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Historisk høy rognkvalitet gjennom hele sesongen
Rognkvaliteten i inneværende sesong ligger an til å bli
den beste i Aqua Gens historie. Gjennom mottakskontroller og tilbakemeldinger fra kunder har det aldri blitt
registrert bedre rognkvalitet og klekkeresultater siden de
systematiske undersøkelsene startet i 2004.
I perioden fra uke 44, 2009 til uke 6, 2010 har vi levert
164 millioner lakserogn til det norske markedet. Av
denne rognmengden er det foretatt 49 mottakskontroller som tilsvarer kontroll av 57 %. Andelen av ukurrant
rogn var på gjennomsnittlig 0,52 % hvorav småøyerogn
utgjorde 0,41 %, ubefruktet 0,02 %, død rogn 0,01 % og
annet avvik 0,06 %. Laveste og høyeste registrerte ukurrans var på henholdsvis 0 % og 1,80 %.
I de første 30 rapportene fra klekkingen blir det meldt om klekkeresultater på gjennomsnittlig 98,7 % ved 499 døgngrader innenfor et klekkevindu på 3,4 dager. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra dem som har gjennomført startfôringen. Yngelen har stor appetitt og vokser
godt.

IPN-resistens - feltundersøkelse av QTL-basert seleksjon
Aqua Gen ønsker å undersøke prestasjonen av rognmaterialet som er selektert basert på
genmarkøren for IPN-resistens (QTL-rogn) under industrielle oppdrettsbetingelser.
Vi vil kontakte kunder som har kjøpt QTL-rogn og en tilsvarende mengde kunder som har
kjøpt tradisjonelle rognprodukter for å spørre om deltagelse i en feltundersøkelse. Vi ønsker
å innhente og sammenligne data om overlevelse, eventuelle sykdomsutbrudd og andre faktorer med relevans for den QTL-baserte seleksjonen. Prosjektperioden går fra tidspunkt for
rogninnlegg til 90 dager etter sjøsetting. Vi er også interessert i data frem til slaktetidspunktet dersom mottakere av smolten er motivert for det.

Desinfisering av rogn
Før utsendelse av rogna foretar Aqua Gen desinfisering i henhold til spesifikke prosedyrer
nedfelt i våre kvalitetssikringsrutiner. Hovedregelen er at rogna blir desinfisert ved pakking
og utsending til kunde. I enkelte tilfeller har det vært ytret ønske om å foreta desinfisering
ved ankomst til klekkeriet i stedet for. Etter en gjennomgang av denne praksisen, har vi konkludert med at vi for alle rognleveranser vil gjennomføre desinfeksjon ved pakking.
Vi ønsker av biosikkerhetsmessige grunner å gjennomføre en standardisert prosedyre for
all rogn som produseres og sendes ut fra våre anlegg. Prosedyren blir jevnlig kontrollert av
eksterne tilsynsmyndigheter og gjennom egen internkontroll. Våre rognkunder står fritt til å
gjennomgå våre prosedyrer og/eller være tilstede ved gjennomføringen av desinfeksjonen
av sine rognparti.
Det finnes god dokumentasjon på at desinfisering av rogn er et viktig virkemiddel for å hindre eggassosiert smitte. Vi mener det er formålstjenelig og tilstrekkelig at vi utfører desinfisering ved pakking og at det ikke er nødvendig med ytterligere desinfisering før rogna legges
inn i klekkeriet.
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