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Täplåiravun (Pasifastacus leniusculus) viljely on vesiviljelymme uusimpia muotoja. Pyrkimyksenä on kehittää

viljelymenetelmili niin, että istutuspoikasten viljelyståi on mahdollista siirtyä intensiiviseen ruokaravun

tuotantoon. Intensiivisessä viljelyssä poikasten tuotannossa hyödynnetään keinohaudontaa, jolloin poikasten

kuoriutumisen ajankohtaa pysqÆ¿i¿in stiätelemään.

Keinohaudonnassa yhdeksi ongelmaksi on noussut sieni- ja bakteerikasvustojen muodostuminen munien

pinnalle. Tutkimuksessani pyrin selvittämään sopivia menetelmiti, joilla mahdolliset ha.Ltalliset.pintakasvustot

voidaan pitaa kurissa. Samòja menetelmili voidaan todennäköisesti hyödyntåiä taudittomien poikasten

tuotannossa.

Tutkimuksissani mittasin täpläravun munien sietoa betadine-, vetyperoksidi- sekåi malakiittikylvetykselle.

Betadinen ja vetyperoksidin tehoa bakteereihin ja sieniin tutkin mikrobiviljelmien avulla. Hyödynsin

tutkimuksessani myOs elektronimikroskopiaa, jonka avulla selvitin täplåiravun munien bakteeri- ja

sienikasvustoja. netadinekylvetykset suoritin 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 500 ppm ja 0 ppm (kontrolli)

konsentraatioilla, kylvetysajan ollessa l0 min. Vetyperoksidikylvetyksia tein 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm'

10000 ppm ja 0 ppm (kóntrolli) konsentraatioilla, kylvetysajan ollessa l0 min. Malakiitillakylvetykset tein

lyh¡késtoisena I min klisittelynåi ja pitoisuuksina käytin 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm ja 0 ppm

(iontrolli). Lisäksi selvitin kuoriutuvien poikasten sietoa laimeille 3 ppm malakiittikylvetyksille.

Betadine soveltuu erinomaisesti bakteerien ja sienten torjuntaan. Jo 25 ppm pitoisuus l0 min kylveryksenä

tehoaa hyvin sekä bakteereihin että sieniin ja vasta 500 ppm osoittautui munille haitalliseksi konsentraatioksi.

Vetyperóksidia voidaan käyttää bakteerien torjunnassa. l0 min kestoinen 10000 ppm vetyperoksidikylvetys

romahdutti munien bakteeiipitoisuudet hyvin alhaisiksi, eikä aiheuttanut kuolleisuutta täpläravun munille. I

min malakiittikylvetyksiåi voidaan antaa täpläravun munille jopa 1000 ppm konsentraatioilla ilman

haudontatappioita. Vasta 5000 ppm malakiittikylvetys osoittautui haitalliseksi pitoisuudeksi.

SEM-kuvissa tuli hyvin esille, että täpläravun munien pintaa peittäåi bakteerikerros' Bakteeripeitteen tiheys

vaihtelee eri munien våilillåi ja munan eri osien välillä. Lisäksi kuvissa ntikyi, että saprolegnian zoosporeja on

munien pinnalla varsin runsaasti. Nliinollen sieni ja bakteeri-infektioiden vaara on ilmeinen. Lis¿iksi tiheät

pintakasvustot saattavat haitata kaasujen vaihtoa munien ja ympäröivän veden välillä'

poikasten kuoriutumisen alettua voidaan sienten torjunnassa käyttäåi 30 min kestoista 3 ppm

malakiittikylvetystä. Kylvetyksiti voidaan antaa ainakin kaksi kertaa viikossa suoraan hautomoon ilman

haudontatappioita.

Eri emoista peråiisin olevien munien haudontatulokset vaihtelevat huomattavasti. Emoravuiksi pitaisi valita

sellaisia emoja, joiden munat selviävät hyvin keinohaudonnasta ja jotka tuottavat runsaasti munia. Kokeissa

selvisi, että láitosemojen munien haudontatulokset ovat huonommat kuin luonnonvaraisten emojen.

Laitosvaikutus näytti kompensoituvan 30 min kestoisilla 3 ppm malakiittikylvetyksillli, jotka suoritettiin kaksi

kertaa viikossa haudonnan loppupuolella.


