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2012 INTRANEMMA
Eğitim Kursları
AKDENİZ HAVZASI KÜLTÜR BALIKÇILIĞI İÇİN SEKTÖREL EĞİTİM KURSLARI
INTRANEMMA (Akdeniz Havzası Kültür Balıkçılığı için Yenilik İletişim Ağı) Avrupa Birliği Ömür Boyu Eğitim
Programı kapsamında Yunanistan’daki Devlet Eğitim Vakfı (IKY) öncülüğünde yürütülen iki senelik bir projedir.
Bu pilot proje Yunanistan, İspanya ve Türkiye’deki üretici birlikleri tarafından yönetilmektedir.Hedef, Akdeniz Havzası
kültür balıkçılığı sektöründeki bilgi eksikliklerinin belirlenerek hedefli kurslar vasıtası ile giderilmesidir.
INTRANEMMA’nın eğitim kursları dizisi Akdeniz havzasında yetiştirilen levrek ve çipuranın sektörel sorunlarını
inceleyen analizlerin sonuçları doğrultusunda düzenlenmiştir. Özellikle sektörün darboğazlarını hedefleyen kursların
amacı çalışanlara beceri kazandırmak, son teknolojiyi aktarmak ve deneyimlerin paylaşıldığı bir forum ortamı
oluşturmaktır.
Organizasyon Akdeniz Havzasının önde gelen kuruluşlarının ortaklığı ile gerçekleşmektedir: Yunanistan Kültür
Balıkçılığı Federasyonu (FGM - Koordinatör), APROMAR (İspanya), Muğla Kültür Balıkçıları Derneği (Türkiye) AQUARK
(YUnanistan) ve Aqua TT (İrlanda). Ortaklar kurs sonuçlarının sektörün gereksinimlerini karşılayacağını taahhüt
etmektedirler.
PROJE İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Akis Ventiris, Uygulama Koordinatörü, FGM ( fgmgen@otenet.gr ) veya
Panos Christofilogiannis, Koordinasyon Müdürü, AQUARK (Panos@aquark.gr)

Aşağıda belirtilen kurslar Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de düzenlenecektir:
• Levrek ve çipura için yenilikçi Yem Yönetimi çözümleri
Bodrum, Türkiye 12 Eylül 2012 | Valencia, İspanya, 20 Eylül 2012
• Levrek ve çipura için yenilikçi aşılama stratejileri
Bodrum, Türkiye 12 Eylül 2012 | Valencia, İspanya, 20 Eylül 2012
• Levrek ve çipura kuluçkahanelerinde daha iyi bir öngörülebilirlik için yenilikçi çözümler
Atina, Yunanistan 17 Eylül 2012
• Levrek ve çipura için genetik uygulamalar içeren yenilikçi çözümler
Atina, Yunanistan 11 Ekim 2012
• Levrek ve çipura için işleme teknolojileri ve artı değerli ürünler yaratma hizmet çözümleri
Atina, Yunanistan 17 Ekim 2012 | Bodrum, Türkiye 19 Ekim 2012
• 2020 senesi için Akdeniz Kültür Balıkçılığı vizyonu (MEDAQUA CEO etkinliği)
Atina, Yunanistan, 13 Aralık 2012
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Levrek ve mercan bağlığı Besleme Yönetimi’ndeyenilikçi çözümler
Bodrum, Türkiye, 12 Eylül 2012 │ Valensiya, İspanya, 20 Eylül 2012
UZMANLAR

Dr. Yiannis Nengas - Araştırma Müdürü - Helenik Deniz Araştırmaları Merkezi, GR
Deniz Biyolojisi Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Balık Gıdası Su Ürünleri Laboratuarı ve Patoloji
│Agios Kosmas, Hellinikon, 16777 Atina, Yunanistan│ telefon: +30 210 9856721│
faks: +30 210 9829239│cep: +30 6977 009715│jnegas@ath.hcmr.gr

Dr. Nengas İngiltere Plymouth Üniversitesi Deniz Çalışmaları Bölümü'nde Balıkçılık Bilimi'nde okumuştur ve İngiltere Plymouth
Üniversitesi Biyolojik Bilimler Birimi'nde Balık Beslenmesi konusunda mercan balığı beslenme içerikleri olan hayvan ve bitkilerin Değerlendirilmesi
üzerine 1991 yılında doktora yapmıştır. 1994'ten beri Deniz Araştırmaları Helenik Merkezi'nde araştırmacıdır ve şu anda burada Balık beslenmesi
ve patoloji laboratuarında araştırma müdürüdür. Birçok bilimsel yayını vardır ve balık gıdası alanında birçok bilimsel konferansa organizatör ve
davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Detaylı özgeçmişini şu adreste bulabilirsiniz:
http://www.hcmr.gr/gr/upload_files/File/BIGCV_AQ_Nengas_GB.pdf

Sayın Eloy Meseguer Hernandez – Deniz Biyologu, DIBAQ-DIPROTEG, S.A, ES
Ctra Navalmanzano a Fuentepelayo KM 4,3, 40260-Fuentepelayo (Segovia) España
telefon: 34 921 57 85 15 │faks: 34 921 57 85 16│cep: 34 600 99 28 71│
eloy.meseguer@dibaq.com│www.dibaq.com

Sayın Hernández, fen fakültesi lisans derecesini Alicante Üniversitesi Deniz Biyolojisi/Su Ürünleri'nden 1998 yılında bitirmiştir ve
doktora tezini Politécnica de Valencia Üniversitesi'nde balık çiftlikleri biyolojik kirlilik üzerine tamamlamaktadır. Yılda 3000tm
levrek, mercan balığı ve sarıağız balığı üreten bir açık deniz çiftlik üreticisi olarak profesyonel deneyimi vardır. İspanya, İtalya, Yunanistan,
Meksika, Küba, Portekiz, Sudan, Tunus, Mısır ve Dubai'de çeşitli su ürünleri projelerinde üretim ve kurulum danışmanı olarak görev almıştır.
2006'dan beri Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Dibaq Diproteg Grubu için ticaret müdürü olarak çalışmaktadır. Doğrudan pazarlama kursları, Ekip
yönetimi ve liderlik teknikleri, Satış yönetimi, Ticaret stratejisi, Geminin Kıç Tarafı eğitmenlik yönetimi, balık patolojisi kursuları ve besleme ve
üretim kursları gibi çeşitli kurslara katılmış ve çeşitli teknik sektör yayınları yazmıştır. Veterinerlik, Biyoloji ve Su Kültürü İspanyol Kongresi'nde
çeşitli dersler vermiştir.

Sayın Giorgos Petropoulos – ARGE ve Proje Geliştirme
Perseus Özel Gıda Ürünleri S.A., GR│ Zevgolatio, Vocha, Corinthia, P.C. 200 01 – Yunanistan
telefon: +30 27410 58300│ faks: +30 27410 58297 │gpetropoulos@perseusgroup.gr

Sayın Petropoulos Atina Agronomic Üniversitesi'nde Bilimsel Tarım Uzmanı-Balıkbilimci (1986 mezunu) ve Bilimsel İşbirlikçidir.
(1987-1989) Yunan Su Ürünlerimde balık beslenmesi üzerine önemli profesyonel deneyimi ve teknik bilgisi vardır. Sayın
Petropoulos Sea Form Ionian grubunda (1989-1991), HELPA SA şirketinde (1991-1993), LAKY SA su ürünleri biriminde (19931995), KORONIS SA Balık Çiftliği şirketinde (1995-1997) ve ZANTE BALIK ÇİTFLİĞİ SA'da (1997-2002)'de üretim müdürü olarak
görev almıştır. 2002 yılında Sayın Petropoulos PERSUS SA 'ya katılmış ve Şubat 2005'te Satış Teknik Destek Müdürlüğü
pozisyonunu devralmıştır.

Dr. Nikos Papandroulakis – Araştırma Müdürü - Helenik Deniz Araştırması Merkezi, GR
Su Ürünleri Enstitüsü, HCMR Aqualabs, Gournes│ P.O.Box 2214, 71003 Heraklion,
Yunanistan│telefon: +30 2810 337733│ faks: +30 2810 337733│npap@her.hcmr.gr
Dr. Papandroulakis fen fakültesi lisansını Yunanistan Crete Üniversitesi Fizik bölümünde 1986 yılında bitirmiştir ve 1988 yılında aynı üniversitenin
Kurumsal Fizik bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Crete Üniversitesi Deniz Biyolojisi’nde 2000 yılında tamamlamıştır. 1991
yılından beri Helenik Deniz Araştırmaları Merkezi'nin şu an bir parçası olan Crete Deniz Biyolojisi Enstitüsü'nde çalışmaktadır. Dr. Papandroulakis'in
araştırmaları, 5 farklı balık türü üzerine çalışılan yoğun ve yarı yoğun larva yetiştirme amaçlı yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu balıkların
beslenme gereklilikleri çalışması odaklıdır. Bu çalışma, kuluçka çiftliklerinde ve kafes çiftliklerinde otomatikleşmiş yönetimin ve besleme
sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla besin tüketimi ve büyütülmesi içim matematiksel modellerin geliştirilmesini de kapsamaktadır. 2000 yılından
beri iskorpit hanisi balığı (Polyprion americanus) ve sarıkuyruk balığı (Seriola dumerili) gibi hızlı büyüyen bentik türlere odaklanmıştır. Son
zamanlarda orkinos balığı (Thunnus thynnus)için larva yetiştirme yöntemleri gelişimi ile ilgilenmektedir.
Lütfen özgeçmişi ile ilgili daha fazla bilgi için şu adrese bakınız: http://innovator.ath.hcmr.gr/newhcmr1/cv.php?id=28&resid=23
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Larva yetiştirme: Belirli gereksinimlere cevap verme
Nikos Papandroulakis – I.A. HelenikDeniz Araştırmaları Merkezi

Bugün larva yetiştirme, gelişmiş araç ve yöntemleri gerektiren her çeşit türün başarılı bir şekilde ilerlemesi amaçlı
üretim sürecinin tıkanma noktası anlamına gelmektedir. Larva yetiştirme insana bağlı, zor ve tamamen kontrol
edilemeyen bir süreçtir. Larvanın hayatta kalması ve büyümesi ile ilgili temeldeki mekanizmalar hakkında bilgi ve
anlayışın geliştirilmesi ve larva sürecinin yönetimi ve otomatikleştirilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Yetiştirme verimliliği; (a) abiyotik parametrelere (T, DO, pH, [NH4+], [NO2-], su yenilenmesi,
hidrodinamik ışık yoğunluğu ve fotofaz), (b) yetiştirme ortamına (fitoplankton, probiyotik - faj vs. varlığı) ve (c) larva
beslenmesinin - gıda gerekliliklerinin karşılanmasına (zooplankton: boyut ve tür, niteliksel özellikler - zenginleştirme,
niteliksel gereklilikler, kuru yemler: boyut, lezzetlilik, dağıtım (yöntem ve zaman)) bağlıdır. Farklı yetiştirme teknikleri
söz konusudur ve hepsi canlı yeme dayalıdır (Tablo 1).
Yarı Yoğun Yetiştirme (Mesokozmkuluçka)
Bu sistem, yoğun ve kapsamlı yetiştiricilik prensiplerinin,
orta düzey karışıklıktaki altyapılarla ve doğal ve kontrol
altına alınmış şartlarla (iklimsel mevsimsel bağımsızlık) ve
endojen ve eksojen besin zinciri (kısmi kendine yeterlik) ile
bir araya getirilmesiyle tanımlanmaktadır. Sistem verimliliği:
seri üretim, yüksek kalite ve düşük fiyat ile
tanımlanmaktadır.
Mesokozm,
çeşitli
canlıların
yetiştirilmesine olanak sağlayan bir larva yetiştirme
tekniğidir. Mesokozmda yetiştirilen 13 Akdeniz balık türü söz konusudur (Tablo 3).
Yoğun yetiştiricilik
Dicentrarchus labrax
Fr
A&C
Bu sistem su ısısı açısından kontrol altında tutulan koşullar ile Sparus aurata
Fr
A&B&C
tanımlanmaktadır (Mercan balıkları ototrofik evrede 17 °C - Lithognathus mormyrus
Fr
A
A&C
Fr
sonrasında 20±1 °C / Levrek larva yetiştirmeden 45dph'ye kadar Puntazzo puntazzo
Fr
A
16-17 °C), fotofaz (Ototrofik evrelerde 00L:24D – 45 dph'e kadar Diplodus sargus
-1
Pagrus
pagrus
Εl
B
24L:00D ), kontrollü besleme (Rotiferalar için 5 -7 ind ml 'de
Jp
Pagrus major
A&B
-1
günde 3 - 6 defa ve II. Larva evresi için 0,1 ile 1 – 1,5 ind ml
Dentex dentex
El
A&C
arasında 1 - 6 defa). Başarı parametresi pseudo yeşil su Diplodus annularis
El
A&C
yönteminin uygulanışıdır (açık veya kapalı sistem). Yetiştirme Agryrosomus regius
El
C
C
Sciaena umbra
El
verimliliğinin fitoplanktona bağlı olmasının nedenleri:
El
C
•
Yiyeceğin daha yüksek besin değeri (doğrudan veya Umbrina scirrosa
Seriola dumerili
El
C
dolaylı).
Sarda sarda
El
C
•
Geliştirilmiş besleme oranları (turbidite, dağılım, görsel Thunnus thynnus
El
C
kontrast)
•
Geliştirilmiş su kalitesi (nitrojen, oksijen).
•
Antiviral ve antimikrobiyel özellikler.
•
Spesifik olmayan bağışıklık sistemini harekete geçirme.
•
Sindirimsel enzimatik sistemi harekete geçirme.
•
Oksidatif stresi azaltma’dır.
Larva verimliliği açısından fitoplanktonun varlığı neredeyse iki kat büyüme, iki veya üç kat hayatta kalma, sabit
yetiştirme ortamı ve daha iyi yiyecek kalitesi sağlamaktadır. Farklı türler için biyoenerjik gereklilikler (Ne kadar
beslememiz gerektiği) ve besin alımının tanımı tartışılmaktadır.

Otomatikleştirme
Biyolojik sistemlerin yönetimi, tüm parametrelerin derinlemesine anlaşılmasını ve değişim zamanlarının bilinmesini
gerektirmektedir. Otomatikleştirme, biyolojik sistemlerin matematiksel formüller kullanarak (türevsel denklemler
veya bulanık kümeler) modelleştirilmesine dayalıdır. Modelleme çoğunlukla genelleme-basitlik ve biyolojik kesinlik
arasında bir uyuşma ile sağlanmaktadır. Bu: belirleyici (özgün tahmin) veya olasalıksal (bir dizi evre ile tanımlanan
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evrim) olabilir. Biyolojik sistemlerin önemli bir parametresi enerjik ilişkilerinin tanımlanmasıdır. Enerji bütçelerinin
modelleştirilmesi, balıklardaki beslenme gerekliliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Enerji koruma). Son
zamanlarda Dinamik Enerji Bütçesi modelleri olarak bilinen enerji alımı ve kullanımı ile ilgili mekanizmaların
tanımlanmasına dayalı yeni bir yaklaşım kullanılmaktadır. Fakat sistemin geliştirilmesi bir çok durumda karmaşıktır ve
sayısız parametre gerektirir. Bu yüzden matematiksel biçimcilik kesinliğiyle tam bir tanımlamanın yapılması mümkün
değildir. Bulanık küme teorisi ile, sistemler tamamlanmamış veya bulgusal verileri ve insan deneyimini kullanarak
tanımlanabilir. Bulanık sistemler, ekolojik süreçlerin tanımlanmasında ve endüstriyel uygulamaların geliştirilmesinde
(süreç kontrolünde) uygulanmaktadır. Çiftçilerin, ürün sistemlerini bir mühendis gibi belirli kural ve standartlara göre
değil, sıklıkla bir sanatçı gibi sezgilerini kullanarak yönettikleri su ürünleri alanında ise bu yaklaşım, ayrıca ilgi odağıdır.
Kuluçka çiftliklerinde yeni yönetim yöntemleri &otomatikleştirilmiş prosedürler, bilgisayar kontrollü yönetim
sistemini ve canlı yemlerin beslenmesini, dolayısıyla beslenme gerekliliklerinin sürekli karşılanması amacına dayalı
üretim yoğunlaştırılmasını da içermektedir. Bu sistemler standart yöntemlerle karşılaştırıldığında hayatta kalma
açısından bir farklılık gözlenmemektedir, fakat daha iyi büyüme performansı olduğu açıktır. Gıda tüketimi ile ilgili
olarak ise, tekerlekli hayvanlar için bir artış ve ArtemyaΙΙlarvaları için ise azalma ve larva başı zooplankton miktarında
ise günlük artış gözlenmektedir. Artık çeşitli türler için dahili veritabanı bulunmaktadır. Bu türlerden bazıları: Levrek
balığı, mercan balığı, çipura, sarı ağız balığı ve orkinostur. Programlanabilir moddaki sistem 24 saat için kendi kendine
çalışmaktadır, abiyotik parametreler (T, DO, pH) için online görüntüleme sistemlerine bağlanabilir ve böylece kuluçka
çiftlikleri yönetimini iyileştirmek için bir araç sağlanmış olmaktadır. Balıkların beslenme gerekliliklerindeki
dalgalanmaların izlenememesi ise bu teknolojideki sınırlamalar arasındadır. Bu yüzden verilen yem miktarına göre
ayarlama yapan araçların (kontrol aracı) geliştirilmesi önemlidir. Bunun için matematiksel tanımlamalara ve "daha
çok", "daha küçük", "çok fazla" vb. gibi "değişkenler" bilgisayarlarının işlenmesine izin veren bulanık küme teorileri
kullanılmaktaydı. Bulanık kontrol araçları, tamamlanmamış olsalar da ve matematiksel açıdan tanımlamaları zayıf
olsa da sistem için varolan bilgiyi kullanmaktadırlar.

Beslenme Bulanık Mantık Kontrol Araçları'nın gelişimi:
 Kontrol: mevcut durumun tanımlanması - optimal koşul yaklaşımı
 Kural tabanlı biçimli [“eğer” - “ise”] bilgilerin kullanıldığı eylemlerin tanımlanmasını içermektedir.
Sürecin tanımlanması kapsamında verilen gıdanın belirlenmesi amacıyla mevcut ve optimum değerleri günlük olarak
karşılaştıran 5 dilbilimsel değişkenin kullanılması yer almaktadır. Kontrol aracının işi, daha iyi performansın
desteklenmesi için tasarlanan kural tabanı süresince sistemi optimal koşullara yakın tutmaktır. Sistem diğer
yazılımlarla uyumludur ve kullanıcı gerekliliklerini de kapsama alarak değiştirilebilir ve sınırlı donanım gerektirir.
Geliştirilmiş Bulanık Mantık Kontrol Araçları, mevcut larva gerekliliklerine uyan bilgisayar tabanlı beslenme
sistemlerinin kullanımını sağlamaktadır.
Son olarak plankton engelleme ve Artemya'yı kaldırma veya değiştirme konuları tartışılmaktadır.
Sonuç olarak, geniş biyolojik şartlar sağlanmış olduğundan, yetiştirme yöntemlerinin ve yenilikçi araçların
geliştirilmesi, çeşitli türlerin larva döneminde yetiştirilmelerini sağlamaktadır.

Balık besleme sistemleri

Nikos Papandroulakis – I.A. Helenik Deniz Araştırmaları Merkezi
Besleme sistemleri, hayvanların etkin büyümesinin, performansının, normal sağlığının ve üremesinin devam
ettirilmesi amacıyla, hayvanlara dengeli ve yeterli beslenmenin sağlanması için uygulanan tüm yöntem ve
uygulamaları ifade etmektedir (Cho ve Bureau, 1998). Yemler üretim giderlerinin yüksek bir yüzdesini temsil
etmektedir ve beslenme düzenleri ve besleme yöntemlerinin geliştirilmesi için birçok araştırma girişiminde
bulunulmuştur.
Beslenmeyi ve büyümeyi etkileyen faktörlerin içinde çevre ve hayvancılık uygulamaları yer almaktadır. Çevresel
faktörlerin analizi çoğunlukla levrek balığı çalışmalarından elde edilen veriler ile yapılmaktadır.
Isı önemli bir faktördür. Isının ve diğer çevresel değişkenlerin yüksek mekansal ve zamansal değişkenlikler gösterdiği
tabakalandırılmış alanlarda balıklar deniz kafesleri arasında tercih yapabilmektedirler (somon balıkları ısıya bağlı
olarak açık bir şekilde dikey bir pozisyon almaktadır). Jüvenil evrede yüksek ısılar (15°C'e kıyasla 25 °C) büyümeyi ve
gıda alımını arttırmaktadır. Levrek ve mercan balıklarının maksimum büyümelerinin 26 °C'de olduğu belirlenmiştir.
Işık etkisi üzerine mevcut bir veri bulunmamaktadır (deniz kafeslerindeki doğal ortamların sınırlı kontrolü).
Çözünmüş Oksijenin de kritik önemi vardır. Oksijen yetmezliğinin şu sonuçları olabilir: tüketim azlığı (~20%),
büyümede azalma ve gıda dönüştürmede azalma. Kanda karbondioksit fazlalığı (%136–137'de oksijen doygunluğu)
gıda alımını etkilemiş fakat büyümeye bir etkisi olmamıştır. Hafif hiperoksinin ( % 135-140 doygunluk) büyüme
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üzerinde pozitif etki yapma olasılığı vardır (% 5.8). Tuzluluk etkisi: Her yaştaki levrek ve mercan balıkları örihalin
türleri olduklarından, tuzluluk farklılıklarını kaldırabilmektedirler.
Amonyak da ayrıca çok önemlidir. 20 günlük yüksek seviyeler, beslenme faaliyetinde ve özgül büyüme oranında
azalmaya ve gıda dönüşümü oranında artışa neden olmaktadır. Ekzojen amonyak temini durduğunda balıklarda
hiperfaji ve dengeleyici büyüme gözlenmiştir. Genç levrek balıklarında yüksek amonyak seviyesi ölümle sonuçlanmış
ve ağırlıklarının azalmasına neden olmuştur (8.0'da 6 mg l-1 TAN, pH: güvenli uzun vadeli sınır).
Hayvancılık uygulamaları (stoklama yoğunluğu) konusunda beş levrek balığı çalışması arazi çalışmalarında
tartışılmaktadır.
Besin alımı konusunda ise iki levrek balığı denemesinden alınan veriler (sınırlı ile istenildiği kadar) tartışılmaktadır.
Gıda temini sistemi gıda tüketimini ve kullanımını etkileyen bir başka parametredir. Alternatifleri üzerine
çalışılmaktadır:
•
•

65 gram levrek balığında otomatik, istenilen miktarda ve kısıtlı taleple beslenme, istenilen miktarda,
otomatik beslenme için en düşük yem dönüşüm etkinliği ve önemli bir özgül büyüme oranı olmayan ortama
göre daha yüksek özgül büyüme oranı vermiştir.
2.8 gramdan 260 grama kadar olan levreklerin otomatik, istenilen miktarda ve elle beslenmesi ile hem elle
hem de otomatik olarak beslenmesi, istenilen miktarda ve elle beslenen balıkta aynı besin tüketimi
sonucunu verirken, otomatik olarak beslenen balığın büyüme performansı açısından bakıldığında kişisel
ağırlığında aynı oranlar söz konusu olmuş ancak aşırı beslenme görülmüştür. Bu çalışmada, istenilen
miktarda beslenen balık olgunluk evresindeki sosyal etkileşimleri ortaya konmaktadır.

Mevcut besleme sistemleri

Besleme sistemleri, idare edilecek besleme miktarının tanımlanması için ve dağıtım için olmak üzere iki bileşenden
oluşmaktadır. Besleme gereklilikleri modellerden veya beslenme tablolarından elde edilmektedir. Gelişmiş sistemler
(su altı kameraları ve gıda izleme aletleri) balıkların doygunluğunu belirlemek ve gıda atığını en aza indirgemek için
kullanılmaktadırlar. Dağıtım için alan tesislerinde robotlar kullanılmaktadır... ve deniz kafesleri için daha gelişmiş
sistemler kullanılmaktadır. Bunların hepsi Wf=Wi*exp(Özgül Büyüme Oranı*t) biçimli modelleri teşkil etmektedir,
fakat özgül büyüme oranı ısıya ve kapalı olmayan biçimli Wi l.'e bağlıdır.

Balıkların davranışlarının görüntülenmesi - Balıklar bize neler söyleyebilir?

Kendi kendine beslenme (isteyerek yemlenme), insan müdahalesi olmadan balıkların kendi gerekliliklerini
belirlediğinden dolayı uygun bir yöntemdir. Bazı teknik sınırlamaları vardır ve kendi kendine beslenme (tetikleyici
olarak görev olan) ve otomatik dağıtım sistemleri deney aşamasındadırlar.
Önerilen bir yöntem de iştahı görüntülemekte, beslenme tablolarıyla ilgilenmekte ve balıkların uyarılmasını ve
tahmini açlık göstergelerinin (isabet/saniye) ölçülme sıklıklarını belirlemektedir.
Temin edilen gıda miktarlarını tanımlamak için beslenme algoritmaları (Net veya Bulanık) geliştirilmiştir. Bu sistemler
için gereken araçlar mikroişlemci ve cep telefonudur.

Balık davranışları - Beslenme ve açlık seviyesi

Somon balığı durumu
Balıklar herhangi bir stres etkeninden sonra, zorluklarla başetmek için davranışsal, neroendokrinel, biyokimyasal ve
psikolojik tepkiler vermektedirler. Davranışsal değişimler, sınırlı kafes yoğunluğundaki hareketlerle
nitelendirilmektedir. Akdeniz'de yetiştirilen türlere karşın, Atlas Okyanusu'ndaki kafeslerdeki somon balıkları
üzerinde de çeşitli davranış çalışmaları yürütülmektedir. Yönetim uygulamalarındaki düzenlemeler, somon
balıklarının doğal davranış özelliklerini daha fazla göstermelerini sağlamıştır. Somon balığı sektöründeki gelişmeler
şunlarla ilişkilidir.
⁻ alanın yeri,
⁻ stoklama yoğunlukları, ağların derinliği,
⁻ yapay ışıkların yerleştirilmesi,
⁻ besleme yoğunlukları,
⁻ deniz biti ve oksijen yönetimi
Juell ve diğ. (1994), kafeslenmiş Atlantik somon balıklarının dikey dağılımının, yüksek beslenme yoğunluğunda düşük
yoğunluğa göre daha belirgin tepkiler vermelerinden dolayı, açlık seviyelerinin veya beslenme motivasyonlarının iyi
bir göstergesi olduğunu belirtmişlerdir.

The Med
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Levrek balığı davranışları konusunda sınırlı bilgi söz konusudur. Beslenme davranışları üzerine belirgin kişisel
değişkenlerle küçük tanklarda ve egemenlik hiyerarşisi ile ve küçük gruplarda çalışılmıştır. Bireylerin yüzme
faaliyetleri ile ilgili bilgilerle, kafeslerdeki değişik yöntemlerde beslenme üzerine birkaç çalışma mevcuttur. Genel
olarak, ticari amaçla kafeslenen levrek balıkları, yemek sırasında veya sonrasında üst su bölmelerinde yoğunluklarını
ve yüzme hızlarını arttırmaktadırlar. Levrek balığı kafeslerinde dikey dağılım veya ortamın veya yönetimin etkileri
bilinmemektedir. Bir çalışmada ilk kez deniz kafeslerindeki levrek balıklarının davranışsal tepkileri üzerine sayısal bilgi
edinmek ve gençlik dönemindeki yetiştirme şartlarının daha sonraki gelişim aşamalarındaki performansları üzerindeki
etkisini araştırmak için levrek balıkları görüntülenmiştir. Balıkların yaptıkları tercihler, alabilecekleri en iyi konumu
yansıttığından dolayı, balıklar deniz kafeslerine rastgele dağıtılmamışlardır. Daha iyi anlaşılması için balık grupları
yönetimi konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Avrupalı levrekler üzerine yapılmış bu gibi çalışmalar
mevcut değildir ve analiz edilen çalışmalar deniz kafesi içindeki türler hakkında davranışsal dağılım verileri alınan ilk
çalışmalardır.

Geleceğin Su Ürünleri

Açık deniz su ürünleri, sektörün son yıllarındaki süregelen çabaları temsil etmektedir. Açık deniz kafeslerinin temel
avantajı, yakın kıyı alanlarının kullanımı ile ilgili (çevresel, coğrafi, politik) sınırlamaların üstesinden gelmeleridir. Açık
deniz su ürünleri üretimleri genelde sınır çizgisinden uzakta kayda değer bir dalga boyunun bulunduğu bir açık alanda
uygulanan bir süreç olarak tanımlanmaktadırlar. Açıkdeniz su ürünleri özel kafes ihtiyaçlarının otomatikleştirilmesi,
otomatikleşmiş beslenme sistemleri, kafes görüntüleme sistemi (balık ve kafes verileri) ve alarm sistemi ile daha çok
rağbet görmektedir. Su altı kafeslerinin gıda temini ve insansız taslakların uygulanması konusunda bazı gereklilikleri
vardır. Geleceğin su ürünleri üzerine çeşitli konsept fikirleri tartışılmaktadır.
Avrupa Su Kültürü Teknoloji ve Yenilik Platformu 2011 sistemler ve teknolojiler vizyon belgesi, sektörün şu
konulardaki ihtiyaçlarından söz etmektedir:
• destek ve tedarik için denize açılabilen ve/veya suya dalabilen mavnalar,
• sürdürülebilir açıkdeniz enerji üretimi,
• suya batırılabilen beslenme sistemleri
• açıkdeniz personelinde gereken azaltmanın sağlanması için otomatikleştirme,
• denetim ve kontrol için sensor sistemleri,
• alana besini getirmek ve balığı dışarı çıkarmak için etkin lojistik sistemi,
IA pilot çiftliğinde (Souda Koyu, Girit) kurulan suya batırılabilir kafesler için bir beslenme sistemi tartışılmaktadır.
Kafes 60 metre derinliğe kurulmuş olup, TLC teknolojisidir ve görüntüleme için su altı kameraları kullanılmaktadır. Su
ürünlerinde otomatikleşme sağlamada bir sonraki adım, tesis ve yönetim planlamasıdır. Süreçlerin modelleştirilmesi,
gelecek çalışmaların planlanması, işletimsel sınırların belirlenmesi, işlemin benzerinin yapılması ve yönetim
stratejilerinin karşılaştırılması amaçlarıyla su ürünleri karar destek sistemleri şimdiden mevcut durumdadırlar.
Son olarak, IMTA yaklaşımı tartışılmaktadır çünkü bu yaklaşım, otlayıcıları, filtre ederek beslenen organizmaları ve
birincil üreticileri desteklemek için tek gıda alan türlerden gelen gıda atılımını kullanmak amaçlı ümit vaadeden bir
araç gibi görülmektedir.
Sonuç olarak, çeşitli teknolojiler mevcuttur ve her türün farklı ihtiyaçları vardır, bu yüzden yapmamız gereken
balıkların karar vermesine izin vermektir. Sistemlerin en iyi hale getirilmesi ve modellerin geliştirilmesi için
araştırmanın önemi büyüktür ve daha fazla çalışma gerekmektedir. Son olarak, sektörün sürdürülebilir gelişimine
katkıda bulunmak amacıyla, su ürünleri tesislerindeki otomatikleştirme ve cihazlandırma kararlarının baz fiyat
performansı olmalıdır.
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Su ürünleri beslenmesinde çeşitlilik ve sürdürülebilirlik
Eloy Meseguer. Dibaq Diproteg

Uluslar arası su ürünleri üretimi son yıllarda büyük oranda artış göstermiştir. Bu artış, özellikle Asya ve Avrupa'daki
yarı-yoğun uygulamaların gelişimi aracılığıyla gerçekleşmiştir. Beslenme, tüm türlerin besin gereklilikleri, ham madde
uygunluğu ve doğanın korunması çalışması yönünden, bunda önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa'daki Akdeniz su
ürünleri karşısında oluşan zorluklar açısından, sürdürülebilirlik, teknoloji, çeşitlilik ve karlılık elde etmek için mücadele
etmek önemlidir. Avrupa’da daha düşük üretim masrafları ve sınırlı gelişimi olan diğer türlerin bulunduğu ülkelerdeki
rekabet, tüketicilerden gelen daha sıkı kalite ve izlenebilme talepleri, ham maddelerin ve gıdaların değişken fiyatları
ve kalite, sağlık ve çevresel korumaya yönelik ağır yasal gereklilikler, faaliyete istikrar kazandırılmasını gittikçe daha
çok zorlaştırmaktadır.
Su ürünlerinin gelişimi ve çeşitliliği, onu etkileyen temel faktörler arasında bir dengenin oluşturulması açısından
dikkate alınmalıdır. Bu faktörler çoğalma, yeni türler, çevre, patolojiler, genetik, işleme, ve tabi ki beslenmedir. Bir su
ürünleri tesisinin karlı olması için beslenme düzeni ve uygulanması için de kılavuz gerekmektedir (Zamora, 2006).
Beslenme çalışmaları üzerine 1970'lerden beri, özellikle de son on yıldır birçok çalışma yapılmıştır fakat kaydedilen
gelişme, yetiştirilen balık türlerine bağlı olarak farklılık göstermiştir.
Su ürünlerinde larva evresinde beslenme, gelişim için önemli bir engeldir. Şu anda birçok yardımcı tesisin, bu kanal
aracılığıyla her bir türün besin gerekliliklerini karşılamak gibi karmaşık bir görevin yanında, larvayı beslemek için
paralel zooplankton (Artemya ve tekerlekli hayvanlar) ve fitoplankton (özellikle mikroalg) kültürleri olması
gerekmektedir (Zamora, 2006).
Ayrıca, kullanılan zooplanktona esas yağ asitleri eklenmelidir çünkü Artemua ve tekerlekli hayvanlarda kolayca
bulunmamaktadırlar. Bu maddeleri içeren mikropartiküllere dayalı kuru besin düzeninin gelişimisu ürünleri için
önemli bir adım olacaktır. Testler hidrolize proteinler ve probiyotikler ve esas yağ asitleri kullanan nötr besinlerin
alımıyla uygulanmıştır.
Bu mikrodiyetler bir dizi özelliğe sahip olmalıdır: larvanın ilgisini çekmek için parlak renk, yüksek yüzebilirlik, suda
sabit durma ve sindirimi kolay maddelerin bir karışımı olma (larva sindirim kanalının gelişmemiş olduğu
düşünüldüğünde). Sonuçlar çeşitlilik göstermiştir: bazı durumlarda mikro diyetler larva ve diğerleri tarafından kısmen
kabul edilmiştir. Canlı avla birlikte beslenme süresi gerekli olmuştur.

Ham maddelerle ilgili mevcut sorunlar
Dünya genelinde su ürünlerinin yoğun gelişimi, yumurtadan çıkan türlerin beslenmesi için ham maddenin var
olmasına bağlıdır. Sırasıyla balık unu ve yağı, balık ihtiyacı olan etçil türlerin özellikle yoğun yetiştiriciliğinde protein
ve enerji kaynakları olarak kullanılan temel ham maddelerdir.
Yüksek kaliteli balık unları, çok iyi sindirilebildiklerinden ve birçok türün ihtiyaç durumuna gayet yakın olan aminoasit
bileşimlerinden dolayı yetiştirilen balıklar için hiç şüphesiz en iyi protein kaynaklarıdır(Cowey, 1994). Bu da yoğun
balık yetiştiriciliğine eş zamanlı olarak, balık unu talebinin de arttığı, ve bunun da tüm balık yemi formülasyonlarının
%60'ını açıkladığını belirlemiştir. Sonuç olarak uluslar arası ölçekte balık unu arzının ayak uyduramama olasılığı vardır
çünkü besi hayvanı beslenmesinde ve özellikle balık çiftçiliğinde arz, bu yüzden de arz garantileri risk altındadır (Pike,
1998).
Ortalama bir besi hayvanının, normal koşullarda 1 kg almak için yeme ihtiyacı 8 kg'dir veya domuzlarda 1 kg almak
için gereken miktar 3 kg'dir. Somon gibi bir türün ise aynı miktarı alması için 1.2 kg'lik beslenmeye ihtiyacı vardır.
Vahşi ortamda bu aynı türlerin 1 kg. alması için 10 kg vahşi balık yemesi gerekmektedir. Bu arada, fiyatı öyle
inanılmaz bir şekilde artmıştır ki balık ununun yerine tamamen veya kısmen diğer proteine dayalı ham maddelerin
konulması, su ürünlerinde beslenme ve yem formülasyonlarında öncelikli araştırma konusu olmuştur.
Soya ununda, bezelyede, acı baklada, kolza, pirinç, fasulye, denizel makro alg veya ayçiçeği gibi sebzelerde
proteininin kullanımı, balık ununa, mısır veya buğday glütenine alternatif olarak test edilmektedir (de la Gándara,
2006). Bu ham maddeler daha çok bulunabilir olmalarından dolayı makul fiyatlıdırlar, fakat besleyici maddelerin
kullanımını önleyen faktörler içerebilir ve yetiştirilen balık türünün doğru beslenmesinin sağlanması için yeterli
miktardaki mineral, enerji ve aminoasit katkısında bulunmayabilirler. Ayrıca, bu ham maddelerin sindirilebilirlikleri
balıkların sindirim sistemi için genellikle yetersizdirler ve enzimatik hidroliz süreci ile içeriklerinin sınırlandırılıp
sindirilebilirliklerinin arttırılması gereklidir.
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Ayrıca, su ürünleri sürdürülebilirliğinde temel olan ve her geçen gün önemi artan bir faktör de besin özellikleri ve
bulunabilirlikleri nedeniyle geleneksel ham maddelere bir alternatif olabilecek olan zirai gıda endüstrisindeki ikincil
ürünlerin kullanımıdır.

Su ürünleri üretiminde yetiştirilen balıkların besin gereklilikleri
Özellikle beslemenin ve besleme masraflarının su ürünleri tesisindeki işletim masraflarının en önemli kısmını
oluşturduğu düşünüldüğünde, balık beslenmesinin önemli bir gelişime uğrayan bir araştırma alanı olduğu
görülmektedir. Su ürünleri için beslenme gelişimini en azından besinin hakkında temel bir anlayış ve yetiştirilen
türlerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi gerektirmektedir.
Tüm hayvan türlerinin beslenme düzenindeki protein, enerji (lipitler, karbonhidratlar), vitaminler ve mineraller
açısından kendi gereklilikleri vardır. Bu besinlerin türleri ve miktarları, sadece türler arasında değil, yaşa, üretkenlik
fonksiyonuna, çevresel şartlara göre de değişiklik göstermektedir ve bu gereklilikler özel muameleyi de
gerektirmektedir.
Ayrıca, yemin besin değeri sadece kimyasal bileşimine değil, aynı zamanda balığın onu sindirip emilimini
gerçekleştirmesine de dayanır. Sonuç olarak, besinlerin sindirilebilirliklerinin bilinmesi uygulanabilir beslenme
düzenlerinin tasarlanmasında önemli yere sahiptir.
Diğer yandan, geçmiş yıllardaki besin krizlerinin ardından hayvan beslenmesi ile ilgili şu an mevcut olan yasa oldukça
sıkıdır ve gayet açık ve daha yakın görünen hedeflerin başarılmasında küçük bir engel oluşturmaktadır. Bunlara besin
düzenlerindeki çevresel nitrojen ve fosfor, sindirilebilirlik, etiketleme ve entegre izlenebilirlik örnek olarak
gösterilmektedir. Yukarıdaki bilgiler ışığında, su ürünlerinde yetiştirilen balıkların besin ihtiyaçlarının kolay olmadıkları
ve karmaşık araştırmalar ve konu üzerine tahminler ile desteklenmesi gerektiği açıktır. Daha önce de bahsedildiği gibi
bu konu üzerine birçok araştırma projesi ve çalışması mevcuttur ancak tüm bu projelerde daha çok derinlik ve teknik
bilgi olmalıdır.
1. Protein
Organik maddenin yaklaşık % 70'lik kuru bileşenini oluşturan ve balığın büyümesi için önemli olan ve biyolojik
faktörlerden etkilenen proteinle ilgili ihtiyaçlar: balığın boyutu, fizyolojik fonksiyon, kültür yoğunluğu, yem türü ve
kalite ve sindirilebilirlik gibi besin faktörleri, beslenme düzenindeki enerji düzeyi ve temin edilecek olan yem miktarı.
Genel olarak düşünüldüğünde, üretme havuzu yemi veya balığa çok erken yaşta verilen yem daha yüksek protein
yüzdelerine ve ayrıca daha iyi kaliteye sahiptir ve daha sindirilebilirdir. Her türün aminoasit profilinin bilinmesi,
yetiştirilen balıkların beslenmesi ile ilgili en büyük zorluklardan biridir. Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu,
genel toplamda tüm türler için gerekliliklerin hayli benzer olduklarını ancak türler tek tek ele alındığında türler
arasında (özellikle tatlı su ve tuzlu su türleri) önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir (Luquet, 1989).
2. Lipitler
Lipitler tüm besinlerin en konsantre ve kolaylıkla bulunabilen enerji kaynağıdır. Balık yemlerinde lipitler, bu besinlerin
lezzetliliklerini, kıvamlarını ve dayanıklılıklarını arttırmaktadır. Ayrıca, esansiyel yağ asidi kaynağı olarak balıkların
normal büyümesi ve hayatta kalmaları ile hayati fonksiyonlarının normal gelişimi için çok önemlidirler. Ayrıca lipitte
çözünen vitaminler ve fosfolipitler için taşıyıcı görevinde olduklarından ve membranlardaki hormonel ve enzimatik
fonksiyonlarda özellikle önemli bir rol oynadıklarından önemlidirler.
Beslenme düzenlerindeki yağlı asitlerin gerekliliklerinin bilinmesi durumunda amino asitlerdeki ve proteinlerdeki
durumun aynısı olmaktadır. Üretim evreleri sırasında yetiştirilmekte olan balık türleri en büyük etkiyi kullanan yağlı
asitler omega 3 veya linoleik asit serileri ve omega 6 veya linoleik asit serileridir. Bu asitlere ilişkin gerekliliker,
türlerin tatlı su türü mü tuzlu su türü mü olduklarına ve grup içinde de soğuk sularda mı sıcak sularda mı
büyüdüklerine dayanarak değişkenlik göstermektedirler.
3. Karbonhidratlar
Karbonhidratlar, herhangi bir beslenme düzenindeki en ucuz enerji biçimi olarak düşünülmektedirler. Fakat,
karbonhidratlar balıkların beslenme düzenine dahil olmazsa balıkların yetmezlik semptomu göstermedikleri
düşünüldüğünde balık beslenmesindeki en tartışmalı besin grubudur. Bu durum, yetiştirilen balıklardaki
karbonhidratlara ilişkin gerekliliklerin neredeyse sıfır olduğunun kabul edilmesini mümkün kılmaktadır.
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4. Enerji
Balık yeminin oluşumu, her türün enerji talebine, özellikle de enerji/protein oranına dayanarak belirlenmektedir. Her
tür gibi balıklar da büyümek, gelişmek ve çoğalmak için enerjiye gerek duymaktadırlar. Genel olarak 9 kcal / g protein
oranı, fonksiyonlarının geliştirilmesi ve optimum büyümenin sağlanması için yeterlidir. Enerjinin kullanıldığı hız; ısı,
türler, yaş, boyut, aktivite, psikolojik şartlar, vücut fonksiyonları ve sudaki oksijen, pH, ısı ve tuzluluk gibi kimyasal
değişiklikler gibi faktörlerden etkilenmektedir.
5. Vitaminler ve mineraller
Vitaminler küçük miktarlarda gereken heterojen organik bileşenler grubudur. Organizma tarafından
sentezlenmediklerinden dolayı, günlük yem oranlarında tedarik edilmelidirler. İştahı tetiklemekte ve sonuçta
büyümeye ilişkin olumlu tepkiler verip savunmayı artırmaktadırlar. Hem vitaminler hem de mineraller rekabetin çok
olduğu üretim sistemleri için olan beslenme düzenlerinde takviye olarak uygulanmalıdırlar.
Balıkların kontrollü olarak beslenmesine dayalı yoğun su ürünlerinin sürdürülebilir gelişimi, yetiştirilen türlerin
besinleri optimal derecede kullanmasına ve su kalitesine bağlıdır. Balık beslenmesinde ana unsur farklı türleri ve
farklı yetiştirme türlerini hesaba katacak şekilde nasıl, ne zaman, ne miktarda ve hangi besinin verildiğidir. (Lαzaro,
2001). Besin dengesi, ham maddelerin ve temel besin ögelerinin varlığı, lezzetlilik, sindirilebilirlik ve balık yeminin
fiziksel özellikleri, düzgün besin alımının ve başarılı üretimin sağlanması için gereklidir ((Maura and Rayσ, 1990). Bu
bağlamda bileşik yem formülasyonu ve üretim tekniği daha düşük üretim maliyetine neden olabilir (toplamda %50-70
ile ilgili) ve su ürünlerinin çevre üzerine birçok etkisini azaltmaktadır.

Yem formülasyonu ve üretimi

Hayvan yeminin içindekiler, ya doğal ürünlerdir, ya da endüstriyel süreçlerin yan ürünleridir. Beslenme
düzenlerindeki oranları, türlere, değişik gıdaların tasarımına ve pazar fiyatına, ulaşılabilirliklerine ve bileşimlerine
göre değişiklik göstermektedir. Balık yemi üretiminde esas olarak su ürünleri peletlerinin gerektireceği özelliklerin
sağlanması için gereken ekstrüzyon süreci nedeniyle, geleneksel karasal besi hayvanı çiftçiliği sürecine karşılık yüksek
teknoloji süreci söz konusudur.
Bu tekniğin tanecikli yem üzerinde önemli avantajları vardır. Bir yandan, belirli besinlerin sindirilebilirliğini ve
mikrobiyolojik güvenliğini arttırmaktadır. Diğer yandan yem ekstrüzyonu, yemin suda daha sabit olmasını ve yağların
katkılarının her balık türünün ihtiyacına göre daha iyi bir şekilde kontrol edilmesini sağlamaktadır (Rokey, 1995).

5.3. Formülasyona ve kullanıma ilişkin sonuç
• Yemin sindirilebilirliğine ilişkin çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu, özellikle balıketinin alternatif protein
kaynaklarıyla (özellikle sebzelerle) değiştirilme ihtiyacıyla ilgili temel engelin sindirilebilirlik olduğu günümüzde
oldukça önemlidir. Beslenme için balık tarafından etkin bir şekilde kullanılan sindirim sistemindeki yem miktarının
ölçülmesi izlenebilecek bir yoldur. Sindirilebilirlik, ham maddelerin kalitesiyle yakından ilişkilidir. Aynı kimyasal ve
besinsel profillere ve aynı enerji seviyesine sahip olan ürünlerin, sindirilebilirlikleri farklı olmaktadır.
• Ekstrüzyon yoluyla yem üretimi, yemin sindirilebilirliğini arttırmakta, ayrıca diğer yem türlerine (örneğin tahıla)
karşı çok iyi yönetim avantajlarının kazanılmasını sağlamaktadır.
• Balıkların büyüme amaçlı değil de enerji üretme amaçlı olarak protein kullanmalarının engellenmesi gerekmektedir
çünkü proteinin (ve amino asitlerin) kaynağı pahalıdır ve yemin son maliyeti üzerinde büyük etkisi vardır. Her besinin
etkin olarak kullanılmasının sağlanması için beslenme düzeninin içindeki lipitlerin ve proteinlerin dengesinin
kurulması önemlidir. Balıkların diğer omurgalılara göre daha yüksek protein ihtiyacı vardır fakat bu, gelişimleri için
yüksek doz protein içeriğinin dengeli bir formülasyondan daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir.
• Esansiyel yağ asitlerinin eksik olduğu bir beslenme düzeni, deride değişikliğe, büyümede azalmaya, çoğalma
bozukluğuna, karma yemin etkililiğinde azalmaya ve ölümlerde büyük artışlara neden olabilmektedir. Lipitler, enerji
kaynağı ve esansiyel yağ asitleri olarak balık beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptirler. Ayrıca lezzetlilik
sağlamakta ve yağda çözünen vitaminlerin emiliminde, çeşitli hücresel bileşiklerin sentezinde ve enerji üretme
katabolizmalarında yer almaktadırlar.
• Karbonhidratlar, enerjiyi depolayan veya tüketen başlıca biyolojik araçlar olarak görev almaktadırlar. Balık yemi
durumunda, belirlenmiş kesin gereklilikler olmamasına rağmen, ürünlerin fiziksel özelliklerinin iyi olmasının
sağlanması için karbonhidratların beslenme düzenine dâhil edilmesi önerilmektedir.
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• Balıkların yüksek vitamin gereklilikleri yoktur ve hem vitamin eksiklikleri hem de balığın beslenme düzenindeki aşırı
vitamin tüketimi, hastalıklara, metabolik bozukluklara, büyüme geriliğine ve balık üretim oranında bozukluğa neden
olabilmektedir. Bu bozukluklar, çok nadir olarak, birkaç vitaminin az miktarda temin edildiği durumlarda metabolik ve
patolojik değişiklikler görülürse, tek bir vitaminin eksikliğine bağlanabilir.
• Mineraller vücutta uygun metabolik dengeyi sağlamaktadır. Hem sert dokuların (kemikler ve omurgalar), hem de
yumuşak dokuların oluşturulmasından sorumludurlar. Ayrıca enzimlerin ve hormonların aktif bileşenleri ve
ozmoregulasyonda ve asit- baz dengesinde temel öğelerdir.
Su ürünlerinin beslenmesinde mevcut durumda kullanılan katkı maddeleri, şüphesiz ki ileriye doğru atılan bir adımdır
ve geleneksel yemler üzerinde dikkate değer bir gelişim sağlamıştır. Öncelikli fonksiyonları üretimi ve balık sağlığını
birçok yolla geliştirmek olan doğal katkı maddeleri vardır. Akdeniz su ürünleri beslenmesinde, diğer ham maddelerin
kullanımını ve bu maddelere olan bağlılığı kökten değiştiren ve koşullara bağlayan birçok tür ve yapıdaki
probiyotiklerin, prebiyotiklerin ve immunostimülanların kullanımı hayli yaygındır.
• Diğer önemli katkı maddeleri, tüketici taleplerini karşılamak amaçlı kullanılan pigmentlerdir (örneğin gökkuşağı
alabalığının yetiştirilmesi).

5.4. Yem ekstrüzyonu

Tıpkı tek bir peletin suda batmama durumunun tatlı suda ve tuzlu suda farklılık göstermesi gibi, çiftlikte yetiştirilen
türlerin tüketim şekilleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenlerle ve her balık çiftçisinin gereklilikleri ve zevkleri ile
ilgili olan diğer nedenlerle, su ürünlerinin, yani yetiştirilen balıkların yemlerinin üretilmesi her bir duruma göre
ayarlanabilir ve ayarlanmalıdır (Vargas, 2003). Ekstrüzyon süreci, üretilen peletlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal
özelliklerinin belirlenmesi sırasında, her bir tesisin yönetim talebine, türlere ve su çeşitlerine göre büyük çapta
değişkenlik sağlamaktadır.
Ekstrüzyon öncesi genleşmenin önceden hazırlanmış karışıma eklenen su buharının çeşitlendirilmesiyle kontrol
edilmesi ile ısının ve basıncın kullanılması, suda batmamasıyla yakından ilişkili olacak olan yem yoğunluğuna sebep
olmaktadır.
Örneğin, birkaç dakika boyunca suda sabit durabilen ve yüzen yem elde edilmiştir. Bu da bazı düşük yoğunluklu ve sığ
ülke içi su ürünleri tesisleri için çok faydalıdır. Ayrıca kurbağalar gibi daha ağırkanlı türler tarafından tüketiminin
teşvik edilmesi için yavaş batan yemler, artan tüketim dönemleri için hızla batan yemler veya kafese veya tanka
doğru yarı yolda bırakıldıklarında su ve hava basıncıyla yüzeye doğru yükselen yemler bile, tüm tesislerdeki canlılar
tarafından tüketimin sağlanması için elde edilmiştir.
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Deniz levreği ve deniz mercanı besleme yönetiminde yenilikçi çözümler
Ioannis Nengas, Doktora. Helenik Deniz Araştırmaları Merkezi. Atina, Yunanistan.
Petropoulos George. Perseus Özel Yem Ürünleri S.A., Zevgolatio, Vocha, Corinthia Yunanistan.

Beslenme, Akdeniz su ürünleri türlerinin toplam üretim maliyetinin %50’sinden fazlasını oluşturur. Bu gerçek, toplam
maliyetlerin düşürülmesi ve her üretim biriminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için besleme maliyetlerinin optimize
edilmesi gerektiğini güçlü biçimde doğrulamaktadır. Beslenmenin optimize edilmesiyle elde edilebilecek tasarrufların
büyüklüğünü göstermek amacıyla, şu örnek verilebilir: 1000 ton balık üretimi yapan orta büyüklükte bir balık çiftliği
80,3000 m3’lük kafesler kullanır. Her gün kafes başına 5 kg daha az yem verilmesi yıllık toplam üretimde 150.000
Euro’ya yakın bir tasarruf yapılmasını sağlar.
Balıkların büyümesini ve yem kullanımını etkileyen önemli besinsel parametreler hakkında bilgi sahibi olunması
oldukça önemlidir. Bu, farklı türlerin besinsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve su kültürü içindeki yaşam evrelerine
uygun yemlerin seçimini, uygun besleme tekniklerinin uygulanmasını ve son olarak yem miktarlarının doğru biçimde
hesaplanmasını içerir. Tutarlı ve doğru kayıt tutulması bu açıdan çok önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, balıkların en iyi şekilde büyümesini ve hayatta kalmasını sağlayacak şekilde beslenme ve
maliyetin mümkün olan en aza düşürülmesini başaracağımız uygun besleme uygulamalarının tanımlanmasıdır.

Büyüme ve yem kullanımı
Aylık büyüme

Her balık grubu için öngörülen maksimum bir aylık büyüme sınırı vardır. Bu sınır temel olarak başlangıçtaki ağırlık
ortalaması, balığın türü ve su sıcaklığına göre belirlenir. Bu sınır, aylık büyümeyi etkileyen diğer parametreler ne
kadar uygun koşullar sunarsa sunsun değişmeyecektir. Ancak, eğer diğer parametreler istenilen koşulları
sağlamıyorsa, büyüme maksimum sınırdan çok daha az olabilir.
Balıkların büyümesini daha fazla yem vererek maksimum sınırın üzerine çıkarmak için yapılan girişimler boşunadır ve
genelde aksi sonuçlar doğurur.
Beslenme düzenlerinin başarılı sonuçlar vermesi için, her bir kafes için balıkların özelliklerine ve yetiştirildikleri
çevresel koşullara dayalı olarak öngörülen maksimum aylık büyüme hedefi değerlendirmesi yapılması gereklidir.

Aylık Yem Tüketimi

Aynı balık yemi, aynı miktarlarda, aynı su sıcaklığında ve aynı türlere verildiğinde, eğer yetiştirme ortamını oluşturan
diğer faktörler de aynı değilse her zaman aynı aylık büyümeyi sağlamaz.
Verilen yem miktarı teorik olarak doğru olsa bile iştahı olmayan balıkların yemlenmesinde ısrar etmek yanlıştır.
Balıkların iştahları ölçüsünde tüketmesi için verilen yem miktarı azaltılmalıdır. Düşük iştah şu anlama gelir:
Düşük büyüme beklentisi, b) Yemin boşa gitmesi, c) Düşük iştahın devam etmesi, d) Çevre ve balıkların zarar görmesi
Aylık büyüme beklentisine dayanarak, bir sonraki ay için gerekli toplam yem miktarını hesaplayabiliriz.

Yem Dönüşüm Oranı (F.C.R.)

Düşük F.C.R. her zaman doğru miktarlarda dengeli yem verilmesiyle elde edilemediği için, büyümenin etkilenmesini
önlemek için her zaman yetiştirme ortamının iyileştirilmesini sağlamalıyız.
Kullandığımız balık yeminden balıkların en yüksek aylık büyümeyi sağladığı en düşük aylık F.C.R’nin ne olduğunu
bilmeliyiz. Bu, aylık yem miktarını belirlerken dikkate almamız gereken ikinci faktördür.
Optimal yem kullanımı, yetiştirme ortamını geliştiren ve dolayısıyla balığın büyümesine katkı sağlayan bir faktör
olarak tanımlanabilir. ‘Balığa’ dönüştürülmeyen her türlü yem miktarı yetiştirme ortamını ve balıkları olumsuz etkiler.

Genel Sonuçlar

Tutarlı, iyi ve öngörülebilir yetiştirme sonuçları, uygun bir yetiştirme ortamında, balıkların öngörülen aylık
büyümesinin doğru şekilde hesaplanmasına, ve tercih edilen balık yeminin kullanılma potansiyeline bağlı olarak elde
edilebilir. İyi yetişme sonuçları elde edebilmek için aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekir: Uygun yetiştirme
ortamı nedir ve nasıl tesis edilir? Şunu da belirtmek gerekir ki, kuşkusuz her bir balık yetiştirme çiftliğinde işlemlerin
nasıl yürütüldüğü de yetiştirme ortamını şekillendiren ve büyüme üzerinde etkisi olan faktörlerden biridir. Beslenme
şekli de yetiştirme ortamını şekillendirir. Yemler miktar ve içerik olarak balıkların ihtiyaçlarına göre ayarlandığında ve
pelet büyüklüğü, öğün sayısı, verilen miktarlardaki günlük değişim oranı ve yemleme zamanları tutarlı olduğunda,
elde edilen sonuç, bu parametrelerden herhangi biri şansa bırakıldığında elde edilenden çok daha iyidir. Üretim
maliyetimizi belirleyen üretim özelliklerinin düzenli biçimde geliştirilmesinin tek yolu belki de her bir balık
popülasyonunun sürekli olarak izlenmesi ve yetiştirme sonuçlarının analiz edilmesidir. Bize bu konuda balıklar
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kendileri yol göstermekte ve bilgi vermektedir. Genel bazı kuralların bulunmasıyla birlikte, niceliksel bağlamda balık
yemi potansiyelinin gelişimi, balıklar ve yetiştirme ortamı izlenmelidir. Eğer balıklarımızın ‘gönderdiği’ mesajları
almazsak, hiçbir gelişme yakalayamayız. Hangi ‘tavsiye edilen yöntemi’ kullanırsak kullanalım, her şey nicelik
açısından sürekli değiştiği için, yöntemimiz yetersiz kalacaktır.

BALIK YEMİ SEÇİMİ

Her balık türü için ve ağırlık, fiziksel koşullar ve yetiştirme amacımıza bağlı olarak balık yeminde bir dizi besinsel değer
bulunur, eğer verilen miktarlar doğru olursa, besin açısından dengeli bir rasyon elde edilir. Her durumda, balıkların
büyümesini ya da ‘yağlandırılmasını’ amaçlayan bir rasyon, balıkların sağlıklarını ve gücünü etkilemeden genetik
potansiyellerini tam olarak geliştirmelerine yardımcı olduğunda, dengelenmiş olur. Eğer hedefimiz tüketim amaçlı
ticari balık üretimiyse, dengelenmiş rasyon üzerinde ekonomik kurallar da etkili olacaktır. Bu durumda, dengeli bir
beslenme, balıkların sağlıkları, güçleri ve nihai ürünün organoleptik özelliklerinde düşüş yaşanmadan, balıkların
genetik potansiyelinin tam olarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca nihai ürün insan tüketimi için gerekli tüm şartları
da karşılayacaktır. Protein kalitesi öncelikli ve en önemli besinsel faktördür. Protein kalitesi öncelikle sindirilebilirliği
ve içerdiği amino asitlerin oranıyla belirlenir. Daha yüksek protein yüzdesi olan ya da daha fazla miktarda verilen balık
yemlerinin sindirilebilirliğinin düşük olması ve gerekli amino asit oranının yetersiz olması, balıklarımıza ihtiyaç
duydukları amino asitleri sağlayacaktır, ancak, bunun sonucunda sindirim süreci ve atık ürünlerin eliminasyonu
artacaktır. Bir önceki paragraftan şu sonuca varılmaktadır: belli bir türde ve ağırlıktaki balıklar için kullanılan fakat
farklı protein yüzdeleri içeren (ör: %47 ve %44) iki farklı balık yemi, eğer protein kalitesi aynı değilse, aynı
performansı ve değeri verebilirler. Kalite ve protein içeriği açısından her bir balık yeminin balıklarımıza vereceği enerji
de beslenme dengesi açısından önemli bir besinsel faktördür. Bu enerji sadece yağ içeriğine bağlı değildir. Her balık
yeminin en nihayetinde balığa verdiği enerji, içeriğindeki besinlerin içerdiği enerjiler arasındaki dengeden oluşur (yağ,
protein ve karbonhidratlar daha az ölçüde) ve hareket, ozmoregulasyon, ve solunum için ayrılan enerji ile birlikte
balığın sindirim, gereksiz aminoasitleri dönüştürmek, atıkları dışarıya bırakmak, ve yemde bulunmamaları halinde
genellikle gerekli metabolitleri yaratmak için ihtiyaç duyduğu enerjiden yoksun fesesler olarak elimine edilmezler.
Buradan, benzer toplam protein, toplam yağ ve karbonhidrat oranları olan aynı çevresel şartlarda ve aynı miktarlarda
verilen iki farklı yemin, büyüme için farklı miktarlarda net enerji verebileceği ve farklı ve ayrı yağ toplanmalarına
sebep olabileceği sonucu çıkmaktadır. Ana besinlerin dışında, dinamik besinler de balık yemlerinin performansında
önemli bir rol oynar. Vitamin ve mineraller balıkların ihtiyaçlarını karşılamalı ve azlık ya da fazlalığa yol açmadan
temel besinleri bir araya getirmelidir.

Genel Sonuç

Genel bir sonuç olarak, şunları söyleyebiliriz:
Balık yemlerinin kalitesinin değerlendirilmesi uzmanlık isteyen bir iştir ve balıklar bunu kanıtlamaktadır. Bu ölçüm
süreçlerimiz için ana nedenlerden biridir. Balıkların genetik potansiyellerinin tam olarak gelişmesi için ne kadar az
yem gerekirse, yem o kadar etkilidir. Tam gelişimi sağlayan daha düşük yem kalitesi ne kadar düşükse, yem o kadar
ekonomiktir.
Mantıksal olarak, her bir balık yeminin etkinliği dengesi ve performansıyla ilişkilendirilmelidir. Toplam protein ya da
yağ seviyesinin yüksek olması, yemin daha pahalı olacağı ya da daha yüksek yem etkinliği anlamına gelmez.
Balık beslenmesinin balık yemi içeriğinin verilen miktarla birleşiminden oluştuğunu unutmamamız gerekmektedir.
Hem tüketicinin hem de balıkların sağlığını korumak amacıyla her zaman balık yemi şirketlerinden zararlı maddelerin
bulunmadığına dair sertifika sunmalarını istemeliyiz.

RASYONLARIN VE BESLENMENİN HESAPLANMASI
Balık çiftliğinin düzgün biçimde işletilebilmesi ve yetiştirmenin başarılı biçimde sürdürülmesi için yapılması gereken
en önemli iş kafes başına günlük balık yemi oranının doğru biçimde hesaplanması ve bu hesaplamaların beslemede
uygulanmasıdır. Bu her ayın başında tüm ay için yapılır ve uygulanması ve kontrolü günlük olarak gerçekleştirilir. Bir
kafes için günlük yem rasyonu doğru olarak hesaplandığında, balıkların iştahında önemli değişiklikler ortaya çıkmaz
ve balıkların önceden belirlenen yem miktarını tüketmede zorluk yaşadığı görülmez. Her bir kafes için günlük miktarın
hesaplanmasında kullanılan en yaygın yöntem besin tablolarının kullanılmasıdır. Bu tablolar önerilen günlük miktarı
kafesteki balıkların toplam ağırlığının yüzdesi olarak kaydeder (%SFR özel yemleme oranı). Bu yüzdeyi belirleyen ana
parametreler şunlardır: balıkların türü, su sıcaklığı, balıkların ortalama ağırlığı ve yem türü.Yem miktarlarının besin
tablolarıyla hesaplanmasının ön koşullarından biri de her ay deniz alanının aylık ortalama sıcaklığı ile başlangıç ve son
sıcaklığının kaydedilmesidir. Yem miktarının hesaplanması için gerekli ikinci şart, yetiştirilen her tür için, daha önceki
balık partilerinin öngörülen aylık büyümesini içeren kayıtlarını tutmaktır. Ay başındaki ortalama ağırlık ve aylık
ortalama su sıcaklığına dayanarak, bir ay içerisinde ne kadar büyüme elde edilebileceği hesaplanabilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN www .intranemma .eu SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ
Intranemma projesi Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir (AB Ömürboyu Eğitim Programı Sözleşmesi No. 2010-1-GR1-LEO0503986). Bu yayın sadece yazarının fikirlerini ifade eder ve Komisyon yayın içerisindeki bilgiden derlenen hiç bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

Yem miktarlarının hesaplanması için gereken üçüncü şart, her bir kafesteki balık sayısının bilinmesidir. Bu bilginin
doğruluk oranı 50 gramdan az olan balıklar için %92’den büyük, 150 gramdan fazla olan balıklar için %96’dan büyük
olmalıdır.
Dördüncü gerekli şart, her bir kafesteki balıkların ortalama ağırlığının bilinmesidir. Ortalama ağırlıklar numune alma
yöntemiyle belirlenmelidir. Balıkların ortalama ağırlığı ne kadar az olursa, bu yöntem o kadar kullanışlı, güvenilir ve
vazgeçilmez olur. 250 gramdan yüksek ortalama ağırlığı olan balıklarda, ağırlık ortalamasının belirlenmesinde
numune alma yönteminin kullanılması pratikte zordur ve kesin sonuçlar vermeyebilir. Ancak bu durumda, eğer
kafesteki balık sayısı kesin biçimde biliniyorsa, yem hesaplamasındaki hata marjı önemli olmayacaktır. Beşinci ön
koşul ise, beslenme müdürü ile besleyiciler arasında doğru ve günlük bilgi alışverişi sağlanmasıdır. Balıkları besleyen
kişiler iş birliği içinde çalışmalı, sabırlı ve gözlemci olmalıdır. Bu görev için tüm çalışanlar uygun değildir. Bu durumu
gözlemlemesi gereken kişi yetkili yöneticidir. Besleyicilerin bilmesi ve aşina olması gerekenler:

Balık yemi türleri ve besleme ekipmanlarının kullanımı.

Besledikleri balıklar. Mümkünse her bir besleyici her zaman aynı kafesleri yemlemelidir. Hiçbir pelet ağdan
kaçmadan, yemleri olabildiğince çabuk vermeleri gerektiğini bilmelidirler. Bu, balıkların hangi oranda yediğini
izlerlerken, yemleme ekipmanlarının yem verme oranına ayarlanabilir olmasını gerektirmektedir. Balıkların iştahının
düşük olduğu görüldüğünde, derhal yemleme kesilmeli ve bir kafesten artan yem bir başkasına asla verilmemelidir.
Her gün besleme müdürüyle görüşmeleri, ve bir sonraki gün verecekleri yem miktarları konusunda anlaşmaları
gerekmektedir. Her ay sonunda, besledikleri kafeslerin performansıyla ilgili bilgilendirilirler. Balıkların iştahını azaltan
en önemli faktörler oksijen yetersizliği, bulaşıcı hastalıklar, bakım stresi, bazı günler daha büyük miktarlarda yem
verilmesi, değişken yemleme zamanları, yemlerin günden güne nicel varyasyonları, ani sıcaklık düşüşleri, yem
karışımındaki değişiklikler, ve balıkların alışkın olduğu ortamdaki ani değişimlerdir. Doğru yem miktarına ek olarak,
müdürün şunları da bilmesi gerekir: her mevsimde, hem küçük hem de büyük balıklar için öğün sayısı, düzenli
yemleme saatleri ve tüm yetiştirme süresi boyunca ve her öğünün başlangıcından sonuna kadar balıkların ‘açlık
davranışının’ korunması, etkili besleme, sağlık durumunun iyiliği ve gelişimi başarı için önemli faktörlerdir.
Doğru öğün sayısı, günlük rasyonların sayısının her öğün için iyi bir yem miktarı olan ortalama %0.7’ye bölünmesi ile
elde edilebilir (ör: eğer SFR %2.0 ise, üç öğün balıklarımızı etkili biçimde besleyebilir.)

Pelet boyutu (sık yapılan hatalar)

Önerilenden çok daha küçük peletler tüketen balıklar: Bu hata özellikle büyük balıklarda ve bu balıkların
beslenmesinde zararsızdır. Ancak, bu tür bir hata, balık yetiştirme çiftliğinde yanlış bir yönetim uygulandığını gösterir.
Çok küçük balıklarda, bu hata zayiata neden olabilir (kannibalizm, kirli ağlar vb.). Büyük balıklar çok küçük peletlerle
beslendiğinde, yemin bir kısmını kaybedebiliriz ya da balıklar yemlemeler sırasında çok fazla enerji harcayabilir.
Önerilenden daha büyük peletler tüketen balıklar: Bu hatanın bir öncekinden çok daha kötü sonuçları vardır. Bu
balıklarımız arasında değişiklikler olmasının en yaygın sebebidir. Zayıf büyüme, sindirim güçlüğü, yem kaybı ve genç
balıklarda kannibalizm ortaya çıkması neredeyse kesindir. Bu hata bir süre yapılmaya devam edilirse, düzeltildikten
sonra bile balıklarımızın gelişimi olumsuz yönde etkilenmeye devam eder (geri döndürülemeyen hasar)
Bir sonraki boyuta adaptasyon için gereken süreç bitmeden Pelet boyutunda değişiklik yapılması: Balıkların her
zaman, bir süreliğine iki boyutun bir karışımı ile beslenmesi gerekir. Bir boyuttan bir diğerine ani geçiş, içerik aynı
kalsa ve miktar doğru olsa bile, beraberinde sorunlar getirir. Bunun sebebi her iki yem boyutunun da balıkların ağırlığı
açısından marjinal oluşudur. Bu sorun, pelet boyutunun yanında, aynı gün içerisinde yem içeriği ve miktarı üzerinde
de değişiklik yapılmışsa daha da açık biçimde ortaya çıkar. Bunun sonucunda bir sonraki gün iştah azlığı ortaya çıkar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN www .intranemma .eu SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ
Intranemma projesi Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir (AB Ömürboyu Eğitim Programı Sözleşmesi No. 2010-1-GR1-LEO0503986). Bu yayın sadece yazarının fikirlerini ifade eder ve Komisyon yayın içerisindeki bilgiden derlenen hiç bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

INTRANEMMA ORTAKLARI
Yunanistan Su Ürünleri Üreticileri Federasyonu (FGM) – www.fgm.gr
-YunanistanSu Ürünleri Üreticileri Federasyonu (F.G.M) Akdeniz 'deki örihalin balık türlerini ve çipura ve Avrupa
levrek balığını üretmekte olan Yunan Su Ürünleri girişimlerini temsil etmektedir. Federasyon, profesyonel bir
ortaklığı teşkil etmektedir ve 1993 yılından beri Avrupa Kültür Balıkçılığı Üreticileri Federasyonu'nun (FEAP) bir
üyesidir. 1991 yılında kurulmuştur ve amacı sektörün Yunanistan'daki ve yurtdışındaki çıkarlarını korumaktır.
Sektörü resmi olarak Yetkili Merciler, Kurumlar ve Kuruluşlara temsil etmektedir. Su ürünleri araştırmalarına ve
eğitim programlarına katılmakta ve üyeler arasında bilgi yayılmasını desteklemektedir. Yunan Su Ürünleri
sektörünün sunumu ve teşviki için kampanyalar düzenlemektedir. Yunanistan'ın 120.000 ton levrek ve mercan
balığı üretiminin %80'ini bir noktada toplamaktadır. Sektörü yüceltmek konusunda etkin olduğunu kanıtlamıştır ve uluslar arası
seviyeye çıkartmak için çıkarma çabalarıyla sektörün ufkunu ve ilgi alanını genişletmiştir. FGM, Yunanistan'da yetiştirilen
mercan balığı ve levrek balığı için kalite markası oluşturmak amacıyla HEPO ile birlikte çalışmaktadır. Bir Kalite Kontrol Programı
da PESCA Projesi tarafından finanse edilmiştir. FGM yönetim kurulu, sekretarya, Pazarlama Komitesi, Bilimsel Danışma Komitesi
ve Kamu Kuruluşları Komitesi'nden oluşmaktadır. FGM temsilcileri ACFA (Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Kurulu), DGSANCO ve
DG Mare komiteleri ile EUROPANDA, PROFET ve PROFET POLİCY gibi bazı projelere katılmakta ve INTRANEMMA'yı koordine
etmektedir.

MUGLA KULTUR BALIKCILARI
www.muglakulturbalikcilari.com

Atatürk Mh. 270 Sk. No: 5 Kat 1, Güllük, Milas / MUĞLA 48670, MUĞLA, TURKEY
MUGLA KÜLTÜR BALIKÇILARI DERNEĞİ (MFFA) Türkiye'nin en güçlü su ürünleri ve kültür balığı
üretiminin gelişimi amaçlı su ürünleri derneğidir. Hedefleri arasında balıkçılık kültürünün
içinde olan Türk balık çiftçileri arasında etkin bir çalışma koordinasyonu kurma yer almaktadır. Ayrıca sektör problemlerine
çözüm bulma, yeni projeler geliştirme, dernekler arasında işbirliği sağlama, sektörü teşvik ve temsil etme ve olumlu kamuoyu
oluşturma ve sektör için eğitim programları hazırlama gibi hedefleri de vardır.

APROMAR – www.apromar.es
APROMAR, İspanya Su Ürünleri Üreticileri Derneği’dir. Bizler profesyonel, gönüllü, kar amacı gütmeyen
ulusal düzeyde bir kuruluşuz. Ayrıca 30 Aralık 1986 Bakanlık Emri ile ulusal amaçlı Üreticiler Kuruluşu (OP30) olarak ve de Avrupa Birliği tarafından tanınmış bulunmaktayız. APROMAR, İspanya'daki su ürünleri
yetiştiriciliği faaliyetleriyle hayvan veya bitki türleri üreten şirketleri temsil etmektedir. APPROMAR'ın
İspanyol balığı, kabuklu deniz ürünü kuluçka çiftlikleri kabuklu deniz ürünü ve su yosunu üreticilerinden
üyeleri bulunmaktadır. Kanarya Su Ürünleri İşletmeleri Derneği (ACEAC), Endülüs Su Ürünleri Derneği
(ASEMA), Kalkan Üreticileri Derneği (AROGA) ve Valensiya Balık Çiftçiliği İşletmeleri Derneği (AVEMPI) de APROMAR üyeleridir.
Ayrıca balık yemi üreticileri de dâhil olmak üzere sektöre teknoloji ve hizmet temin eden şirketlerle de bağlantı içindeyiz.
Onların ortak çıkarlarını her durumun, tavsiyenin, yönetimin ve bildirilerin önünde tutmaktayız. Su ürünlerinin kalitesini
arttırmakta, piyasanın şeffaflığını ve müşteriye sunulan bilgileri ve su ürünleri alanında yürütülen araştırmaları, yenilikleri ve
teknolojik gelişmeleri teşvik etmekteyiz. Ayrıca sürdürülebilir su ürünlerinin gelişimini, kaynak korunmasını, gıda güvenliğini,
çevreyle bütünlüğü ve yetiştirilen hayvanların rahatlığına saygı duyulmasını da teşvik etmekteyiz. Onları genel devlet idaresinde,
hükümette, sendikalarda, diğer ulusal kurumlarda ve Avrupa Birliği'nde temsil etmekteyiz. İspanya'daki su ürünlerinin gelişimi
için uygun yasaların çıkartılması ve geliştirilmesi için teşvikte bulunmaktayız. Araştırma, teknolojik gelişim ve bilimsel
araştırmanın yaygınlaştırılmasını teşvik etmekte ve desteklemekteyiz. Ayrıca üretim ortaklarının pazarlamasının geliştirilmesi
yönünde adımlar atmaktayız. Su ürünlerinin yaygınlaştırılmasının teşviki ve düzenlenmesi için kampanyalar, sektör ve ilgili
alanlar üzerine toplantı, seminer, fuar ve sergiler düzenlemekteyiz. Ayrıca su ürünleri tesislerine sigorta teminatı ve stoku
konusunda tavsiyelerde bulunmaktayız. APROMAR'ın su ürünlerinde uluslararası işbirliğine ayrılmış bir birimi bulunmaktadır.
APROMAR toplantısı sonucu fikir oluşturma sektörü için bir de forum düzenlenmesi sağlanmıştır. Her yıl sektörden bağımsız
bütün bir raporu yayımlamaktayız. Her ay, kuruluşun son faaliyet ve çabalarını detaylı bir şekilde anlatan APROMAR raporlarını
içeren gazeteleri yayımlayıp ortaklarımıza dağıtmaktayız. Avrupa'daki yasal gelişmeleri bir araya getirerek devlete ve
ortaklarımıza iletmekteyiz. APROMAR'ın sadece üyeleri için ayrılmış olan bir de web sitesi vardır. Basında ve dergilerde
makaleler yazarak ve basın bildirileri yayınlayarak varlığımızı sürdürmekteyiz.
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AQUARK – www.aquark.gr

Avrupa Su Ürünleri'nde uzmanlaşmış olan danışmanlık şirketi ve teknoloji ve yenilik güçlendirici olan
AQUARK 2004 yılında kurulmuştur. Görevimiz su ürünleri alanında danışmanlık, yenilik, ileriyi görme,
ağ oluşturma, iletişim, eğitim, araştırma, destek sağlama, koruma ve ilham verme ile bunların
yanında küresel su ürünleri kaynaklarını koruma ve sürdürmedir. AQUARK'ın PENED 1999, FAIR CRAFT Fizibilite çalışması - 1999, MARAQUA 1998-2000, PESCALEX 2005-2007, AQUACULTURE
INNOVATION 2004-2006, PANDA 2004-2007, DESIGN ACT - ACE 2005-2008, ASEM Su Ürünleri Platformu- Mar 2006, PESCALEX 2
2008-2010, AQUATNET 2008-2011, VOCATIONAL AQUALABS 2009-2011, INTRANEMMA 2010-2012.gibi AB projelerinde uzun
süreli deneyimleri vardır. AQUARK AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ 2020 - Ocak 2011, PROFET POLICY ATİNA - Kasım 2007, PANDA Hydra
workshop - Mayıs 2005, PROFET ATİNA - Mayıs 2003, Uluslararası Balık Yemi ve Beslenmesi Sempozyumu - Haziran 2002,
Akdeniz Balıklarının Beslenmesi Semineri - Haziran 2002 ve 9. Avrupa Balık Patoloji Uzmanları Derneği Konferansı - Eylül 1999 gibi
çeşitli uluslararası toplantılar düzenlemiş ve çeşitli toplantılara katılmıştır. AQUARK ayrıca FAO, IUCN, FOESA, EFSA, EATIP ve AB
gibi uluslararası kuruluşlara ekspertiz hizmeti vermektedir. AQUARK, Akdeniz su ürünleri alanında sağlık yönetiminde öncü bir
danışmanlık firmasıdır. Temel üretici ülkeler olan Yunanistan, Türkiye ve İspanya'daki balık çiftlikleri dernekleriyle yakın olan
AQUARK, Akdeniz su ürünleri sektörünün nabzını yakından tutacak ve araştırma protokolünü uyarlamak ve sektör için
uygulamalı çözümleri formülleştirmek amacıyla incelemeleri araştırma topluluğuna kolayca aktaracak uzmanlığa ve iletişim ağı
kapasitesine sahiptir. Ayrıca yan sanayiden balık çiftçileri topluluklarına kadar bölgedeki tüm alanlarda yeni etkin uygulamalı
tekniklerin, teknolojilerin, hizmetlerin ve ürünlerin en iyi temsilcisidir. AQUARK, uygulanan epidemiyolojik ve hastalık etkisi
çalışmalarını, izole alan taramasını, güvenli ve etkin denemeler için dosya geliştirmesini, test sırasında uzman tavsiyesi ve
takibini, yeni aşıların saha uygulamalarını ve etkinliğini gözlemek adına numune almayı ve son değerlendirme ile uzman raporu
yazımı için alan verilerinin yazımını gerçekleştirerek yeni aşılama gelişimi konusuna eğilmektedir. AQUARK’ın laboratuar
deneme tesisleri ağına giriş imkânı vardır. Ayrıca epidemiyolojik profili, yüksek yönetim seviyesi ve dayanıklı parametre
görüntüleme üretim sistemi olan ve gelecekte ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde ruhsatlamada faydalanılabilecek bilgi
jeneratörü sağlayan bir süreç içinde aşılama adaylarının etkin bir şekilde test edilmesini sağlayan seçkin balık çiftliklerine
kolaylıkla giriş yapabilmektedir.

AQUATT – www.aquatt.ie
AquaTT, Avrupa'nın su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir gelişimini destekleme amaçlı proje yönetimi
ve eğitim hizmetleri sunan uluslararası bir müessesedir. AquaTT ARGE ortamı ve ilerleyen ticaret sektörü
arasındaki bilgi açığını kapatmayı kendine misyon edinmiştir. AquaTT'nin 19 yılı aşkın süredir Avrupa projelerini destekleme
deneyimi vardır ve şu an FP7'de 12 adet projeyle ilgilenmektedir. Yaygınlaştırma, iletişim kurma, teknoloji transferi, eğitim ve
paydaşlara danışmanlık alanlarıyla ilgili olarak en üstün yöntemlerle çalışma paketlerini tasarlama konusunda uzmanlaşmış
bulunmaktayız. Şu an Gıda, Enerji, Çevre ve Deniz Araştırması'nın tüm alanlarında araştırmaları yürütme yeteneklerimizi
konsorsiyuma sunmaktayız. Bizler kar amacı gütmeyen ve KOBİ olarak sınıflandırılmayan (finansmana öncelik vermeyen)bir
müesseseyiz. Uygulamaların "etki" değerlendirmesi kriterlerinde çok yüksek çıkmasını sağlamaktayız ve finanse edildiği takdirde
projenizin konsorsiyumdaki bilim adamlarıyla yakından çalışılarak beklenen etkiye sahip olmasını sağlamaktayız.
AquaTT 1992 yılında AB COMETT programı altında Avrupa su ürünleri sektörü için Üniversite İşletme Eğitim Ortaklığı (UETP)
olarak sektördeki eğitim gerekliliklerini tek bir bünyede toplama ihtiyacından doğarak kurulmuştur. AquaTT 'nin kurum
sahipleri, İrlanda College Cork Üniversitesi ve National University Galway'dir. Şirket işlemleri üst yönetim ekibi tarafından
yürütülmekte ve deneyimli program yöneticileri ve proje sorumluları tarafından desteklenmektedir. AquaTT 38 M
€'dan,İrlanda’ya ise 5.8 M €'dan (Aquaa TT’ye 2.9 M €) daha fazla değerde FP7 kontratına katılmaktadır. Bu yüzden yönetim ve
destek ekiplerimiz, son 2 yıldır söz verdiğimiz gibi teslimat yapma kapasitemizi üç katına çıkarmış bulunmaktadır. Şirketimiz
Yönetim Kurulumuz tarafından dört İrlandalı ve üç Avrupalı yönetici tarafından yönetilmektedir. Avrupa Kültür Balıkçılığı
Üreticileri Federasyonu (FEAP)'tan bir temsilci de ayrıca oy hakkı olmadan şirketimizde pozisyon sahibidir.
AquaTT bilimsel bilgi transferi ve yönetim faaliyetleri konusunda uzmandır ve Avrupa'nın en iyi araştırmacıları ve yenilikçileri ile
birlikte şu anda Avrupa'nın karşısındaki büyük toplumsal zorluklarla baş etmek için çalışmaktadır. AquaTT Avrupa araştırma
konsorsiyumunda başarılı bir kilit role sahiptir ve Avrupa araştırma bulgularının iletilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bilimsel bilgi
tanımlama, bulguların toplanması ve transferi ve daha iyi pazar ödemesi gibi son kullanıcı odaklı faaliyetlerde rol almaktadır.
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Intranemma projesi Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir (AB Ömürboyu Eğitim Programı Sözleşmesi No. 2010-1GR1-LEO05-03986). Bu yayın sadece yazarının fikirlerini ifade eder ve Komisyon yayın içerisindeki bilgiden derlenen hiç bir
kullanımdan sorumlu tutulamaz.
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