
Måling av fett og farge 
på laks og ørret 

Photofish

Photofish konseptet er basert på bildeanalyse av fiskeprøver.
Du kan gjøre målinger på fisken direkte på lokaliteten!
Photofish gir deg fett- og fargeverdier på hver enkelt fisk. 
Resultatene får du øyeblikkelig i din e-post.
Kan det gjøres enklere og raskere?

Photofish sertifikatet inneholder:

• Salmofan fargeverdi på enkeltfisk
• Fettinnhold i prosent på enkeltfisk
• Kondisjonsfaktor på enkeltfisk
• Estimering av astaxanthin-innhold  
   basert på statistikk
• Beregnede gjennomsnittsverdier
• Godkjenning av NofimaSkjermbilde med foto av 10 fiskeprøver 

klare til analyse.

  

Brett med fiskeprøver er gjort klar 
til måling. 

Your Aquaculture Technology and Service Partner



• Komplette akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmeder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Arbeidsbåter 

• Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett • Software for sjømat 

Photofish

AKVA group er ledende leverandør av service-
tjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og 
står bak flere sterke merkenavn som: Wave-
master, Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.

Photofish leveres med solid og praktisk
transportkasse.

Målebrettet føres gjennom Photofish 
boksen og fotograferes.

Selve måleprosessen er automatisert 
og styres av programvaren.
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www.akvagroup.com

           Your Aquaculture Technology and Service Partner

Enkel, brukervennlig analyse

• Photofish er en hurtiganalyse for fett og farge på laks og ørret,
  resultatet kommer direkte på epost
• Målingene kan gjennomføres på lokaliteten der fisken er
• Prøvene skjæres til fra NQC koteletten, og plasseres på prøvebrettet
  klare for fotografering
• Man slipper å sende NQC kotelettene til et laboratorium for analyse,
  man unngår transport og får resultatet med en gang
• Fiskedata og bilde sendes til en server for bildeanalyse, her lages 
  Photofish sertifikatet som sendes til brukeren på epost
• Informasjonen på Photofish-sertifikatet kan hentes inn i Fishtalk
  Control som en kvalitetsprøve

Lag din egen strategi for optimal fôring

• Med dette verktøyet kan du få viktig kvalitetssikret informasjon om
  farge og fett gjennom vekstperioden til fisken
• Utvikling av fett og farge sammen med miljødata knyttet til hver 
  generasjon på hver lokalitet, gir unik erfaring til å bli bedre på 
  utnyttelse av fiskens vekstpotensiale
• Gjennom å benytte målingene, se på variasjon i den aktuelle prøven
  og planer for driften, kan tilpasning av fôr gjøres på en mye mer 
  aktiv måte enn tidligere
• Grunnlag for beslutninger om fargetilsats i fôr gjøres mer presist
  basert på sikrere data og mer oppdaterte data
• Analysesertifikatene gir deg god dokumentasjon til dine kunder

Fishtalk er en innholdsrik og fleksibel programvareløsning som sikrer full kontroll 
over akvakulturproduksjonen. 


