Fishtalk Lice

Modulen gir full oversikt over
lusesituasjonen i anleggene
Seks gode grunner til å bruke Fishtalk Lice:
• Oversikt over lusetelling pr lokalitet eller firma
Fishtalk Lice viser lusesituasjonen på
selskapsnivå med siste lusetellinger fra
alle merdene i oppdrettsanlegget.

• Oversikt over utvikling av lus pr anlegg
• Oversikt over effekt av behandlinger
• Geografisk oversikt over lusestatus
• Oversikt over lus i anleggene i henhold til lovlig
grense av lusepåslag
• Detaljert fremstilling av lusestatus innenfor en
valgt tidsperiode

Fishtalk Control kan logge flere parametre
og monitorere flere nøkkeltall enn noe
annet system hittil utviklet i næringen.

Fishtalk Lice er en modul i Fishtalk Control
og kan aktiveres med en ekstra lisens.
Modulen kan også utvides med Fishtalk
Wrasse ved bruk av rensefisk i anlegget.
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Fishtalk Lice

Detaljerte oversiktskart over anleggene og
ulike fargekoder som angir status og graden
av luseangrep i hver merd.
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Oversikt over anleggene i henhold til lovlig
grense lusepåslag. Rødt er kjønnsmodne lus
mens blått viser bevegelige lus. Avlusningsgrensen er merket som en stiplet linje.

Vurdering av behandlingseffekt på anlegg.

Kontinuerlig overvåkning og analyse av
egen lusestatus kombinert med en nasjonal/
regional samordning av avlusning vil både
på kort og lang sikt kunne begrense og
forhindre framtidige luseangrep.

Fishtalk er en innholdsrik og fleksibel programvareløsning som
sikrer full kontroll over akvakulturproduksjonen.
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• Akvakultur prosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter
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• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett og sjømat

