun olarak kullanılan
canlı yemdir.
Bunun sebepleri;





ÇeĢitli büyüklüklerdeki çok sayıda balık türünün ağız açıklıklarına uygun canlı
yem olması ( 400 mikron civarında),
Vücut örtüsünün, sindirim salgılarınca kolayca sindirilebilir olması,
Besin maddeleri ve özelliklede protein yönünden çok zengin olması,
Vitamin, yağ asitleri ve renk maddeleri (pigmentler) bakımından çok zengin
olmalarıdır.

Artemiaların besin değerleri çeĢitli zenginleĢtirici maddeler ile yükseltilebilir. AĢağıda
ortalama kuru ağırlığa göre Artemia salina nauplii ve ergin bireyindeki besin değerleri
verilmiĢtir.
BESĠN MADDESĠ

LARVA(NAUPLĠĠ)

ERGĠN BĠREY

Protein (%)

52,2

45,4

Yağ (%)

18,9

11,8

Karbonhidrat (%)

14,8

12,2

Kül (%)

9,7

17,4

5.1. Artemia’nın Biyolojisi
Ergin bir Artemia yaklaĢık olarak 8-10 mm boyunda uzun bir vücut, iki tane saplı göz,
dokusal bir sindirim sistemi, duyusal antenler ve 11 çift toraks uzantısına sahiptir.
Erkekler karnının arka kısmında l çift üreme organına sahiptir. DiĢi Artemia’lar
karınlarının altında 11. uzantının hemen arkasında bulunan yumurta kesesi sayesinde kolayca
ayırt edilebilir. Ayrıca karın içinde ovaryumlar bulunur.
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Normalde olgunlaĢan yumurtalar yumurta kesesine dökülür, burada döllenir, kuluçka
evresini tamamlar ve nauplii olarak diĢiyi terk eder. Olağanüstü koĢullarda (örneğin çok
yüksek tuzluluk ve çok düĢük oksijen seviyesi) embriyo sadece gastrula evresine kadar
geliĢir ve etrafı yumurta kesesi etrafında bulunan bir bez tarafından salgılanan kalın bir
kabukla çevrilir.
Kist adı verilen dayanıklı yumurtalar, yumurta kesesini terk ederek suya geçer.
Optimum Ģartlar altında Artemia birkaç ay yaĢayabilir. 8 günde ergenlik evresine ulaĢır ve
her dört günde 300 kist ya da nauplii üretir.
Artemia dünyada 500 civarında doğal ve yapay gölde yaĢayabilmektedir. Tropik,
suptropik ve ılıman iklim göllerindeki kıyısal ve iç sularda yaĢamını sürdürebilir. Her ne
kadar tuzlu su karidesi olarak bilinirse ve yaĢadığı sular genelde yüksek tuzluluğa sahipse de
tüm yüksek tuzlu göllerde rastlanmayabilir.
Örneğin ülkemizdeki Tuz Gölü’nde fazla yaygın değildir. YaĢadığı suların sıcaklığı
6-35°C arasında değiĢebilir. %o35'lere kadar ulaĢan tuzluluklarda yaĢayabilirler. Besin
partiküllerini filtre ederek beslenir fakat seçici değildirler yani uygun büyüklükteki canlı
cansız organik, inorganik materyalleri (bakteri, mikroalg, detritus) tüketebilir. Fakat birinci
derecede tercih ettikleri gıda fitoplanktondur. Tüm hayatları boyunca planktonik
formdadırlar yani su hareketleri ile taĢınırlar.

5.2. Artemianın Üreme Biyolojisi
Ergin Artemia bireyleri hem ovovivipar ( yumurtanın vücut içinde geliĢmesi) olarak
suda yüzen naupliiler verir hemde ovipar (yumurtanın dıĢarı bırakılması ve dıĢarıda
açılması) olarak embriyo geliĢimi gastrula safhasında durmuĢ diapoz ( canlılığı devam eden
yumurtanın uygun koĢullarda tekrar açılması) hâlindeki kıĢ yumurtaları verir.

Fotoğraf 5.1: DiĢi ve erkek artemia bireyleri
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Doğal yaĢam ortamında Artemia yılın belli evrelerinde dıĢ kısmı sert kabukla çevrili
yüzebilen kistler üretir. Bunlar rüzgâr ve dalgaların etkisiyle kıyıya yakın kesimlerde
toplanır.
Metabolik olarak durağan olan bu yumurtalar ortamdaki koĢullarda önemli bir
değiĢme olmadığı takdirde veya kuru olarak muhafaza edildiğinde herhangi bir embriyonik
geliĢme olmaz.
ġayet bu kuru kistler deniz suyuna konulacak olursa kistler su alır, ĢiĢer ve tam
küresel bir form alır ve kabuk içerisinde embriyo geliĢmeye baĢlar. YaklaĢık 20-24 saat
sonra dıĢ kabuk bir yerinden çatlar ve embriyo görünür.

5.3. Artemia Yumurtasının Yapısı
DiĢi bireylerin bıraktığı kıĢ yumurtaları küreseldir yani suyunu kaybetmemiĢtir.
Olağanüstü koĢullarda (örneğin, çok yüksek tuzluluk ve çok düĢük oksijen seviyesi) embriyo
sadece gastrula evresine kadar geliĢir ve etrafı yumurta kesesi etrafında bulunan bir bez
tarafından salgılanan kalın bir kabukla çevrilir.
Kist adı verilen dayanıklı yumurtalar yumurta kesesini terk ederek suya geçer. Bu
yumurtalar yüksek tuzluluktaki sulara bırakıldığında su kaybeder ve büzüĢür. Su üzerinde
yüzen bu kistler kahverengi kitleler hâlinde suyun durgun bölgelerinde birikir.
Uygun yöntemlerle toplanan yumurtalar (Kistler) yıkanıp kurutularak tekrar
kullanıma hazır hâle getirilebilir. Yıkama ve kurutma esnasında uygulanan yöntemler
yumurtanın açılma kalitesini belirler. Çünkü bu iĢlemler sırasında çok sayıda yumurta
çatlayıp ölmektedir.
Bu nedenle yumurtaların iĢlenmesinde en üst düzeyde titizlik gerekmektedir. Uygun
Ģartlarda yıkanan ve kurutulan yumurtaların ömrü havası alınmıĢ ambalajlarda 15 yıla
ulaĢabilir.

Fotoğraf 5.2:Henüz olgunlaĢmıĢ Artemia yumurtası
48

Fotoğraf 5.3: DıĢ ortama atılmıĢ Artemiayumurtası

Fotoğraf 5.4: Bir tuzlada Artemia yumurtası kistlerinin uçaktan görüntüsü ve toplanması

Fotoğraf 5.5: Ambalajda Artemia yumurtası
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5.4. ArtemiaÜretiminde Kullanılan Araç Gereçler
5.4.1. Zuger ġiĢesi veya Silindirokonik Tanklar
Bunlar Ģeffaf plastik veya fiberglas ve cam malzemeden yapılmalıdır. ġekilleri, gövde
kısmı silindirik alt kısmı ise konik (silinrokonik) olabildiği gibi tümü konik Ģekilli olanları
da vardır.
Konik tarafın en altında su tahliyesine yarayan bir musluk bulunur. Zuger ĢiĢeleri
tezgâha geniĢ ağzı üste musluk tarafı aĢağıya gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.
Ebatları, litreye bir gram yumurta (200.000 adet Artemia yumurtası yaklaĢık 1 g’dır.)
gelecek Ģekilde hesaplama yapılarak beslenecek balık larvasının ihtiyacı olan nauplii
miktarına göre belirlenir.
Küçük akvaryum balıkları üretimhanelerinde bu amaçla birkaç litrelik kavanozlar, pet
ĢiĢeler ve kavanozlar kullanılabilir.

Fotoğraf 5.6: Zuger ĢiĢesi
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5.4.2. Termostatlı Isıtıcı
Bunlar piyasadan kolaylıkla temin edilebilen ısıtıcılardır. Bu amaçla akvaryumlarda
kullanılan ısıtıcılar tercih edilebilir.
Ancak burada önemli olan konu ısıtıcının sıcaklık ayarının dolayısıyla termostatının
bulunmasıdır.
Böylece üretim kabındaki (Zuger ĢiĢesi) su sıcaklığı istenen düzeyde ve sabit
tutulabilir. Isıtıcının gücü yine ısıtılacak suyun hacmine göre belirlenir.

Fotoğraf 5.7: Termostatlı ısıtıcı

5.4.3. Havalandırma Pompası ve Hava TaĢı
Artemia yumurtasının kuluçkalanmasında havalandırma çok önemlidir. Bu amaçla
üretim kapasitesine bağlı olarak hava motoru büyüklüğü belirlenir. Bunun içinde ortama
dakikada 150 litre hava sağlayacak veya ortamdaki oksijen miktarını 2 mg/litrenin altına
düĢürmeyecek kapasitede motorlar seçilmelidir.
Üretim amatör ise bu amaçla basit yapılı akvaryum havalandırma motorları
kullanılabilir. Üretim kapasitesi arttıkça daha güçlü tribünlü hava motorları seçilmelidir.
Eğer üretimhanede merkezi havalandırma sitemi kurulmuĢsa vanalarla yeteri kadar hava
ortama alınır. Hava kuluçka kabına bir hava taĢı ile tabandan verilmelidir. HavataĢları havayı
dağıtarak ortama vereceğinden böylece suyun oksijen bağlama kapasitesi de artmıĢ olur.

Fotoğraf 5.8:ÇeĢitli büyüklüklerde amatör üretim için kullanılan hava motorları
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Fotoğraf 5.9: Yüksek kapasiteli üretim için kullanılan tribünlü hava motoru

5.4.4. Terazi
Günümüzde gerek kullanım kolaylığı gerekse hassasiyeti nedeniyle dijital terziler
kullanılır. Bu amaçla kullanılacak terzinin nemden ve sudan etkilenmeyen özellikte olanı
seçilmelidir. Terazi kullanılacak Artemia yumurtasını tartmak amacıyla kullanılır.

Fotoğraf 5.10:Dijital terazi

5.5.5. Plankton Bezinden YapılmıĢ El Kepçesi
Bunlar 125 μm göz açıklığındaki özel dokunmuĢ bezlerden yapılan kepçelerdir. Açılan
yumurtalardan (kistlerden) çıkan naipluiilerin süzülmesinde kullanılır.

5.5. Artemia Yumurtasının Ġnkübasyonu (Kuluçkalanması)
5.5.1. Artemia Yumurtasının Kalitesi
Farklı coğrafik bölgelerde yaĢayan Artemiafarklı HAT özellikleri geliĢtirebilir.( HAT
benzer genetik özellikler gösteren aynı tür veya alt türe mensup canlılar topluluğudur.). Bu
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özelliklerden besin içeriği çeĢitli Ģekillerde değiĢtirilebilir ancak diğer özellikler için uygun
hatların seçilmesi gerekir.
Son zamanlara kadar dünya genelinde pazarlanan kistlerin %90'dan fazlası ABD'nin
Büyük Tuz Gölü’nden sağlanmasına rağmen son zamanlarda bu gölde ortaya çıkan ekolojik
sorunlar yüzünden üretim azalmıĢ ve farklı kaynaklardan kist üretimi araĢtırılmaya
baĢlanmıĢtır. Kistlerle ilgili aĢağıdaki ölçütlerin göz önünde bulundurulması gerekir.


Büyüklük ve enerji içeriği: Kistlerin büyüklüğü doğrudan onun enerji içeriğini
de etkilemektedir. Yani büyük kistler daha fazla enerji içerir. Kist
büyüklüğünde çap, hacim, kuru ağırlık, nauplii boyu, nauplii kuru ağırlığı ve
enerji içeriği Ģeklinde ifade edilebilir.



ÇıkıĢ oranı: Birim ağırlık veya sayıdaki kistten yüzde olarak çıkıĢ oranını ifade
eder. ÇıkıĢ oranını etkileyen faktörler arasında genetik yapı, hasat, temizleme,
depolama ve kuluçka teknikleri yanında kisti üreten ergin bireylerin yaĢadığı
çevresel koĢullarda etkin olabilir.



Naupliilerin büyüme oranları: Farklı orijinlerden gelen kistler aynı Ģartlarda
inkube (kuluçka) edilse bile elde edilen naupliilerin geliĢme oranları arasında
farklılık gözlenebilir.



Sıcaklık ve tuzluluğa uyum: Her iki faktörde yaĢama ve büyüme oranı
üzerinde etkiye sahiptir. Hatların büyük çoğunluğu 20-25°C sıcaklıklara
rahatlıkla uyum gösterebilir. Bazı hatlar ise 30-34oC'de geliĢimini sürdürebilir.



Besin içeriği: Kuru ağırlık, protein, lipid (yağ), kül, enerji, özellikle doymamıĢ
yağ asitleri, aminoasitler, pigmentler, vitamin C ve mineraller besin içeriği içine
alınabilir.

5.5.2. Kuluçkalama ĠĢlemi
Yumurtaların(kistlerin)kuluçkalanmasından önce yapılacak olan ilk iĢlem ortamdaki
hastalık yapıcı mikroorganizmaların dezenfeksiyonudur (Yok edilmesidir).
Çünkü kistler bakteri ve kontaminasyona (mantar bulaĢmasına) maruz kalmıĢ olabilir.
Bazı durumlarda kist son kullanıcıya ulaĢtırılmadan önce dezenfekte edilmiĢ olabilir.
Bu durumda dezenfeksiyona gerek yoktur. Aksi takdirde hipoklorit kullanılarak
dezenfeksiyon gerçekleĢtirilir. Bu amaçla 10 litrede 200 ppm'lik hipoklorit çözeltisi
hazırlanır. Litreye 50 g kist boĢaltılır ve 30 dakika tutulur ve 30 dakika sonunda güzelce
yıkanır.
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Bundan sonraki basamakları Ģöyle sıralayabiliriz:


Hidrasyon

1 litreye, 100 gr kist yoğunluğunda, 25°C derecede havalandırma ile l saat suda
bekletme iĢlemidir.


Dekapsülasyon

Kisti çevreleyen kapsül (sert kabuk) naupliilerin çıkıĢından önce kistler kısa bir süre
hipoklorit solüsyonuna maruz bırakılarak tamamen yok edilebilir veya çatlatılabilir. Bu olaya
Dekapsülasyon denir. Dekapsülasyon aĢağıdaki avantajları sağlar:
Nauplii kabuktan ayrılmak için enerji harcamaz veya uzun süre kabuğa asılı kalmaz.
Kabuğun naupliiden elle uzaklaĢtırılması ile ilgili iĢlemler kolaylaĢır.
Dekapsülasyon aynı zamanda iyi bir dezenfeksiyon Ģeklidir. Dekapsüle edilmiĢ
kistlerden çıkan naupliiler zenginleĢtirmeye gerek duymadan direkt olarak balık larvalarına
verilebilir.
Dekapsülasyon iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilebilir:


1 litreye, 100 g kist yoğunluğunda, 25°C derecede havalandırma ile l saat suda
bekletilir.



Ardından kistler 125 μm'lik kepçelerle toplanır, durulanır ve hipoklorit
solüsyonuna transfer edilir. Hipoklorit solüsyonu hazırlanırken her l g kist için
0.5 g aktif hipoklorit kullanılır.



Her bir gram kist için 14 ml deniz suyu ilave edilerek solüsyon hazırlanır.
Sıcaklık 15-2O 0C’ye getirilir ve kistler bu solüsyonda 5-15 dakika bekletilir.



Kistlerin rengi gri veya portakal rengine döndüğünde yine 125 μm'lik kepçeler
kullanılarak toplanır ve güzelce durulanır.



Dekapsüle edilen kistlerin kullanımı

Dekapsüle edilen kistler larva beslemede sınırlı kullanıma sahiptir. Sadece kalkan,
yayın balığı, sazan, karides ve süs balıkları larvalarının beslenmesinde kullanılabilir.


Deaktirasyon

Dekapsüle edilen kistler dakikadan daha kısa bir süre % 0.1'lik NaS2O3 solüsyonuna
tabi tutularak hipoklorit kalıntıları deaktirasyona tabi tutulur. Dekapsüle edilen kistler ya
doğrudan kuluçkaya tabi tutulur ya da +4°C'den düĢük sıcaklıklarda bir gün muhafaza
edilebilir.
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Kuluçkalama (Ġnkübasyon)

ġeffaf silindirokonik kaplar (zuger ĢiĢeleri) hazırlanır. Kabın konik kısmından oksijen
içeriği 5 mg/l olacak Ģekilde havalandırma tertibatı kurulur. Tankın alt kısmında hasat
amacıyla vana yerleĢtirilir. Önceden ısıtılmıĢ filtre edilmiĢ doğal deniz suyu veya 33-35 gr/l
tuzlu suyla tank doldurulur. Sıcaklık 25-28 °C'ye, pH 8-8.5'e ayarlanır. Gerekirse sodyum bi
karbonatla pH değeri ayarlanır. Floresan ampullerle su yüzeyinden 2000 lüks aydınlık
sağlanır, kistler dezenfekte edilir, tartılır, yoğunluk 5 gr/I'yi geçmeyecek Ģekilde tanka
transfer edilir. Bu koĢullar 20-24 saat süreyle mümkün olduğunca sabit tutulup çıkıĢ ve
ardından hasat gerçekleĢtirilir.

ġekil 5.1: Artemia yumurtası kuluçkalama düzeneği



Üretim uygulamaları

Artemia yumurtasının temininden sonra kullanım amacına bağlı olarak
kapasitesi belirlenir. Bunun için günlük Artemia tüketimi dikkate alınmalıdır. Bu
üretim amacıyla kullanılacak zuger ĢiĢesi, tank veya havuzların büyüklüğü ve
belirlenir. Su ürünleri larva yetiĢtiriciliğinde Artemialar genelde nauplii ve birkaç
metanauplii formunda kullanılır.

üretim
Ģekilde
miktarı
günlük

Nauplii üretimi: yumurtadan henüz çıkmıĢ ve besin keseli nauplii bireylerinin yem
olarak kullanılmasında bunların herhangi bir Ģekilde beslenmesine gerek yoktur. Bu aĢamada
yumurtalar gerekli olan yumurta miktarı belirlenerek tartılır.
Yukarıda saydığımız aĢamalardan geçirildikten sonra 1 litre suya, 5 gram gelecek
biçimde kuluçkaya alınır. Kuluçka süresince havalandırma ve aydınlatma son derece
önemlidir.
Havalandırma ortalama olarak 160 litre/dakika olarak ayarlanmalıdır. Bu Ģekilde
yumurtaların batarak dipte toplanıp bozulmaları söz konusu olacaktır.
Bu Ģekilde kuluçkalanan yumurtalardan yaklaĢık 30-40 saat sonra naupliiler hasat
edilebilir.
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Fotoğraf 5.11: ÇalıĢır durumdaki Artemia kuluçka düzeneği

Metanauplii üretimi: Günlük olarak hasadı yapılan naupliiler 27 0C sıcaklıkta taze
suyla doldurulmuĢ tanklara büyütülmek üzere alınır. Günde iki kez cansız ve canlı yemlerle
beslenir. Metanaupliilerin beslenmesinde fitoplankton türleri, maya ve kompoze (Karma)
yemler kullanılır. (Detaylı besleme yöntemleri aĢağıda anlatılacaktır.)


ÇıkıĢ kalitesi ve değerlendirme: Dekapsülasyon iĢlemi yumurtadan çıkıĢ
oranının yükselmesini, yumurtadan çıkıĢın ve nauplii hasadının kolay
yapılmasını sağlar. Ancak çok kaliteli kistlerde dekapsülasyona gerek
olmayabilir. Devamlı Artemia üretimi yapıldığında her gün düzenli olarak
nauplii bireylerinin sayılması gerekmektedir. Bu Ģekilde sayım yapılarak
yaĢama yüzdesi ile yumurtadan çıkıĢ oranı belirlenmiĢ olur. Üretim kabı içinden
yapılacak rasgele örnekleme ile 1 ml’lik bir pipet yardımıyla yapılır. Örneklerin
sayımı ya pipet içinde doğrudan çıplak gözle veya seyreltilerek bir kap içinde
yapılır. Hassas sayımlar için en az dört örnekleme olmak üzere seyreltme
iĢleminden sonra en az 10 defa sayım iĢlemi uygulanır.

5.6. Artemianın Larval Dönemleri
Yukarıda anlatılan kuluçkalama iĢleminden yaklaĢık 20-24 saat sonra dıĢ kabuk bir
yerinden çatlar ve embriyo gözükür. Embriyonun yarısının kabuk içinde, yarısının kabuk
dıĢarısında olduğu bu evreye ġemsiye Evresi adı verilir.
Bir süre sonra yumurta zarı tamamen parçalanır ve serbest yüzen nauplii doğar. Ġlk
evre "instar I" olarak adlandırılır ve büyüklük 400-500 μm civarındadır. Renk kahverengi
portakal, göz kırmızıdır.
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BaĢta göz dıĢında 3 çift uzantı bulunur.




Birinci anten (duyu)
Ġkinci anten (hareket ve filtrasyonla beslenme)
Mandibullar (beslenme)

Fotoğraf 5.12:Embriyonun yarısının kabuk içsinde yarısının kabuk dıĢarısında olduğu ġemsiye
Evresi

Bu evrede sindirim sistemi henüz geliĢmediğinden dıĢ beslenme söz konusu değildir. 8
saat sonra larva kabuk değiĢtirerek ’’instar II’’ evresine girer.
Bu evrede 50 mikrondan küçük mikroalgler, bakteriler ve detritusla beslenebilir.
Larva büyüyüp farklılaĢırken beĢinci defa kabuk değiĢtirir ve tipik bir karides formunu
alır. Gözler simetrik konuma gelir. Özellikle onuncu Ġnstar evresinden sonra önemli
morfolojik ve fonsiyonel değiĢimler olur.
Örneğin, ikinci anten hareketteki fonksiyonunu kaybeder ve cinsel değiĢime uğrar.
Erkekte yakalayıcı kıskaç; diĢide duyusal Ģeklini alır.
Vücut örtüsünün bölümleri iyice farklılaĢır. Nauplii evresinden sonraki evreye
metanauplii evresi denir. Son evre ise erginlik evresidir.

Fotoğraf5.13: Ġnstar I evresi ve nauplii
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5.7. Artemia Larvalarının Besin Ġhtiyaçları
Nauplii döneminde tüketilecek Artemia larvaları beslemeye tabi tutulmaz. Ancak
larvalar metanauplii döneminde tüketilecekse fitoplankton, maya ve karma yemler kullanılır.
Bu amaçla kullanılacak fitoplankton türlerinin baĢlıcaları Tetraselmis sp., Chlorella
sp., Isocrysis sp., gibidir.
Metanaupliilerin bulunduğu ortamda fitoplankton hücre yoğunlğu 30-80 adet/mililitre
olması gerekir.

5.8. Artemia Hasat Yöntemleri
Artemia hasat yöntemi aĢağıdaki yol izlenerek yapılır:










Tanktaki havalandırma durdurulur.
Artemia larvalarının yapısal ve fizyolojik olarak incelemeleri yapılır.
Kabın taban kısmına aydınlatma yapılarak ıĢığa duyarlı naupliilerin tahliye
musluğu tarafında yoğunlaĢması sağlanır.
Ardından musluk açılarak kaptaki su 125 μ göz açıklığındaki filtreden
(Plankton bezi ) geçirilir.
Açılmayan yumurtalar tabana, yumurta kabukları da yüzeye birikeceği için bu
iĢlem sırasında musluktan ilk çıkan su ile yüzeydeki su filtreden geçirilmemeli
boĢa akıtılmalıdır. Böylece naupliilerin içine kabuk ve yumurta karıĢması
engellenmiĢ olur.
Bu Ģekilde toplanan naupliiler havalandırılan kaplarda litreye 8 milyar birey
gelecek Ģekilde saklanmalıdır.
Sayım iĢlemi ve birim hacimdeki birey sayısı belirlendikten sonra dağıtım
yapılır.
Bekleme en fazla 1 saat yapılabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi
artemia üretimi yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Artemia kisti ambalajlarını
saklayacağınız ortamı hazır hâle
getiriniz.
 Piyasadan ihtiyacınıza göre Artemia
kisti temin ediniz.
 Zuger ĢiĢesi, havalandırma sitemi,
ısıtma sistemi, ölçü ve tartı sistemlerini
kullanıma hazır hâle getiriniz.
 Artemia kistlerini usulüne uygun olarak
ambalajdan çıkartınız ve ihtiyaca göre
dezenfekte ederek hassas terazide
tartınız.
 Artemia kistlerini dekapsülasyona tabi
tutunuz.
 Artemia kistlerini dehidrasyona tabi
tutunuz.
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
 Artemia kistlerini Deaktirasyona tabi
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
tutunuz.
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
olunuz.
 ġeffaf silindirokonik kaplar (zuger
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
ĢiĢeleri) hazırlayınız.
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
 Kabın konik kısmından
havalandırılacak Ģekilde ve oksijen
içeriği 5 mg/l olacak Ģekilde
havalandırma tertibatı kurunuz.
 Önceden ısıtılmıĢ filtre edilmiĢ doğal
deniz suyu veya 33-35 gr/l tuzlu suyla
tankı doldurunuz.
 Sıcaklığı 25-28 °C'ye, pH 8-8.5'e
ayarlayınız.
 Floresan ampullerle su yüzeyinden 2000
lüks aydınlık sağlayınız.
 Yoğunluk 5 gr/I'yi geçmeyecek Ģekilde
tanka transfer ediniz.
 Bu koĢullar 20-24 saat süreyle ortamı
mümkün olduğunca sabit tutularak çıkıĢ
ve ardından hasat gerçekleĢtiriniz.
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 Gerekiyorsa Artemia larvalarını
yardımcı besinlerle besin takviyesine
alınız.
 Hasat aĢamasına gelindiğinde tanktaki
havalandırmayı durdurunuz.
 Artemia larvalarının yapısal ve
fizyolojik olarak incelemelerini yapınız.
 Kabın taban kısmına aydınlatma
yapılarak ıĢığa duyarlı naupliilerin
tahliye musluğu tarafında yoğunlaĢması
sağlayınız.
 Ardından musluk açarak kaptaki suyu
125 μ göz açıklığındaki filtreden (
Plankton bezi ) geçiriniz.
 Açılmayan yumurtalar tabana, yumurta
kabukları da yüzeye birikeceği için bu
iĢlem sırasında musluktan ilk çıkan su
ile yüzeydeki su filtreden geçirilmeyip
boĢa akıtınız.
 Bu Ģekilde toplanan naupliiler
havalandırılan kaplarda litreye 8 milyar
birey gelecek Ģekilde saklayınız.
 Sayım iĢlemi ve birim hacimdeki birey
sayısı belirlendikten sonra dağıtım
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki boĢ bırakılan yerlere, cümleyi doğru tamamlayan kelimeleri yazınız.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Artemia’nın ergin bireyleri…… ile …….. tuzluluk ve 10-35 0C sıcaklık aralıklarında
yaĢayabilir.
Ülkemizde …………………………..tuzlasında az da olsa Artemia yumurtası elde
edilir.
Artemiaların naupliilerinde protein oranı %………….. dir.
Ergin Artemia bireyleri geliĢimi gastrula safhasında durmuĢ diapoz ( canlılığı devam
eden yumurtanın uygun koĢullarda tekrar açılması) hâlindeki ………………………
verir.
Artemia üretim yeri planlanırken üretim yeri …………… ünitesi ile
…………..ünitesine yakın bir yerde seçilmelidir.
Üretim sistemi yerden en az ………cm yukarıda bir tezgâh üzerine planlanmalıdır.
Zuger ĢiĢeleri ……….. veya ……….. ve cam malzemeden yapılmalıdır.
Ortama dakikada ………… hava sağlayacak veya ortamdaki oksijen miktarını …..
mg/litrenin altına düĢürmeyecek kapasitede motorlar seçilmelidir.
Artemia üretiminde sıcaklık ………..0C olmalıdır.
Artemia üretiminde kist yoğunluğu…………gr/l olmalıdır.
Son zamanlara kadar dünya genelinde pazarlanan kistlerin %90'dan
fazlası……………………………gölünden sağlanmaktadır.
Büyük kistler daha fazla ………. içerir.
ÇıkıĢ oranı, birim ağırlık veya sayıdaki kistten ……. olarak çıkıĢ oranını ifade
eder.
Dehidrasyon 1 litreye ....... g kist yoğunluğunda ….. °C derecede havalandırma ile l
saat suda bekletme iĢlemidir.
Kisti çevreleyen sert kabuk (kapsül) naupliilerin çıkıĢından önce kistler kısa bir süre
hipoklorit solüsyonuna maruz bırakılarak tamamen yok edilebilir veya çatlatılabilir.
Bu olaya …………….denir.
Tankın alt kısmında hasat amacıyla …….yerleĢtirilir. Önceden ısıtılmıĢ filtre edilmiĢ
doğal deniz suyu veya ……….gr/l tuzlu suyla tank doldurulur.
Su ürünleri larva yetiĢtiriciliğinde Artemialar genelde ……… ve birkaç günlük
…………..formunda kullanılır.
Embriyonun yarısının kabuk içinde yarısının kabuk dıĢarısında olduğu bu evreye
………………….adı verilir.
Bir süre sonra yumurta zarı tamamen parçalanır ve serbest yüzen nauplii doğar. Ġlk
evre ………….olarak adlandırılır ve büyüklük 400-500 μm civarındadır.
Bu Ģekilde toplanan naupliiler havalandırılan kaplarda litreye ………………birey
gelecek Ģekilde saklanmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6
ÖĞRENĠM KAZANIMI
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında su piresi kültür ortamını hazırlayabilecek,
su piresinin fizyolojisini üreme biyolojisini bilecek, su piresi üretim yerlerini
planlayabilecek, üretimde kullanılan araç ve gereçleri ayırt edebilecek, üretim ortamının
parametrelerini düzenleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Yakınınızda bulunan akvaryum balıkları, üretim hanelerine gidip buraların canlı yem
ünitelerini gözlemleyerek;


Üretilen canlı yemlerin çeĢitlerini,



Üretim nedenlerini,



Bu canlı yemlerin üretim ortamlarını ve araç gereçlerini, gözlemleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

6. SU PĠRESĠ (DAPHNĠA) KÜLTÜRÜ
Su piresi (Daphnia) türleri tatlı sularda yaĢayan ve boyları 1-3 mm arasında değiĢen
küçük kabuklu su canlılarıdır (Crustacea). Halk arasında su piresi denmesinin nedeni su
içerisindeki zıplama türü ani hareketler yapmalarıdır.
Su piresi türleri uzun yıllardan beri balık yetiĢtiriciliğinde canlı yem olarak
kullanılmaktadır. Özellikle akvaryum balıklarının beslenmesinde sıklıkla kullanılan su piresi,
balıklarda çok iyi bir geliĢmeye neden olmaktadır.

6.1. Su Piresinin Fizyolojisi
Su pirelerinin vücutları baĢ dıĢarıda kalmak üzere bir kabuk ile örtülüdür. Kitin bölge,
arkaya doğru uzanır ve karın kısmından (ventralden) vücudun kalan kısmını örter. Kabuk sırt
tarafında midye kabuğu gibi birleĢmiĢ, karın kısmında ise açıktır. Arka kısmında genellikle
mevsime göre uzayıp kısalabilen kuyruk Ģeklinde ve üzeri diĢli bir çıkıntı (spino) vardır.
Su piresinin (Daphnia) vücudu 5 parçalı baĢ ve bir gövdeden oluĢmuĢtur. Birinci çift
cinsiyete bağlı Ģekil (seksüel dimorfizm) gösteren çubuk Ģeklinde antenciklerdir. Ġkinci çift
esas olarak hareket organı olan antenlerdir. Kalan üç çift ise besin alma iĢleminde kullanılır.
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Daphnialarda baĢ üzerinde ıĢığa duyarlı büyük bileĢik bir göz ile ocellus adı verilen
organ bulunur. Göz; büyüklüğü ve koyu renkteki pigmentiyle dikkati çeken organdır. Gözler
önündeki kısım vertex olarak adlandırılır. Üç kas yardımıyla her tarafa dönebilme
yeteneğindedir.
Ağzın hemen gerisinde bir çift küçük ve küt olan üst çene (maksil) bulunur. Daha
sonra bir çift alt çene (mandibula) gelir. Bacaklar yassılaĢmıĢ, uçları çatallı ve beĢ çifttir.
Bacaktaki kıllar aracılığıyla su akıntısı sonucu süzülen mikroorganizmalar üst çene ile ağza
gelir. Sindirim sistemi basit yapıdadır. Kısa bir yemek borusu (özefagus) orta bağırsağa
açılır. Sindirim sisteminin ön parçası ağızdır.
Ağız üst dudağın altındadır. Kısa ve oldukça dar olan yemek borusu bir kavis yaparak
sırt tarafa doğru yükselir. Orta bağırsak daha geniĢ ve düzdür. Bu kısmın baĢlangıcına düz ya
da dallı, iki orta bağırsak beze açılır. Son bağırsak kısadır. Bu sistemin orta bölümünde ise
basit bir yapıda olan üreme organı bulunur. Sinir sistemi beyin sinir yumağı (beyin
gangliyonu) ile genellikle ip merdiveni Ģeklinde olan karın sinir yumağı (karın gangliyon)
zincirinden oluĢmuĢtur.

6.2. Su Piresinin Üreme Biyolojisi
Su pirelerinde üreme eĢeyli (seksüel) ve eĢeysiz (aseksüel) dönemler içerir. Yüksek
yoğunlukta bulundukları pek çok ortamda birey topluluğunun (populasyonun) eĢeysiz üreme
fazındaki diĢilerden oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Uygun (Optimal) koĢullarda su piresinin her 2,5 –
3 günde bir yeni yumurtlama dönemine girer. Bir diĢi yaĢamı boyunca 25 yeni yumurtlama
dönemine girebilmektedir.

Fotoğraf 6.1: Yumurtalı ergin su piresi

DiĢi bireylerde orta bağırsağın iki yanında yer alan bir çift yumurtalık (ovaryum)
bulunur. Yumurtalar vücudun sırt kısmı ile dıĢ kabuk arasındaki geniĢ boĢlukta geliĢir.
Ovaryumun içinde dörtlü gruplar oluĢtururlar. Bunlardan sadece bir tanesi verimli olur.
Diğerleri geliĢme için besin ortamı oluĢtururlar. Bu yumurtalara yaz yumurtası denir. Ufak
ve ince kabukludurlar. Bu yumurtalar döllenmeden geliĢir.
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Fotoğraf 6.2: Su piresinden yavru çıkıĢı

Birey sayısındaki artıĢın bir sonucu olarak besin azlığı veya su sıcaklığındaki değiĢim
durumunda ortamda erkek bireyler görülür. Bu erkekler bir veya iki çiftleĢme organına
sahiptir. ÇiftleĢme sonucunda oluĢan yumurtalar büyük ve etrafları koruyucu zar (membran)
ile örtülüdür. Böyle bir yapı onlara kötü ortam koĢullarına karĢı direnç sağlar. Ortam
koĢulları normale döndüğünde yumurtalarda partenogenetik yolla üreyen diĢiler meydana
gelir.

6.3. Su Piresi Üretiminde Kullanılan Araç Gereçler
Tanklar: Hacimleri birkaç litreden 10 m3 e kadar değiĢebilir. Genel olarak derinlikleri
40-50 cm olmalıdır. Plastik, beton ya da polyesterden yapılan havuzlardan iyi sonuçlar elde
edilmiĢtir. Ġlkel olmasına rağmen pratik ve ucuz baĢka bir yöntemle de havuz yapılabilir. Bu
amaçla toprağa istenilen derinlikte ve ebatta çukur kazılır. Çukurun içi kalın çift kat sera
naylonuyla kaplanır ve içi su ile doldurulur. Böylece bir su piresi üretim havuzu elde edilmiĢ
olur.
Kepçeler: Su piresini doğadan toplamakta ve hasat etmekte kullanılır. Bu kepçelerin
ağız çapı 10 cm ile 50 cm arasında değiĢir. Dayanıklı sentetik tülden yapılır. Göz açıklığı 0,5
mm’den küçük olmalıdır.

Fotoğraf 6.3: Su piresi toplamada kullanılan kepçe
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6.4. Su Piresi Damızlık Temin Yöntemi
Su piresi doğal ortamda fitoplanktonca ve organik besinlerce zengin, sığ ve durgun su
birikintilerinde yaĢarlar. Genelde su sıcaklığının 18-250C olduğu mevsimlerde bolca
bulunabilir. Süzme iĢlemi göz açıklığı 0.5 mm olan sentetik ve dayanıklı tülden yapılmıĢ ve
geniĢ ağızlı ( en az 50 cm) kepçeler yardımıyla yapılır. Kepçenin dibinde biriken su pireleri
dikkatlice yıkanarak temizlenir. Gerekiyorsa türlere ayrılarak havalandırılan kaplarla veya
yarısı su yarısı hava ile dolu naylon torbalarla kültür ortamına taĢınır.

Fotoğraf 6.4: Su piresinin yaĢadığı doğal ortam

Fotoğraf 6.5: Doğal ortamdan su piresinin süzülmesi
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6.5. Su Piresinin Üreme Rejimi
Su piresi ayrı eĢeylidir. Ortamdaki bireylerin çoğunluğu diĢidir. DiĢi bireylerde orta
bağırsağın iki yanında bir çift yumurtalık (ovaryum) bulunur. Yumurtalar sırt tarafta
(dorsalde) bulunan kuluçka kesesi içine açılan bir kanal aracılığı ile bırakılır. Yumurtalar
vücudun sırt tarafı ile dıĢ kabuk arasındaki geniĢ boĢlukta geliĢir. Yumurtalık (ovaryum )
içinde dörtlü gruplar oluĢturur. Bunlardan biri geliĢir. Bu yumurtalara yaz yumurtaları
denir. Bu yumurtalar döllenmeden geliĢir.

Fotoğraf6.6: Ergin ve yavru su pireleri

Ortam koĢulları bozulduğunda ( su sıcaklığının düĢmesi, besin azalması gibi) diĢiler
kıĢ yumurtalarını oluĢtururlar. Ortam koĢulları normale döndüğünde erkek bireyler bu
yumurtaları döller ve eĢeyli üreme meydana gelir.

6.6. Su Piresi Besin Ġhtiyaçları
Su pireleri besin olarak bakteri, maya, tek hücreli alg (mikroalg ve 2-3 hücreden
oluĢan maviyeĢil alg kolonileri ), dip çamuru (detritus) , çözünmüĢ organik materyalleri
kullanırlar.
Su piresi kültüründe en çok kullanılan besinler tek hücreli yeĢil alglerdir. Kültürlerde
genellikle Chlorella vulgaris, Scenedesmus acutus, Scenedesmus dimorphus, Scenedesmus
obliquus, Ankistrodesmus falcatus, Selenastrum capricornutum ve Chlomydomanas
reinhardi türleri kullanılmaktadır.
Su piresi kültüründe çiftlik gübresi, kuru ot ve diğer vejetasyonlar, kepek, maya, tahıl
tozu, mineral gübreler, bahçe toprağı kullanılır. Bunun yanı sıra Su piresi kültürlerinde
kullanılan yapay yemler arasında alabalık yavru yemi, pamuk tohumu, soya unu, mezbaha
artıkları ve yonca unu karıĢımı da bulunmaktadır.
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6.7. Su Piresi Üretim Yöntemleri
Su piresi yetiĢtiriciliği yılın herhangi bir mevsiminde istenilen koĢullar sağlanarak
yapılabilir. Su piresi yetiĢtiricilik yöntemleri kısaca aĢağıdaki gibi özetlenebilir.
1. Yöntem
Bu yöntem küçük çaplı üretim amacıyla kullanılan en pratik yöntemdir. Bir cam kap
içine elenmiĢ 1 kg bahçe toprağı, iyice ezilmiĢ ve en az 10 günlük, 200 gram at gübresi ve 10
litre havuz suyu konur. Havuz suyu tuzlu olmamalıdır. Hazırlanan bu karıĢım 3 gün kadar
bekletilerek süzülür. ½ya da ¼oranında havuz suyu ile seyreltilerek bu karıĢıma su piresi
aĢılanır. 3 hafta sonra ortamda bol miktarda su piresinin ürediği görülür. Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli konu akvaryumların 1/3 oranında gölgelenmesidir. Bu Ģekilde
suyun ısınması engellenir ve su sıcaklığının 20-25 oC’de sabit kalması sağlanabilir.
2. Yöntem
Havuzlarda yoğun su piresi üretimi amacıyla yağsız süt tozu, soya fasulyesi unu ve
pamuk tohumu kullanılır. Havuz suyunun içine litreye 90 gram gelecek biçimde bahçe
toprağı ile 17 gram pamuk tohumu gelecek Ģekilde karıĢtırılır. Bu karıĢım oda sıcaklığında
cam kaplarda 5 gün bekletilir. Bu sırada çürümeden dolayı gaz çıkıĢı meydana gelir.
5 gün sonra karıĢımın suyu süzülerek alınır. Havuz suyu ile seyreltilir ve sodyum
bikarbonat ilavesiyle pH’nın 7,2 olması sağlanır. Bu ortama su piresi aĢılanarak üreme
beklenir.
3. Yöntem
Ekmek mayasıyla su piresi üretildiğinde ortamdaki çoğalmanın oldukça fazla olduğu
görülmüĢtür. Bu yöntemde 70-80 litrelik bir akvaryumda 50-60 gram ekmek mayası gelecek
Ģekilde havuz suyu ile bir karıĢım elde edilir. Bu karıĢıma su piresi aĢılanır. Su berraklaĢtıkça
ortama maya eklenmelidir. Ancak maya suya CO2 vereceğinden ortam mutlaka
havalandırılmalıdır.
4. Yöntem
Bol ıĢık alan ve dibinde organik artık bulunan havuzlarda fitoplankton üremesi olur.
Fitoplantonun çoğaldığını havuz suyunun yeĢermesinden anlayabiliriz. Fitoplanktonca
zengin su elde etmek için ortama 0,27 gr/litre K2H2PO4, 0.5 gr/litre MgSO4, 0,47 gr/litre
Ca(NO3)2 ilave edilebilir. Bu Ģekilde kendiliğinden fitoplanktonca zenginleĢmiĢ havuz, tank
veya akvaryumlara doğrudan fitoplankton aĢılanır ve üreme beklenir.
5. Yöntem
Üç kısım koyun gübresi bir kısım asit fosfat ile karıĢtırılır. Bu karıĢımdan 5 litre suya
3 çay kaĢığı hesabi ile akvaryum içindeki havuz suyuna koyulur. Örneğin akvaryum içinde
80 litre su varsa bu karıĢımdan 48 çay kaĢığı konulur. Akvaryuma bir miktar su piresi ilave
edilir. 3 Hafta sonra verim maksimuma ulaĢtırılır.
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Fotoğraf 6.7: Hasat yoğunluğuna ulaĢmıĢ su piresi topluluğu

6.8. Su Piresinin Hasadı
Su piresi üretimi sırasında üretimin yavaĢlatılması istendiğinde ortamın sıcaklığı
düĢürülerek kıĢ yumurtası oluĢması sağlanır. Bu yumurtalar toplanarak dondurularak
saklanabilir. Gerekli olduğunda ise su içinde yavaĢ yavaĢ su sıcaklığı yükseltilerek
yumurtaların açılması sağlanır.
Üretimin en yoğun olduğu aylar mayıs - haziran ve eylül – ekim aylarıdır. Diğer
aylarda üreme son derece yavaĢtır. Çünkü su piresinin geliĢip çoğalması için gerekli olan
ortam sıcaklığı bu aylarda en uygun düzeydedir.
Yeteri kadar üretilen su pireleri, ihtiyaca göre yukarıda belirttiğimiz özelliklerdeki
kepçeler ile süsülür. Su piresinin taze olarak tüketilmesi en çok tercih edilen yoldur. Süzülen
su pireleri çok iyi bir Ģekilde yıkanır ve balıklara verilir.

Fotoğraf6.8: Su piresinin süzülmesi
68

Fotoğraf 6.9: Süzme iĢlemi sonunda kepçede toplanan su pireleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Canlı yem ünitesine giderek yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiğiniz gibi su
piresi üretimi yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Mikroskop altında su piresinin vücut
kısımlarını inceleyiniz.
 Ġncelediğiniz su piresinde yumurtaları
görmeye çalıĢınız.
 Su
piresi
üreteceğiniz
konumunu belirleyiniz.

ortamın

 Su piresi üretimi için gereken araç
gereçleri hazır hale getiriniz.
 Üretim
ortamının
parametrelerini
 Kullanacağınız gereçlerin tümü oldukça
istenilen düzeye getiriniz.
hassas yapıdadır. Bu yüzden taĢıma
esnasında ve kullanırken çok dikkatli
 Su piresinin yaĢayabileceği doğal
olunuz.
ortamları belirleyiniz.
 Hijyen kurallarına dikkat ediniz.
 Buralardan ihtiyacınızı karĢılayacak
 Gerekli emniyet tedbirlerini alınız.
kadar su piresi toplayınız.
 Ġhtiyacınıza göre bilgiler kısmında
belirtilen yöntemlerden birini tercih
ederek
bu
yöntemde
ihtiyaç
duyacağınız besin maddelerini temin
ediniz.
 Tercih ettiğiniz yöntemlerden birini
uygulayarak su piresi üretiniz.
 Ürettiğiniz su piresini hasat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

( ) Su piresi (Daphnia) türleri tuzlu sularda yaĢayan ve boyları 1-3 mm
arasında değiĢen küçük kabuklu su canlılarıdır
( ) Su piresi türleri uzun yıllardan beri balık yetiĢtiriciliğinde canlı yem olarak
kullanılmaktadır.
( ) Ağzın hemen gerisinde bir çift küçük ve küt olan üst çene (maksil)
bulunur.
( ) Su pirelerinde üreme sadece eĢeyli (seksüel) olarak görülür.
( ) Su piresi üretim tanklarının hacimleri birkaç litreden 10 m3 e kadar
değiĢebilir.
( ) Su piresi doğal ortamından göz açıklığı 3 mm olan kepçelerle süzülmelidir.
( ) Su piresinde en uygun geliĢme sıcaklıkları 18-25 °C dir.
( ) Su piresi kültür ortamının havalandırılmasına gerek yoktur.
( ) Su piresi kültür ortamı direkt güneĢ ıĢığına maruz kalmamalıdır.
( ) Su piresi doğal ortamda fitoplanktonca ve organik besinlerce zengin, sığ ve
durgun su birikintilerinde yaĢarlar.
( ) Su pireleri besin olarak bakteri, maya, mikroalg kullanılabilir.
( ) Su piresi yetiĢtiriciliği yılın herhangi bir mevsiminde istenilen koĢullar
sağlansa bile yapılamaz.
( ) Su piresi kültürü yapılan akvaryumların 1/3 oranında gölgelenmesi
gereklidir.
( ) Ekmek mayasıyla su piresi üretildiğinde ortamdaki çoğalmanın oldukça
fazla olduğu görülmüĢtür.
( ) Bol ıĢık alan ve dibinde organik artık bulunan havuzlarda fitoplankton
üremesi olmaz.
( ) Üretimin en yoğun olduğu aylar mayıs - haziran ve eylül – ekim aylarıdır.
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Canlı yem ünitesine giderek canlı yem üretimi yapınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Laboratuvarınızda bulunan araç ve gereçleri ayırt ettiniz mi?
Laboratuvar malzemelerini sterilize ettiniz mi?
Dezenfektan maddeleri ayırt ettiniz mi?
Laboratuvar malzemelerini dezenfekte ettiniz mi?
Amaca göre seçtiğiniz plankton kepçesiyle vertikal,
horizontal ve oblik yönlerde yukarıda anlatılan Ģekilde
çekimler yaptınız mı?
Laboratuvarda plankton örneklerini büyüklüğüne, biyolojik
özelliğine veya sistematik özelliklerine göre sınıflandırdınız
mı?
Sistematik sınıflandırmada size verilecek tayin
anahtarlarından faydalandınız mı?
Birim hacimdeki fitoplankton miktarını mikroskop altında
saydınız mı?
Topladığınız fitoplanktonu size verilecek tayin anahtarı ve
Ģekillere göre mikroskop altında sınıflandırdınız mı?
Tek tek ayırdığınız fitoplankton türlerini ayrı test tüplerine
aldınız mı?
Kültür ortamının fiziksel ve kimyasal koĢullarını yukarıda
belirtilen Ģekilde düzenlediniz mi?
Kültürde kullanacağınız kapları ve malzemeleri sterilize
ettiniz mi?
Test tüplerinde çoğaltılan fitoplanktonu 200 ml’lik
erlenmayere alınız ve burada geliĢmesini sağladınız mı?
4-7 gün sonra 5 litrelik balon jojeye geçirdiniz mi?
4-7 gün sonra 100 litre ile 1 m3 hacimlerdeki üretim
kaplarına aĢılama yaptınız mı?
Ortalama 7 gün sonra 5-30 m3 kaplarda yoğun üretime
geçtiniz mi?
Fitoplankton kültüründeki geliĢim aĢamalarını gözlediniz
mi?
Kültür ortamına, yukarıda belirtilen zenginleĢtirici besin
karıĢımlardan uygun zaman aralıklarında eklediniz mi?
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Evet

Hayır

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Her gün düzenli olarak birim hacimdeki fitoplankton
miktarını mikroskop altında saydınız mı?
Hedeflenen yoğunluğa ulaĢıldığı zaman 45 mikronluk
plankton bezi ile üretilen fitoplanktonu süzdünüz mü?
Elde ettiğiniz fitoplanktonu uygun koĢullarda saklayıp ya da
taze olarak zooplankton tanklarına besin olarak verdiniz mi?
Rotifer üretim yoğunluğunu üreteceğiniz balık larvası
miktarına göre hesapladınız mı?
Üretimde kullanacağınız tüm araç ve gereçleri dezenfekte
veya sterilize ettiniz mi?
Ortam sıcaklığını 27 oC’ ye, nem oranını %60’a sabitlediniz
mi?
Rotifer üretim tanklarını usulüne uygun olarak yerleĢtirdiniz
mi?
Yeteri kadar aydınlatma sağladınız mı?
Rotiferin bulunduğu doğal ortamdan amiktik diĢileri toplayıp
mikroskop altında eĢeysiz üreme için seçilerek ayırdınız mı?
Elde edilen bireyler 2-6 litrelik bir hacme 18 oC sıcaklıkta,
%o 25 tuzlulukta sakladınız mı?
Rotifer üretimin küçük hacimlerden büyük hacimlere doğru
giden bir yol izleyerek gerçekleĢtirdiniz mi?
Rotiferleri dönüĢümlü olarak maya ve fitoplankton ile
beslediniz mi?
Üretim tankındaki rotifer yoğunluğunu kontrol ettiniz mi?
Birim hacimdeki birey sayısını belirlediniz mi?
Ortamdaki toplam birey sayısını hesapladınız mı?
Hasat aĢamasında havalandırmayı durdurunuz ve ortamda
bulunan yabancı maddeleri çökelttiniz mi?
Çökeltme iĢleminin ardından ortamdan 500 litre suyu 45 µ
göz açıklığındaki plankton bezinden süzdünüz mü?
Rotiferi süzdükten sonra bir kapta yoğunlaĢtırdınız mı?
Bu yoğun hâldeki rotiferleri suya doymamıĢ yağ asitleri ve
protein açısından zengin karıĢımlarla zenginleĢtirdiniz mi?
Artemia kisti ambalajlarını saklayacağınız ortamı hazır hâle
getirdiniz mi?
Piyasadan ihtiyacınıza göre Artemiakisti temin ettiniz mi?
Zuger ĢiĢesi, havalandırma sitemi, ısıtma sistemi, ölçü ve
tartı sistemlerini kullanıma hazır hâle getirdiniz mi?
Ortam parametrelerini yukarıda verilen değerlere getirdiniz
mi?
Artemia kisti ambalajlarını saklayacağınız ortamı hazır hâle
getirdiniz mi?
Piyasadan ihtiyacınıza göre Artemia kisti temin ettiniz mi?
Artemia kistlerini usulüne uygun olarak ambalajdan
çıkartınız ve ihtiyaca göre hassas terazide tartınız mı?
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45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.

Artemia kistlerini dehidrasyona tabi tuttunuz mu?
Artemia kistlerini dekapsülasyona tabi tutunuz mu?
Artemia kistlerini deaktirasyona tabi tuttunuz mu?
ġeffaf silindirokonik kaplar (Zuger ĢiĢeleri) hazırladınız mı?
Kabın konik kısmından havalandırılacak Ģekilde ve oksijen
içeriği 5 mg/l olacak Ģekilde havalandırma tertibatı kurdunuz
mu?
Önceden ısıtılmıĢ filtre edilmiĢ doğal deniz suyu veya 33-35
gr/l tuzlu suyla tankı doldurunuz mu?
Sıcaklığı 25-28 °C'ye, pH 8-8.5'e ayarladınız mı?
Floresan ampullerle su yüzeyinden 2000 lüks aydınlık
sağladınız mı?
Kistleri dezenfekte ederek tarttınız mı?
Yoğunluğu 5 gr/I'yi geçmeden tanka transfer ettiniz mi?
Bu koĢulları 20-24 saat süreyle sabit tutularak çıkıĢ ve
ardından hasat gerçekleĢtirdiniz mi?
Gerekiyorsa Artemia larvalarını yardımcı besinlerle besin
takviyesine aldınız mı?
Hasat aĢamasına gelindiğinde tanktaki havalandırmayı
durdurdunuz mu?
Mikroskop altında su piresinin vücut kısımlarını incelediniz
mi?
Ġncelediğiniz su piresinde yumurtaları görmeye çalıĢtınız mı?
Su piresi üreteceğiniz ortamın konumunu belirlediniz mi?
Su piresi üretimi için gereken araç gereçleri hazır hâle
getirdiniz mi?
Üretim ortamının parametrelerini istenilen düzeye getirdiniz
mi?
Su piresinin yaĢayabileceği doğal ortamları belirlediniz mi?
Buralardan ihtiyacınızı karĢılayacak kadar su piresi topladınız
mı?
Ġhtiyacınıza göre bilgiler kısmında belirtilen yöntemlerden
birini tercih ederek, bu yöntemde ihtiyaç duyacağınız besin
maddelerini temin ettiniz mi?
Tercih ettiğiniz yöntemlerden birini uygulayarak su piresi
ürettiniz mi?
Ürettiğiniz su piresini hasat ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

76

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
%o 1 , %o 235
Ġzmir Çamaltı Tuzlasında
52,2
kıĢ yumurtası adı verilir.
fitoplankton, balık larva
80-100
plastik, fiberglas
150 litre
25-28
2-5
ABD'nin Büyük Tuz
Gölünden
enerji
%
100, 26
Dekapsülasyon
vana, 33-35
nauplii, metanauplii
Ģemsiye evresi
instar I
8 milyar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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