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ForsØgsdambruget takker "Henriksens Fond" for støtte til ind

kØb af udstyr, som var en forudsætning for projektets gennem

førelse. 
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Indledning. 

Produktion af store regnbueØrreder er forbundet med en række pro

blemer, der skyldes kØnsmodning, se Meddelelse fra Forsøgsdam

bruget nr. 68. Blandt bivirkningerne af kønsmodning kan nævnes: 

al Nedsat ædelyst. 

bl Nedsat kØdtilvækst. 

cl Forringet kødkvalitet. 

dl Større rensespild ved slagtning. 

el HØj dØdelighed, specielt hos hanner i saltvandsopdræt. 

fl KØnsmodne hanner bliver mØrk farvede og påfØrer ved deres 

aggressive adfærd hinanden sår, der fungerer som infektions

vej med påfølgende dØdelighed. 

Blandt fordelene ved opdræt af fisk, der ikke bliver kØnsmodne 

kan nævnes manglende udvikling af funktionsdygtige kØnsorganer 

og reduceret rensespild ved slagtning. 

ForsØgsdambruget har udfØrt en række forSØg med henblik på at 

undgå kØnsmodningsproblemerne bl.a. ved fremstilling af sterile 

fisk. 

Metoden går ud på at udsætte nybefrugtede æg for et varmechok, 

hvorved æg-kromosomernes deling undertrykkes. Ved en normal be

frugtning deler æg-kromosomerne sig i to sæt, hvoraf det ene 

degenerer, mens det andet, ved befrugtningen, smelter sammen med 

sædcellens kromosomsæt til en normal (diploidl celle (2n). 

Varmechoket forhindrer æg-kromosomernes deling, således at æg

cellens dobbelte kromosomsæt smelter sammen med sædcellens 

enkelt-sæt til en triploid celle (3n). 

Ved en tidligere underSØgelse (SOLBERG et al., 1984) blev det 

sandsynliggjort, at der var en sammenhæng mellem fostrets tem

peratur, behandlingstidspunktet samt varigheden af behandlingen. 

Nærværende undersøgelse havde fØlgende formål: 

Varmebehandling af nybefrugtede æg for at klarlægge: 

1. Hvilken temperatur, der skal opnås inde i æggene, og 
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2. i hvor lang tid, denne temperatur skal vedligeholdes for 

at opnå triploide Ørreder. 

B. Undersøgelse af 1! års regnbueørreder udviklet af varmebe

handlede æg m.h.t.: 

1. Evt. sammenhæng mellem ploiditet, vækst, kØn og udvikling af 

kØnsorganer (gonader). 

2. Sammenligning af rensespild (ved slagtning) hos diploide og 

triploide ørreder. 

Metode: 

Temperaturen! enkelt-æg blev målt meden mikro-elektrode (Type 

A-ISe) forbundet til et S-kanal, præcisions termometer (Type 

du Sl, Ellab, København). Elektroden blev fikseret i ægget ved 

hjælp af en af sØlv specialfremstillet æg-holder fastgjort på 

elektrodeskaftet (Fig. 1). Vandtemperaturen samt temperaturen i 

ægmassen blev mål med mikroelektroder, af t~pe A-F6. 

Der blev udført 2 forsøgs-serier i februar-marts 1984: 

FØrste serie foregik på Forsøgsdambruget. Der blev udfØrt 16 

forsØg med følgende variable: 

1. Tid mellem befrugtning og varrnechok. 

2. Temperatur af termobad. 

3. Varighed af varmechok. 

Til varmebehandling af æggene blev anvendt et 250 l isoleret, 

termostatstyret vandbad. Efter befrugtning og vandtilsætning 

(10 0 e) blev æggene (! l) nedsænket i termobadet, hvorpå de blev 

anbragt i klækkerenden ved 10
0
e. 

Anden serie. Der blev udfØrt 20 forsØg med de samme variable 

som i første serie på et andet dambrug. 

I denne forsøgsserie blev æggene efter befrugtning og vandtil

sætning (Soe) nedsænket i et 60 l termostatstyret stålkar og 

derefter sat tilbage i klækkerenden ved 80 e. 
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Under varmebehandlingen blev temperaturen registreret med inter

valler på 30-60 sekunder i: 

al termobadet 

bl enkelt-æg 

cl æg-massen. 

Ca. 10 uger efter klækning blev der udtaget blodprØver til 

kromosomtællinger (ploiditetsanalyser). Efter afklipning af halen, 

blev en bloddråbe opsamlet fra halevenen. Blodprøven blev op

bevaret i TRIS buffer, pH S. Ploiditetsanalyserne blev foretaget 

ved flow cytometrisk måling (JAKOBSEN 19S3; SOLBERG et al, 19S4). 

Resultater. 

A. Varmebehandling af nybefrugtede æg. 

Af de udførte 36 forsøg resulterede de 32 i få eller ingen 

triploider. 

I de resterende 4 forsØg, der alle resulterede i 90% trip-

10ider, er temperaturforlØbet vist i figur 2-4. I eksperi

menterne i figur 2 (fØrste serie) er varmebehandlingen ud

ført i henholdsvis 10 og 20 minutter efter vandtilsætningen 

ved 100 C. Temperaturen i enkelt-æg nåede op på henholdsvis 

29,50 og 31,00 efter 60 sekunders varmebehandling, hvor

efter de respektive temperaturer holdt sig konstant resten 

af behandlingstiden (5 min.). 

Fig. 3 og 4 (anden seriel refererer til varmebehandlingsfor

sØg udført henholdsvis 15 og 25 min. efter vandtilsætning 
(SoC) • 

I det ene forsØg (figur 3) steg temperaturen i enkelt-æg fra 

260 til 30,50 C og i det andet (figur 4) fra 21,5° til 29
0C 

i lØbet af behandlingsperioden (9 min. henholdsvis 10 min.) • 
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Forsøgene viser, at man kan opnå en hØj frekvens af triplo

ide regnbueørreder, hvis 

1. middeltemperaturen! æggene er 26-300 C. 

2. varmebehandlingen udføres 100-200 gradminutter efter vand

tilsætningen og 

3. behandlingen varer 5-10 minutter. 

Et stort vandvolumen af termobadet - f.eks. 250 l - sikrer 

et mere stabilt temperaturforløb end et lille termobadvolumen 

(60 l). 

Æg-dØdeligheden var ca. 50% i hver af de 4 forsØg. 

Dette kan bl.a. skyldes: 

al Triploider har begge hunlige kromosomsæt, hvorved der 

kan opstå en grad af indavl, der kan medføre Øget dØde

lighed. 

b) Selve varmebehandlingen (temperaturen og varigheden) . 

c) Varmechoket kan give fosterskader, der nedsætter leve

dygtigheden. 

d) Manipulation af æggene før hærdning. 

B. UndersØgelse af 1$ års regnbueØrreder udviklet af varmebe

handlede æg. 

Metode. 

De undersØgte fisk er udviklet fra æg, der blev varmebehandlet 

på Forsøgsdambruget i foråret 1983 (se Meddelelse fra For

sØgsdambruget nr. 68 side 6). 

Af et vod-træk blev udtaget en stikprøve på 100 fisk. 

Til ploiditetsbestemmelse blev der udtaget en blodprøve - med 

steril sprøjte og kanyle - af hver enkelt fisk, der herefter 
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blev lagt i en nummereret plasticpose (1-100) til senere 

undersøgelse. 

Ploiditetsanalyserne blev udfØrt som tidligere beskrevet 

(JAKOBSEN, 1983; SOLBERG et al., 1984). 

Resultater: 

Eksperimentet viste, at der i stikprøven var 71% triploider: 

20 hanner (d), O hunner (~) og 51 blanke (ikke kønsmodne). 

I tabel 1 er angivet rensespild og middelvægt med standard

afvigelse (S.D.) for de triploide fisk 1 henholdsvis rund og 

renset tilstand samt for gonader. 

Renset vægt af triplo ide hanner var signifikant hØjere (5% 

signifikantniveau) end af blanke, mens rensespildet var 17% 

lavere hos triploide hanner end hos de blanke. Større rense

spild hos blanke skyldtes større mængde flommefedt end hos 

kØnsmodne fisk. 

Tabel 2 angiver tilsvarende rund og renset vægt, gonade

vægt samt rensespild for de diploide fisk i stikprøven. 

De diploide hanner og blanke fisk havde signifikant hØjere 

vægt end triploiderne. 

De diploide hanner's gonader vejede 44% mere end de triplo

ide hanner's, ligesom rensespildet var 10-17% større hos 

diploiderne end hos triploiderne. 

Diskussion. 

på baggrund af vore undersøgelser og litteratur-referencer, 

gives fØlgende status og konklusion: 
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Status for opdræt af triplo ide regnbueørreder~ 

1. Diploide regnbueørreder har bedre tilvækst end triplo

ide - i hvertfald indtil 1; års-alderen. 

LINCOLN & BYE 11984) fandt tilsvarende vækstforhold mellem 

diploide og triplo ide regnbueørreder indtil tidspunktet 

for diploidernes kønsmodning i 2 års-alderen og dermed 

nedsat væksthastighed. LINCOLN & BYE mener, at opdræt af 

diploide og triploide regnbueørreder i samme dam kan for

klare de observerede forskelle i vækst ved, at triploider 

er mere sky end diploider, hvilket stiller triploiderne 

ringere ved fodertildelingen. 

2. Triploider opretholder god vækst sammenlignet med den 

nedsatte væksthastighed hos kØnsmodne diploider i gyde

perioden, hvor kØnsmodne fisks fØdeoptagelse er stærkt 

reduceret. 

3. Der fandtes ingen triploide hunner, men til gengæld 51 

triploide blanke. Da undersØgelsen blev foretaget på 

1; års fisk, ville man næppe observere kØnsmodne hunner. 

Det er tidligere beskrevet, at ovarie udviklingen hos 

triploide hunner er begrænset til en trådformet struktur 

(THORGAARD & GALL, 1979; BENTEY & SUTTERLIN, 1984). Der 

er ingen produktion af kønshormon ILINCOLN & BYE, 1984), 

hvorfor disse fisk har blank-fisk karakterer. Triploidi 

menes ikke at påvirke forholdet mellem antal hanner og 

hunner (SOLAR et al., 1984). 

4. Triploider udgØr salgbare fisk af god kvalitet i en peri

ode med stor efterspØrgsel (jul), hvor kØnsmodne dip lo

ider har nedsat kØdkvalitet. 

5. Triploide hanner udvikler testikler, hvis størrelse dog 

var signifikant mindre end diploide han-gonader. 
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LINCOLN & BYE (1984) angiver, at selvom triploide hanner 

er sterile, producerer testiklerne stadig de steroidhor

moner, der fremkalder de sekundære kØnskarakterer. 

Konklusion. 

1. Forskellig udvikling af kønsorganer hos de to kØn - jvf. 

status pkt. 3 og 5 - medfører, at kun triploide hunner 

vil have produktionsmæssig interesse. 

på Forsøgsdambruget arbejdes der for tiden med frem

stilling af rene hun-kuld (all female). Ved varmebehand

ling af sådanne æg, vil de derved dannede triploider være 

triploide hunner. 

2. Hvis slagtning finder sted under kønsmodningen, kan me

toden med fordel udnyttes i kølevand, hvor alle hanner 

og mange hunner kønsmodnes som 2 års fisk og iøvrlgt 

ved produktion af meget store fisk (3-års hunner). 
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I 

Fig. l. på det øverste billede ses præcisionstermometret 

og på det nederste ses den spec ialfremstillede 

ægholder med æg, hvori temperaturføleren er ind

fØrt. 
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Fig. 2. 
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Fig. 3 
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Fig. 4. 
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Tabel 1. Opdeling af triploiderne efter ~. 

middelvægt ± S.D. (g) 
Rense-

Køn Antal Rund Renset Gonade spild {U 

<! 20 
1272,S 1110,2 36,8 12,8 

± 222,9 :!; 174,4 ± 14 ,O 

? o - - - -
Blank 51 1197,7 1012,7 - 15,4 ± 191,3 :!: 160,7 

Tabel 2. Opdeling af diploiderne efter køn. 

middelvægt ± S.D. (g) 
Rense-

KØn Antal Rund Renset Gonade spild (\) 

<! 12 1547,2 1306,9 65,8 15,5 ± 255,2 :!; 210,1 ± 14,4 

? 8 
1493,9 1204,9 119,2 19,3 

± 389,0 ± 304,3 ± 54,9 

Blank 9 1357,2 '125,6 - 17, , 
± 243,6 ± 226,9 
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