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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Deniz ıstakozları yetiştiriciliği kuluçka süresinin uzun olması ve pazarlama boyuna
geç ulaşması sebebiyle yetiştirilmesi sorunlu olan çok değerli bir deniz ürünüdür. Çok farklı
yöntemlerle yetiştirilebilmekte olup ekonomik bir yetiştiricilik yapabilmek için doğru ve
uygun teknikleri seçmek zorunluluktur.
Bu modül sayesinde deniz ıstakozlarının yetiştiricilik tekniklerini öğrenecek ve
ekonomik bir yetiştiricilik yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında damızlık deniz ıstakozu temin
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bir deniz ıstakozu üretim tesisine giderek deniz ıstakozu anaçlarında aranılan
özellikleri ve damızlık deniz ıstakozlarına uygulanan adaptasyon çalışmalarını
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. DAMIZLIK DENİZ ISTAKOZU TEMİN
ETME
Istakoz eklembacaklı deniz canlılarından olup ilginç biyolojisi ve ekonomik değerinin
yüksek olması nedeniyle önemli bir deniz ürünüdür. Dünyada yaygın olarak bulunan iki türü;



Avrupa deniz ıstakozu (Homarus gammarus L.)
Amerikan deniz ıstakozu (Homarus americanus)dur.

Bunun yanında dünya denizlerinde farklı türlere giren çeşitli ıstakozlar bulunmaktadır.
Bunların bazıları çok iri bazıları ise oldukça küçüktür. Istakoz su ürünleri içinde sevilen ve
aranılan insan gıdalarındandır.

1.1. Deniz Istakozu Anaçlarında Aranan Özellikler
Yetiştirmek için doğal sulara ve havuzlara yerleştirilecek anaçların her türlü bulaşıcı
hastalıklardan yara ve beneklerden arındırılmış olması gerekir.
Anaç olarak kullanılacak ıstakozların cinsî olgunluğa erişmiş olmaları şarttır.
Istakozlar cinsî olgunluğa 4-6 yaşlarında erişir.
Seçilen anaçların yumurtalı olmaları veya çiftleşme işlemini tamamlamış olmaları
gerekir. Yumurtalı olanlar zaten gözle görülmektedir.
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Yumurtaların iri ve sağlam yapılı olmasına dikkat edilmelidir. Vücut azalarında
herhangi bir eksiklik ve kopuk; genetik bozukluk olmamalıdır. Çiftleşme işlemini
tamamlayan ve anaç olarak kullanılması düşünülen ıstakozları da tanımak oldukça kolaydır.

Resim 1.1: Istakozların birbirlerine zarar vermemeleri için kıskaçlarının lastikle bantlanması

Resim 1.2: Damızlık ıstakoz

1.2. Deniz Istakozunda Anaç Temin Yöntemleri
Anaç ıstakozların temini iki yolla olmaktadır.

1.2.1. Doğadan Avlama Yoluyla Anaç Temini
Doğada avcılığı ağlar, özel kafesler, sepetler ve dip trolleri ile yapılmaktadır.
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Resim 1.3: Anaç ıstakozların ağaçtan yapılmış tel kafeslerle avlanması

1.2.2. Yetiştirilen Deniz Istakozundan Anaç Seçimi
Yaklaşık 20 cm uzunluğa ve 0,5 kg ağırlığa ulaşınca cinsî olgunluğa da ulaşır. Bu
ağırlığa ulaşma süresi, sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunlar arasından iyi yem
alan uzuvları kopmamış sağlıklı erkek ve dişiler damızlık için ayrılır ve ayrı besiye tabi
tutulur.
Laboratuvar koşullarında stoklanan ergin erkek ve dişi bireyler yarı kapalı sistemlerde
günde 2 kez yemlenen su ortamında ultraviyole veya kum filtrelerinden geçirilmiş deniz
suyuna stoklanır.
Bir çalışmada boyutları 36 x 152 x 26 cm olan plastik tanklar kullanılmıştır. Bu
tankların iç kısımlarda yaklaşık olarak 10 adet bölmeye ayrılmıştır. Bu ayrılma PVC parçalar
yardımıyla yapılmıştır. Bu sistemde ergin bireylerin stoklanması oldukça başarılı ve kolay
olmaktadır. Sistemdeki en önemli konu bireylere ayrılan bölümlerde ıstakozların rahat hareket
edebilmeleridir. Bir başka çalışmada, ayrılacak alanın bireyin karapaks boyunun karesinin 75
katı olması gerektiği ifade edilmektedir. Istakozlar sabah saatlerinde bir arada
bulundurulmakta daha sonra akşam saatlerinde ayrılmaktadır.
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Resim 1.4: Kontrollü ortamda yetiştirilmiş ıstakozlar

Diğer su ürünlerinin yetiştiriciliğinde olduğu gibi ıstakoz yetiştiriciliğinde de dikkat
edilmesi gereken konular vardır. Bu şartların optimum derecede sağlanmasıyla başarılı bir
yetiştiricilik çalışması uygulanabilir.

1.3. Deniz Istakozunda Cinsiyet Özelliklileri
Istakozlar cinsî olgunluğa 4-6 yaşlarında erişir. Istakozların çiftleşmesi yaz aylarında,
dişinin kabuk değiştirme döneminde meydana gelir. Çiftleşme genellikle kabuk
değiştirmeden 48 saat sonra olursa da 12. güne kadar çiftleşmenin olabildiği kaydedilmiştir.
Çiftleşmedeki başarı erkek ve dişinin büyüklüğündeki dengeye bağlıdır. Büyüklük farkı
çiftleşme şansını azaltır veya ortadan kaldırır.
Erkek bireyler bir iki günlük süre içinde bir veya iki dişi birey ile çiftleşebilir.
Dişilerin de birden fazla erkek ile çiftleştikleri görülebilir.
Spermaları dişinin tohumluk bölümünde 9 ila 13 ay arasında toplanarak depolanabilir.
Yumurtlama zamanında dişi birey yumurtaları bıraktığı anda aynı zamanda spermaları da
bırakarak dölleme işlemini gerçekleştirir. Döllü yumurtalar kuyruk altının tüylü bölümüne
yapışır. Bir dişi bireyin yumurta verimi ortalama olarak 300.000 (100.000- 700.000)’dir. Dişi
birey kuluçka dönemi olarak yumurtalarını 10-12 ay süre ile vücudunda taşır.
Çiftleşmeden sonra larvaların çıkışı 2 seneyi bulur. Bu nedenle ıstakoz yetiştiriciliği
çok ilgi çeken bir konu gibi görünmesine rağmen pratik larva üretimi yaygınlaşmamış ve
pratik hayatta fazla yer bulamamıştır. Fakat son yıllarda bazı türler üzerinde başarılı şekilde
larva üretildiği gözlenmektedir. Bu çalışmalar daha çok böcek tabir edilen canlı grubuna
dâhildir. Başarı türlere göre farklılık göstermektedir. Bazı türler başarılı şekilde
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üretilebilirken bazı türlerde yavru üretilmesi oldukça zor görülmektedir. Bunun nedeni
larvalardaki gelişme süresinin uzun olmasıdır.
Yetiştiriciler laboratuvar koşullarında deneme için yaptıkları üretim çalışmalarında bu
süreyi 11 aya kadar indirebilmişlerdir. Kuluçka döneminde yumurtalar siyahtan yeşil veya
kahverengiye doğru dönüşüm gösterir. Yumurta açılımları 4-9 °C gibi düşük sıcaklıkta
meydana gelebilirse de genellikle ilkbahar ve yaz aylarındaki 15-20 °C’de açılmalar
meydana gelir. İlk kabuk değiştirme yeni yumurtadan çıkmış ve mysis dönemini geçirmekte
olan larvalarda hemen meydana gelir. Yavrular ıstakoz hâlini alıncaya kadar birkaç kez
kabuk değiştirir. Bireyler bu durumda yüzebilir ve gıda olarak plankton tüketir. Canlılar
bentik bölgeye su sıcaklığına bağlı olarak 9-33 günde ulaşır.

1.4. Deniz Istakozunda Anaçlara Uygulanacak Adaptasyon
Çalışmaları
1.4.1. Karantina Uygulaması
Anaç olarak kullanılacak ıstakozların hasta olup olmadıklarını anlamak için sulara
yerleştirilmeden önce içinde devamlı taze su akan ufak tanklarda birkaç hafta denemeye tabi
tutulmalıdır. Şayet ıstakozların bu sürede sağlık durumları normal ise anaç olarak
kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur.

1.4.2. Foto Periyot Uygulaması
Işıklandırma süresi de çok iyi ayarlanmalıdır. Istakozların daha çabuk olgunluğa
ulaşabilmesi için fotoperiyodun aynı saatlerde ve düzende uygulanması gerekir.

1.4.3. Termo Periyot Uygulaması
Istakozlar 4,4 °C - 34 °C arası sıcaklıklarda yaşamlarını sürdürebilir. Fakat 20 °C’de
geçen sıcaklıklarda ıstakozların seyrek yerleştirilmeleri gerekmektedir. Tanklardaki su
sıcaklığının 18-20 °C arası tutulması yetiştiriciliğin başarısını olumlu yönde etkiler.

1.5. Deniz Istakozunda Anaçların Beslenmesi
Yetiştiricilik için doğadan yakalanan damızlık özellikteki ıstakozlar denizdeki kafesler
içine konularak diğer artık veya ucuz doğal yemlerle besiye tabi tutulmaktadır. Parçalanmış
balık etleri, midye ezmesi gibi yemler verilerek dengeli beslenmeleri sağlanır, bunun yanında
yapay yemler de verilebilir.

1.6. Anaç Havuzlarında Yapılacak Günlük İşlemler
Suyun sürekli sirkülasyon hâlinde olması yemlemeden sonra yem artıklarının ve
pisliklerin ortamdan uzaklaşmasını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeli, varsa ortamdan
yem artıkları uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde su dengesinin bozulmasına neden olur.
Suyun debisi ıstakoz sayısı ve sudaki O2 miktarına göre ayarlandığı için günlük kontrolleri
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Damızlık deniz ıstakozu temin ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Damızlık ıstakozları temin ediniz.

 İş güvenliği kurallarına uyunuz.

 Cinsiyet ayırımı yapınız.

 Hijyenik koşulları sağlayınız.

 Tekniğine uygun olarak bakım
havuzlarını hazırlayınız.

 Stresi engelleyecek önlemler alınız.

 Adaptasyon çalışmaları yapınız.

 Periyodik kontrol ve malzeme bakımı
yapınız.

 Damızlıkları uygun yemlerle besleyiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Damızlık ıstakozları temin ettiniz mi?
2. Cinsiyet ayırımı yaptınız mı?
3. Tekniğine uygun olarak bakım havuzlarını hazırladınız mı?
4. Adaptasyon çalışmaları yaptınız mı?
5. Damızlıkları uygun yemlerle beslediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Istakozlar cinsî olgunluğa kaç yaşlarında ulaşır?
A) 2-4
B) 3-5
C) 6-7
D) 4-6
E) 7-8

2.

Deniz ıstakozlarında anaç seçimi yapılırken aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A) Bulaşıcı hastalıklardan arındırılmış olması
B) Istakozların cinsî olgunluğa erişmiş olmaları
C) Çiftleşme işlemini tamamlamış olmaları
D) İyi yem almaları
E) Çiftleşme yapmamış olmaları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında deniz ıstakozlarından yumurta alabilecek ve
kuluçkalama işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bir ıstakoz üretim tesisine giderek deniz ıstakozlarından yumurta alma
tekniklerini, kuluçkalama çalışmalarını araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. DENİZ ISTAKOZUNDAN YUMURTA
ALIMI VE İNKÜBASYON
2.1. Deniz Istakozunda Yumurtlama Ortamının Özellikleri
İlkbaharda dişi ıstakozlardan kahverengi yumurta taşıyanlar % 0.31 tuzlu su akıntılı ve
274x91.5x30 cm (derinlik) boyutlu kuluçka tanklarında 70’er adet (H. amaricanus) alınır. H.
vulgarisler birbirinin yumurtasına zarar verdiğinden ayrı bölmelere yerleştirilir.

2.2. Deniz Istakozu Yumurtasının Özellikleri
Cinsî olgunluğa ulaşan ıstakozlar siyah, kahverengi yumurtalara sahiptir. Bir dişi
bireyin yumurta verimi ortalama olarak 300.000 (100.000- 700.000)’dir.

Resim 2.1: Siyah yumurtalara sahip deniz ıstakozu
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2.3. Deniz Istakozunda Embriyolojik Gelişme
Sperma dişinin tohumluk bölümünde 9 ila 13 ay depolanır. Dişi yumurtlama
zamanında yumurtları dışsal olarak döller ve kuyruk altının tüysüz kısımlarına yumurtaları
yapıştırır. Yumurtalar kuluçka için dişi tarafından 10–12 ay taşınır. Çiftleşmeyi takiben
larvaların çıkışı 2 seneyi bulur. Yetiştiriciler ısı kontrolü ile bu süreyi 11 aya kadar
kısaltabilir. Kuluçka periyodunda yumurtalar siyahtan yeşil veya kahverengiye dönüşür.
Yumurta açılımları 4-9 °C gibi düşük sıcaklıkta meydana gelebilirse de genellikle ilkbahar
ve yaz aylarında 15-20 °C’de açılmalar meydana gelir.

2.4. Deniz Istakozunda Yumurtlama Yerlerinin Hazırlanması
Yumurtlama için tanklar hazırlanır. İlk kabuk değiştirme yeni yumurtadan çıkmış ve
mysis dönemini geçirmekte olan larvalarda hemen meydana gelir. Yavrular ıstakoz hâlini
alıncaya kadar birkaç kez kabuk değiştirir. Bireyler bu durumda yüzebilir ve gıda olarak
plankton tüketir. Canlılar bentik bölgeye su sıcaklığına bağlı olarak 9-33 günde ulaşır.

2.5. Deniz Istakozundan Yumurta Alım Yöntemleri
Yumurta gelişimi anaç ıstakozun kuyruk altında olmaktadır. Yumurta açılımı da
burada gerçekleşmektedir. Deniz ıstakozlarında yumurta alımı günümüz şartlarında sadece
yumurtalı anaçlardan temin edilmektedir. Suni yolla yumurta alım çalışmalarına devam
edilmektedir.

2.6. Deniz Istakozunda Yumurtaların Kuluçkalanması
Yumurtaların gelişme evresi gözlerin oluşmasıyla başlar. Gözlenmiş yumurtaların
çapına bağlı olarak kuluçka zamanının belirlenmesi sağlanabilir.
Gözlenmiş yumurtaların görülmesinden sonra ergin dişiler özel kuluçka tanklarının
içine yerleştirilir. Bu özel tank büyük bireylerin yetiştiriciliğinin yapıldığı tankların modifiye
edilmesiyle elde edilebilir. Tek farkları yumurtaların ortamdan gitmesini önleyecek bir
süzgeç düzeninin tanka ilave edilmesidir. Tanka giren su ortamdan çıkmadan önce bu
süzgeçten geçmelidir. Bu sisteme konulan dişiler özellikle gece saatlerinde 3-4 gün veya
biraz daha uzun sürede yumurtalarını bırakır. Süzgeçli kapta toplanan yumurtalar içi özel
olarak dizayn edilmiş kaplara aktarılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Damızlık deniz ıstakozlarından yumurta alınız.
İşlem Basamakları
 Deniz ıstakozlarının yumurta
özelliklerini sıralayınız.
 Damızlıklardan tekniğine uygun olarak
yumurta alınız.
 Uygun özellikte yumurtlama ortamı
düzenleyiniz.
 Deniz ıstakozlarından yumurta alınız.

Öneriler
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Hijyenik koşulları sağlayınız.
 Stresi engelleyecek önlemler alınız.
 Periyodik kontrol ve malzeme bakımı
yapınız.

 Embriyonik gelişmeyi takip ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Deniz ıstakozlarının yumurta özelliklerini sıraladınız mı?
2. Damızlıklardan tekniğine uygun olarak yumurta aldınız mı?
3. Uygun özellikte yumurtlama ortamı düzenlediniz mi?
4. Deniz ıstakozlarından yumurta aldınız mı?
5. Embriyonik gelişmeyi takip ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Cinsî olgunluğa ulaşan ıstakozların yumurtalarının renkleriyle ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Siyah, kahverengi yumurtalara sahiptir.
B) Turuncu, kahverengi yumurtalara sahiptir.
C) Siyahtan turuncuya veya kahverengi yumurtalara sahiptir.
D) Siyahtan yeşile veya kahverengi yumurtalara sahiptir.
E) Beyazdan siyaha veya yeşile değişen yumurtalara sahiptir.

2.

Aşağıda deniz ıstakozları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurtaların gelişme evresi gözlerin oluşmasıyla başlar.
B) Yumurta açılımları 24-28 °C’de meydana gelir
C) Yumurta taşıyanlar % 0.31 tuzlu su akıntılı sularda stok edilir.
D) Canlılar bentik bölgeye su sıcaklığına bağlı olarak 9-33 günde ulaşır.
E) Dişiler gece saatlerinde 3-4 gün veya biraz daha uzun süre içerisinde yumurtalarını
bırakır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında deniz ıstakozlarınının larva bakımını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bir ıstakoz üretim tesisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Yetkililerden izin alarak deniz ıstakozlarının larva özelliklerini ve larva
bakımını araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. DENİZ ISTAKOZUNDA LARVA BAKIMI
3.1. Deniz Istakozunda Larval Dönemler ve Larva Yetiştiriciliği
Bu çalışmada ilkbaharda dişi ıstakozlardan kahverengi yumurta taşıyanlar 27,4 x 91,5
x 30 cm boyutlu kuluçka tanklarına 70’er adet olarak alınmışlardır.
Diğer eklembacaklılara göre ıstakoz larvaları pelajikten dip bölgeye çok daha kısa
sürede iner. Istakoz larvaları 4 kabuk değiştirme evresinden sonra erginlerine benzer
morfolojik şekillerini alır. Bu sıcaklıkta larval gelişim 2 haftadan daha az sürede
tamamlanmaktadır. Bu süre içinde larvalar küresel tip sistem içine yerleştirilir. Bu sistemin
esası tank içinde dairesel bir su hareketi sağlanmasıdır. Bu akıntı sayesinde larvaların tankın
her tarafına homojen şekilde dağılımları sağlanır.
Larvalar elekli bir kutuda toplandıktan sonra çapı 40 cm olan tabanı çukur,
fiberglastan yapılmış yuvarlak yapıdaki tanklara alınır. Her tankta ortalama olarak 3.000 tane
larva yetiştirilebilmektedir.
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Resim 3.1: Pelajik durumdaki ıstakoz yavruları

Resim 3.1: Anaç ıstakoz ve larvalar
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Resim 3.1: Homarus gammarus yavruları

3.2. Larval Dönemde Ortam Koşulları
3.2.1. Fiziksel Koşullar
Yetiştiricilik dönemi boyunca su sıcaklığında ani düşüşler ve artışlar olmamalıdır. Su
sıcaklığının 15-20 °C’de olmasına dikkat edilmelidir.
Tank içinde larvaların sürüklenmesine engel olacak bir debide su çıkışı sağlanmalıdır.
Şayet larvalar tankın ortasında birikecek olursa kanibalizm görülmeye başlar. Su, tanka
tabandan bir boru yardımıyla giren dairevi hareketle tankın içinde sirkülasyonu sağlayarak
çıkış borusu ile dışarı atılır. Böylece akıntının dikkatli ayarlanması gerektiği daha iyi
anlaşılır.
Çok kontrollü çalışmalarda yaşama oranının en yüksek % 42,6’ya çıktığı saptanmıştır.
Kanibalizmden sonra ölümlerin ikinci nedeni sirkülasyon sistemi ve suda amonyak
bileşenlerinin yoğunlaşması olarak gözlenmiştir.
Işıklandırma süresi de çok iyi ayarlanmalıdır. Larvaların fotoperiyoda karşı çok hassas
oldukları saptanmıştır. İyi bir embriyolojik ve larva gelişimi için fotoperiyodun aynı
saatlerde ve düzende uygulanması gerekir.
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3.2.2. Kimyasal Koşullar
Larval koşullarda tuzluluğun % 0.31 olması arzu edilir. Düşük ve yüksek tuzlulukta
büyümenin yavaşladığı bildirilmektedir. Larvalar amonyak artışına karşı çok duyarlıdır.
Amonyak konsantrasyonunun 0.2 mg/Ɩ’nin altında tutulması gerekir.

3.3. Larvaların Beslenmesi
Istakoz larvalarının beslenmesinde canlı veya donmuş zooplankton, kıyılmış balık ve
kabuklu deniz canlıları etleri ve yapay besin maddeleri gibi yemler kullanılır.

Resim 3.2: Homarus gammarus ve zoea larvası

3.3.1. Yemler
3.3.1.1. Canlı Yemler
İlk besleme döneminde ergin artemia en fazla tercih edilen besinlerden biridir. Küresel
sistemde bulunan ıstakoz larvaları için ortama 4-5 adet artemia/l larva konulmaktadır.

3.3.1.2. Taze-Cansız Yemler
Yavrulara yem olarak ezilmiş dana ciğeri, midye içi ve donmuş artemia verilir. Midye
ezmesi ile artemia deniz suyu içinde karıştırılarak her 3 saatte bir yemek kaşığı kadar tanka
dağıtılır. Aşırı yemleme kanibalizmi önlerse de tankın ve boruların çabuk kirlenmesine
neden olabileceğinden yemleme çok dikkatli yapılmalıdır. Bu şekilde yemleme tekniğiyle
larvalar 3 kabuk değiştirmeye % 20-25’lik bir yaşama oranı ile ulaşır.
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Çok kontrollü çalışmalarda yaşama oranının en yüksek % 42,6’ya çıktığı saptanmıştır.
Kanibalizmden sonra ölümlerin ikinci nedeni sirkülasyon sistemi ve suda amonyak
bileşenlerinin yoğunlaşması olarak gözlenmiştir.

3.3.1.3. Karma Yemler
Doğal yemlerle beslemeye ilaveten diğer balık türlerinde olduğu gibi pelet yemlerle
besleme yapılabilir.

3.3.1.4.Yapay Toz Yemler
Özellikle canlı yemden karma yeme geçmeden evvel zengin besin içerikli yapay toz
yemlerle yavruların beslenmesi faydalıdır.

3.4. Larva Havuz ve Tanklarında Yapılması Gereken Periyodik
Bakımlar
Istakoz tanklarında her gün suyun debisine bakılmalı, yemlemeden sonra kalan yemler
ortamdan uzaklaştırılmalı; sudaki amonyak ve oksijen miktarı kontrol edilmelidir. Aksi
takdirde yavruların birbirine zarar vermesi kaçınılmaz olur.

Resim 3.3: Istakoz larvaları
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Resim 3.4: Istakoz larvaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Larvaları besleyiniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Tekniğine uygun olarak larva yetiştirme
 Güvenlik kurallarına uyunuz.
ortamlarını hazırlayınız.
 Ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarını
 Hijyenik önlemleri alınız.
düzenleyiniz.
 Uygun besinlerle larvaları besleyiniz.

 Yemleme tabloları kullanınız.

 Larva havuzlarının periyodik
bakımlarını yapınız.

 Bakım çizelgeleri tutunuz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Tekniğine uygun
hazırladınız mı?

olarak

larva

yetiştirme

Evet

Hayır

ortamlarını

2. Ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarını düzenlediniz mi?
3. Uygun besinlerle larvaları beslediniz mi?
4. Larva havuzlarının periyodik bakımlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

2.

Aşağıda deniz ıstakozları için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk besleme döneminde su piresi en fazla tercih edilen besinlerden biridir.
B) Su sıcaklığı 15-20 °C olmalıdır.
C) Larval koşullarda tuzluluğun % 0.31 olması arzu edilir.
D) Kanibalizmden sonra ölümlerin nedeni sirkülasyon sistemi ve suda amonyak
bileşenlerinin fazlalığıdır.
E) Istakoz larvaları 4 kabuk değiştirme evresinden sonra erginlerine benzer morfolojik
şekillerini alır.
Aşağıdaki besinlerden hangileri deniz ıstakozlarının beslenmesinde kullanılmaz?
A) Artemia nauplius
B) Ezilmiş dana ciğeri
C) Midye etleri
D) Ekonomik değeri olmayan balıklar
E) Hayvan sakatatları

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında deniz ıstakozu yetiştirerek pazarlama
boyuna ulaştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bir ıstakoz üretim tesisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz.
Yetkililerden izin alarak semirtme ortamında su ve havuz özelliklerini,
yetiştirme tekniklerini, havuzlardaki stoklama çalışmalarını araştırınız.





Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. DENİZ ISTAKOZLARINI
PAZARLAMA BOYUNA ULAŞTIRMA
4.1. Semirtme Ortamında Su Parametreleri
Nehir ağızları dışında kalan bölgelerde % 0.30-35 tuzluluktaki deniz suyu ıstakoz
yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Istakozların daha düşük tuzluluktaki sularda da
yaşayabildikleri belirtilmiştir. Istakozların dayanabilecekleri minimum tuzluluk % 0.25’tir.
Istakozlar 4,4 °C - 34 °C arası sıcaklıklarda yaşamlarını sürdürebilir. Fakat 20 °C’yi
geçen sıcaklıklarda ıstakozların seyrek yerleştirilmeleri gerekmektedir. Tanklardaki su
sıcaklığının 18-20 °C arası tutulması yetiştiriciliğin başarısını olumlu yönde etkiler. Suyun
sürekli sirkülasyon hâlinde olması yem artıklarının ve pisliklerin ortamdan uzaklaşmasını
sağlar. Suyun debisi ıstakoz sayısı ve sudaki O2 miktarına göre değişir. Yetiştirmede çok
derin olmayan tankların kullanılması avantajlıdır. Sistemde yağsız hava sağlayan blower tipi
havalandırıcılar kullanılmalıdır. Sirkülasyonun yetersiz olduğu dönemlerde havalandırmanın
düzenli olarak çalıştırılması şarttır. Istakoz tanklarındaki O2 konsantrasyonu 5-6 mg/Ɩ
olmalıdır. Larval dönemde havalandırmanın şiddeti çok iyi ayarlanmalı, larvalarda
deformasyona sebebiyet vermesi engellenmelidir.
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Resim 4.1: Suyun istenilen kalitede tutulmasını sağlayan düzenekler

4.2. Semirtme Havuzlarının Yapısı
Istakoz yetiştiriciliğinde değişik materyallerden yapılmış kafesler bulunmakla birlikte
işletmelerde tanklarla veya plastik kutularla yapılmış kafesler de bulunmaktadır. Ebatları
işletmenin büyüklüğü göz önüne alınarak bellirlenir. Bunlardan başka doğal ortama stoklama
şeklinde de yetiştirme mümkün olmaktadır.

Resim 4.2: Istakoz yetiştiriciliğinde kullanılan kafesler
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4.3. Canlı Deniz Istakozu Nakli
4.3.1. Nakil Öncesi Deniz Istakozlarına Uygulanacak İşlemler
Istakozlara nakil öncesi sakinleştirici ilaçlar verilmesi, onların bir müddet aç
bırakılması gerekir. Böylece en azından sudaki değerlerin bozulmasının önüne geçilmiş olur.

4.3.2.Nakil Araçları
Nakil araçlarında havalandırılmış deniz suyu konmuş tanklar, oksijen tüpleri ve
düzeneği, ısı araç gereçleri, plastik torba, talaş, buz, kova, kepçe, ağ gibi ekipmanlar
bulunmalıdır.

4.3.3. Nakil Yöntemleri
Istakozlar canlı nakledileceğinden nakil, larva devresinden sonra semirtilecekleri
yerlere tanklarla yapılmaktadır. Anaçların nakli sırasında ıstakoz yoğunluğunun az olmasına
dikkat edilmelidir. Eğer ıstakoz yoğunluğu fazla olacaksa mutlaka kıskaçları bantlanmalıdır
yoksa ıstakozlar birbirlerine zarar verir.
Havalandırılmış deniz suyu konmuş tanklar içinde, % 20 deniz suyu ve % 80 oksijen
içeren naylon kaplar içinde olabilmektedir.
Damızlıklar uzak mesafeden getirilecekse nakliyenin havalandırılan tanklar ile yaz
aylarında geceleri ve serin havada yapılması yararlı olur. Nakil sıcak bölgede yapılacak ise
tankların izolasyonlu olmasına dikkat edilmelidir. Nakilde ısı kontrolü ve O2 kontrolü için
gerekli malzemenin bulundurulmasına da dikkat edilmelidir. Kepçe, kova, ağ vb. yardımcı
taşıma malzemeleri unutulmamalıdır.
Nakliyenin içinde 18-20 °C sıcaklıkta deniz suyu bulunan oksijen düzenekli tanklarda,
oksijen ilaveli plastik torbalarda yapılması ve taşınacak hayvanların aç olması taşıma
suyunun kalitesinin muhafazasını kolaylaştırır. Tankta taşımada, stres düşürücü ilaç
uygulaması yapılırsa ölüm oranı düşebilir.

4.4. Havuzlarda Deniz Istakozu Stok Miktarının Hesaplanması
Norveç’te ticari amaçlı yapılan yetiştirme çalışmasında entansif bir yetiştiricilik
uygulanarak m2 de 200 ile 2.000 arası yavru stoklanarak 9 cm karapaks boyuna kadar
büyütmede başarılı olunmuştur. Yaşama gücü % 80 olarak kaydedilmiştir ki bu nispeten
yüksek bir orandır. Sistemin tamamının otomatik olarak çalıştığı belirtilmiştir.

Juvenil (genç bireyler) yetiştiriciliği
Bu dönemde daha büyük genç bireylerin gelişmesinde artemia yetersiz kalmaktadır. Bu
yüzden bireylerin beslenmesinde ince kıyılmış balık, yumuşakça ve krustaselerin ederinden
yararlanılmaktadır. Istakoz yavruları 3 ila 5 aylık olunca 4 ve 5. değişim durumuna gelmiş
olur. Bu dönem yavruların sahildeki kumlara bırakılması için en uygun dönemdir. Ölüm
oranı yavruların planktonik dönemine göre daha düşüktür.
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İstakozların semirtilmesi
Scotland’da yetiştiriciler, ucuz mevsiminde yakalanan ıstakozları 12x12x24 m’lik
sentetik ağdan yapılan kafeslerde semirterek pahalı sezonda pazarlamaktadır. 1970 yılında
bu sistemle 12 ton ıstakoz üretimi yapılmıştır.

Doğal ortama stoklama
Istakoz yavruları üç veya beş aylık olunca dördüncü ve beşinci değişim durumuna
gelmiş olur. Bu dönem yavruların sahildeki kumlara ekilmesi için en uygun dönemdir ve
ölüm oranı yavruların planktonik dönemine göre daha azdır. Yavruların sahile bırakılması ile
üretim artışı istatistiksel olarak saptanamadığından bazı ülkelerde bu tür stoklama programı
durdurulmuştur.

Tam kontrollü yetiştiricilik
Çeşitli ülkelerde yumurtadan itibaren pazar ağırlığına kadar yetiştirme çalışmaları
yapılmaktadır. ABD’de 15x15 cm’lik bölmelerde senede 15,4 cm uzunluğuna ulaştırılmış ve
8 kg taze yiyecekle 1 kg ıstakoz elde edilmiştir.
Isıtılmış su (22 0 C) kullanılarak veya sıcak sulardan faydalanılarak yetiştirme
denemelerinde 2–3 yılda pazar ağırlığına (450 g) getirilmiştir.
Batı Almanya’da kafeslerde deniz suyunda yetiştiricilik daha başarılı olmuşsa da
henüz ekonomik değildir.

4.5. Yemleme Oranları ve Yemleme Sıklığı
Yapılan son çalışmalara göre Avrupa ıstakozu yetiştiriciliğinin yumurta aşamasından
pazarlık boyuna kadar mümkün olabileceği bildirilmiştir. Satış boyu olan 300-400 g’a 18-24
ayda ulaşılabilmektedir. Yemleme yapay yemle yapıldığında doğal yemlerle (balık eti,
kabukluları kıyılmış etler) yapılan besi ile ulaşılan sonuçların elde edilebildiği
kaydedilmektedir. Fakat yapay yemleme sonucu canlı ağırlık artışı yeterli olmakla beraber
rengin arzu edilen doğal renkte olmadığı ve mavi olduğu görülmüştür. Bu nedenle beslemede
kullanılan yem konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu
amaçla yemlere astaxantin ilavesi ile olumlu sonuçlar alınabileceği düşünülmektedir. Ayrıca
yetiştirmede kanibalizm (yamyamlık) olayı da büyük sorun olmuştur. Bunun önlenmesi
amacıyla bireylerin ayrı kafeslerde tutulması da çalışma konularından olmuştur. Bu amaçla
kapalı devre yetiştirme üniteleri üzerinde çalışılmaktadır.
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Resim 4.3: Norveç’te kapalı devre ıstakoz yetiştiren bir tesis

Resim 4.4: Norveç’te kapalı devre ıstakoz yetiştiren bir tesis ve yetiştirmede kullanılan plastik
kasalar
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Resim 4.5: Norveç’te kapalı devre ıstakoz yetiştiren bir tesis ve yetiştirmede kullanılan plastik
kasalar


Istakozların kabuk değiştirmeleri
Istakozlarda farklı biyolojik aktiviteye bağlı olarak kabuk değiştirme döngüsü 5 kısma
ayrılır. Eksidysis’ten (dış iskeletin yenilenmesi) sonra, ıstakoz yumuşak bir kabuğa sahiptir
ve yoğun şekilde vücuduna su alır. Bu devreye A devresi adı verilir.
B devresi, kabuğun iç kısmının sertleşmesi ile başlar ve bu devre dış iskeletin çok ince
şekilde oluşmaya başlamasıyla karakterize olur. Kabuk değiştirme evrelerinin başlangıcı
olan A ve B devreleri tüm döngünün % 5-10’luk bölümünü içerir. C devresinde ise ana
kabuk değiştirme evresinde ıstakoz bütün fonksiyonlarını tamamen yerine getirebilir ve yem
almaya başlar. Ara kabuk değiştirme dönemlerinde dokularda gelişmeler meydana gelir. Bu
evre tüm döngünün % 50’lik bir bölümünü oluşturur. D devresine ön kabuk değiştirme
evresi adı verilir. Istakozlar bu dönemde eksidysis olayının oluşması için gerekli olan tüm
metabolik aktiviteye sahiptir. E devresinde kabuk değiştirme olayı çok çabuk meydana gelir.
Bu olayın 1 yaşındaki homarus (ıstakoz) bireylerinde sadece 15-30 dakika gibi kısa bir süre
içinde meydana geldiği saptanmıştır.
Istakozların kabuk değiştirme mekanizmaları 2 hormonal faktörün etkisi altında
meydana gelir. Bunlardan birincisi kabuk değiştirme hormonunu inkübe eden MIH
hormonudur.
Istakozların gelişme hızları kabuk değiştirme olayına bağlıdır ve kabuk değiştirme
evreleri arasında belli zaman aralıkları vardır. Istakozların boy ölçümleri karapaks boyuyla
ifade edilir.
Istakozların gelişmelerindeki en önemli faktör su sıcaklığıdır. Bir ıstakoz postlarval
dönemde 4 defa kabuk değiştirir. Bu olayın sonucunda ergin bir bireyin morfolojik yapısını
kazanır. Daha sonra birey bentik bölgeye iner. Yavrular için en iyi ortam küçük taşların
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bulunduğu dip yapısıdır. Küçük juveniller kendilerine derin çukurlar kazar. Bunların
derinliği 40-70 cm arası değişebilir.
Istakozlar için en uygun ortam kumlu ve taşlı zeminlerdir. Bu canlılar karanlık yerlere
çok kolay adapte olur. Kış aylarında ıstakozların karanlık bölgeleri daha çok tercih ettikleri
tespit edilmiştir.

4.6. Havuzların Periyodik Bakımları
Yemleme yapıldıktan sonra kalan yem artıklarının su sirkülasyonu ile uzaklaşıp
uzaklaşmadığı kontrol edilmeli, suyun debisi kontrol edilmeli, sudaki oksijenleri kontrol
edilmelidir. Amonyak miktarının belirtilen değerlerin altına düşmemesine dikkat edilmelidir.
Kanibalizm varsa tedbirleri alınmalı, hasta olanlar ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Istakozlarda kanibalizmin önlenmesi
Istakozların aynı ortamda uzun süre beraber yaşayabilmelerine rağmen kıskaçlarının
bağlanmaması birbirlerini öldürmelerine neden olmaktadır.
Kıskaçlar sağlam iplerle veya lastik materyallerle sarılarak etkisiz hâle getirilmelidir.
Fakat bu gibi materyaller zamanla aşınmakta ve kopmaktadır. Bunun için son yıllarda suya
dayanıklı elastik bantlar kullanılmaktadır. Eskiden uygulanan kıskacın arka eklemine tahta
parçası sokmak yöntemi artık uygulanmayan bir yöntemdir. Çünkü bu parçalar ıstakozların
hareketini engellediği gibi kıskaç etininin de bozulmasına neden olmaktadır.
Bu konuda uygulanan diğer bir metot da ince yapıdaki bir bıçağı ekleme 7 mm kadar
sokup çıkarmaktır. Bu işlem kıskacın 6 ay süreyle kullanılmaz hâle gelmesini sağlamaktadır.
Bıçağı ekleme daha fazla sokmak, kıskacın toptan kopmasına neden olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Deniz ıstakozu yetiştirerek pazarlama boyuna getiriniz.
İşlem Basamakları
 Semirtme suyunun özelliklerini uygun hâle
getiriniz.
 Havuz ve göletleri tekniğine uygun olarak
düzenleyiniz.
 Stoklama oranlarını hesaplayarak ıstakozları
tekniğine uygun olarak naklediniz ve
yerleştiriniz.
 Uygun yemlerle kontrollü olarak besleyiniz.

Öneriler
 Güvenli çalışma yapınız.
 Hijyenik koşullar oluşturunuz.
 Yemleme tabloları kullanınız.
 Periyodik bakım çizelgeleri
tutunuz.

 Havuzların periyodik bakımlarını yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Semirtme suyunun özelliklerini uygun hâle getirdiniz mi?
2. Havuz ve göletleri tekniğine uygun olarak düzenlediniz mi?
3. Stoklama oranlarını hesaplayarak ıstakozları tekniğine uygun
olarak nakledip yerleştirdiniz mi?
4. Uygun yemlerle kontrollü olarak beslediniz mi?
5. Havuzların periyodik bakımlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Deniz ıstakozlarının canlı nakli hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nakil, havalandırılmış deniz suyu konmuş tanklar içerisinde % 20 deniz suyu ve %
80 oksijen içeren naylon kaplar içinde olur.
B) Anaçların nakli sırasında ıstakoz yoğunluğunun az olmasına dikkat edilmelidir.
C) Nakil sadece canlı anaç ıstakozlara uygulanır.
D) Naklin oksijen ilaveli plastik torbalarda yapılması, taşınacak hayvanların aç olması
taşıma suyunun kalitesinin muhafazasını kolaylaştırır.
E) Tankta taşımada eğer stres düşürücü ilaç uygulaması yapılırsa ölüm oranı düşebilir.

2.

Deniz ıstakozlarının semirtilmesinde optimum sıcaklık değerleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 18-20 °C
B) 4,4-10 °C
C) 12-15 °C
D) 22-24 °C
E) 24-28 °C

3.

Aşağıdakilerden hangisi havuzların periyodik bakımlarından biri değildir?
A) Yem artıklarının su sirkülasyonu ile uzaklaşıp uzaklaşmadığının kontrol edilmesi
B) Mikroorganizma kontrolünün yapılması
C) Suyun debisinin kontrol edilmesi
D) Kanibalizm varsa tedbirlerinin alınması
E) Sudaki oksijen oranının kontrol edilmesi

4.

Bir ıstakoz postlarval dönemde kaç defa kabuk değiştirir?
A) 1 kez
B) 2 kez
C) 3 kez
D) 4 kez
E) 5 kez

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ-5
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında deniz ıstakozlarını hasat edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Bir ıstakoz üretim tesisine giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. İzin
alarak hasatta kullanılan araç gereçleri, hasat tekniklerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5.DENİZ ISTAKOZLARINDA HASAT
5.1. Hasat Öncesi Havuzlarda Yapılacak Ön İşlemler
Istakozların hasadına başlamadan birkaç gün önce yemleme kesilmeli, suyun seviyesi
alçaltılmalıdır.

5.2. Hasat Araç Gereçlerinin Hazırlanması
Hasat için kullanılacak av aracı kafesler varsa parçalanmış yerleri tamir edilmeli eğer
ağlarla hasat edilecekse av aracı hazırlanmalıdır.

Resim 5.1: Istakozların hasadında kullanılan sepet
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Resim 5.2: Istakozların hasadında ve yetiştiriciliğinde kullanılan kafesler

Resim 5.3: Istakozların hasadında ve yetiştiriciliğinde kullanılan kafesler

5.3. Taşıma Gereçlerinin Hazırlanması
Taşımada kullanılacak kova ve variller hazırlanmalıdır. Eğer uzak yerlere
pazarlanacaksa oksijen düzenekli araçlarla naklinin yapılması, kısa mesafeli nakillerde
kasalarla taşınması gerekir.
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5.4. Hasat Çalışması
Hasat edilen ıstakozların kasalanıp pazarlanacağı yerlere en kısa zamanda nakli
yapılmalıdır. Mümkün olduğunca hasadının havanın serin olduğu zamanda yapılmasına
çalışılmalıdır.

Resim 5.4: Deniz ıstakoz hasadı

Resim 5.5: Pazara arz edilmiş ürün
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Istakoz hasat işlemini yapınız.
İşlem Basamakları
 Yemlemeyi keserek su seviyesini
düşürünüz.

Öneriler
 İş güvenliğine dikkat ediniz.

 Hasat araç gereçlerini hazırlayınız.

 Hijyenik koşulları sağlayınız.

 Hasat işlemi yapınız.

 Araç gereçlerin bakım ve onarımını
yapınız.

 Istakozlara tekniğine uygun olarak nakil
ve muhafaza işlemi uygulayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yemlemeyi keserek su seviyesini düşürdünüz mü?
2. Hasat araç gereçlerini hazırladınız mı?
3. Hasat işlemi yaptınız mı?
4. Istakozlara tekniğine uygun olarak nakil ve muhafaza işlemi
uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Istakoz nakli yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Büyüklüklerine dikkat edilerek nakledilmelidir.
B) Kovalarla nakledilmelidir.
C) Açık kasalı araçlarla geceleri nakledilmelidir.
D) Nakilde her türlü teknik kullanılmalıdır.
E) En kısa zamanda ve serin bir ortamda nakledilmelidir.

2.

Istakoz hasadı yapılırken ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birkaç gün önce yemleme kesilmeli, suyun seviyesi alçaltılmalıdır.
B) Boylama işlemi yapılmalıdır.
C) Uygun hasat tekniği seçilmelidir.
D) Havuzlara taze su basılmalıdır.
E) Sadece yemleme kesilip bir süre beklenmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1 ( ) Istakozlarda farklı biyolojik aktiviteye bağlı olarak kabuk değiştirme döngüsü 5 kısma
ayrılır.
2 ( ) Yapay yemleme sonucu canlı ağırlık artışı yeterli olmakla beraber rengin arzu edilen
doğal renkte olduğu görülmüştür.
3 ( ) Istakozların hasadına başlamadan birkaç gün önce yemleme kesilmeli, suyun seviyesi
alçaltılmalıdır.
4 ( ) Larvalar tankın ortasında birikecek olursa kanibalizm görülmeye başlar.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki performans testine geçiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Damızlık ıstakozları temin ettiniz mi?
2. Cinsiyet ayrımı yaptınız mı?
3. Tekniğine uygun olarak bakım havuzlarını hazırladınız mı?
4. Adaptasyon çalışmaları yaptınız mı?
5. Damızlıkları uygun yemlerle beslediniz mi?
6. Deniz ıstakozlarının yumurta özelliklerini sıraladınız mı?
7. Damızlıklardan tekniğine uygun olarak yumurta aldınız mı?
8. Uygun özellikte yumurtlama ortamı düzenlediniz mi?
9. Deniz ıstakozlarından yumurta aldınız mı?
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Evet

Hayır

10. Embriyonik gelişmeyi takip ettiniz mi?
11. Tekniğine uygun olarak larva yetiştirme ortamlarını hazırladınız
mı?
12. Ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarını düzenlediniz mi?
13. Uygun besinlerle larvaları beslediniz mi?
14. Larva havuzlarının periyodik bakımlarını yaptınız mı?
15. Semirtme suyunun özelliklerini uygun hâle getirdiniz mi?
16. Havuz ve göletleri tekniğine uygun olarak düzenlediniz mi?
17. Stoklama oranlarını hesaplayarak ıstakozları tekniğine uygun
olarak naklettiniz ve yerleştirdiniz mi?
18. Uygun yemlerle kontrollü olarak beslediniz mi?
19. Yemlemeyi keserek su seviyesini düşürdünüz mü?
20. Hasat araç gereçlerini hazırladınız mı?
21. Hasat işlemi yaptınız mı?
22. Istakozlara tekniğine uygun olarak nakil ve muhafaza işlemi
uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizle iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2

D
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2

D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2

A
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
A
B
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2

E
A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
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