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 جمله از آرتمیا .گیرد می صورت خاص منظوري با آبزیان غذایی ترکیبات افزایش جهت سازي غنی علم پروري آبزي در   

  می گرفته کار به ترکیبات سایر و ها ریزمغذي حامل عنوان به سازي غنی علم در انتخابی غیر تغذیه دلیل به که است آبزیانی

  ویتامین ساخت توانایی ماهیان درصد 90 ار بیش مثال عنوان به .دارد زیادي استفاده موارد پروري آبزي در رو این از .شود

C ماهیان الرو طرفی از .کنند بدن وارد را ارزشمند غذایی ماده این خورند می که غذایی  طریق از بایست می و ندارند را 

  در متعددي مطالعات اینرو از .دارند ها ریزمغذي به بیشتري نیازمندي زندگی اولیه مراحل در دریایی ماهیان الرو خصوص به

  ماهیان پرورش و تکثیر کارگاههاي در که است بوده سازي غنی دانش آن حاصل که است پذیرفته صورت دانشگاه این

  به ماهیان بچه رهاسازي و مولدسازي با که شیالتی موسسات و ها کارگاه تمامی و دریایی ماهیان پرورش و تکثیر زینتی،

 که نمود تولید شده غنی سیست توان می عالوه به .دارد کاربري و استفاده قابلیت دارند سروکار طبیعی هاي محیط

 .داراست را خود خاص کاربردهاي

    


