A q u a S e a r c h A R C T I C C H A R (S. a l p i n u s)

Pastravul arctic este un produs de nişa popular şi devine o alternativă
în creşterea păstrăvului curcubeu de consum în anumite pieţe.
Această specie are un exterior atractiv, o textură a cărnii
caracteristică şi o rată de creştere ridicată chiar la temperaturi ale
apei scăzute. Eclozarea şi primele furajări sunt uşor mai complicate în
comparaţie cu păstrăvul curcubeu. Temperatura maximă de
incubaţie nu trebuie să depăşeaşcă 9 – 10 °C, iar temperatura de 6-7
°C este recomandată. Rata generală de eclozare poate diferi între
loturi, durata eclozării şi a absorbţiei sacului vitelin este mai mare faţă
de pastravul curcubeu şi creşterea în primele stadii se aşteaptă să fie
mai dificilă şi mai dependentă de factorii externi precum
palatabilitatea furajelor starter, zgomot, lumină şi deranj în general.
De asemenea, temperatura optimă a apei mai scazută a Salvelinus
sp. în comparaţie cu păstrăvul curcubeu trebuie luată în
considerare, cu recomandarea temperaturii maxime a apei în
perioada de creştere de 16 °C. Cu toate astea, Salvelunis sp. are
multe avantaje din punctul de vedere al fermierului, cum ar fi
potenţialul densităţii de creştere mai mare şi rezistenţa specifică la
boli, impotriva de ex. VHS.
AquaSearch Arctic Char sunt caracterizate de:








Rata de creştere ridicată
Sunt folosiţi doar reproducători ce se maturează la minim 3
ani*
Toleranţa ridicată la stres general
Rezistenţă specifică la anumite boli
Licenţă pentru lipsa bolilor specifice păstrăvului, inclusiv IPN
Comportament agresiv de hrănire în stadiul de creştere
Doar mix sex (femele şi masculi) *

*Caracteristică specială
** AquaSearch va oferi Pastrav arctic în variantele doar femele şi
triploid începând cu toamna anului 2015.
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