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Amøber, fimredyr, svampe og bakterier kan skade
fiskegællernes funktion. De kan ikke optage ilt og afgive
CO2 mv. Vi må gøre noget. 
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Dagens kontrol af snyltere i dambrug, herunder RAS

• Formalin

• Pereddikesyre

• Brintoverilte

• Natriumperkarbonat

• Et nyt stof – måske af interesse:

• BIOKOS – et biologisk produkt udvundet af bakterien Pseudomonas H6

• En surfaktant

• Et lipopeptid
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BIOKOS dræber alle de eksterne stadier af fiskedræber
Ichthyophthrius multifiliis ved 10 mg/l over 60 min og 5 mg/l 
over 24 timer

• Hvis først parasitten er trængt ind i huden virker BIOKOS dog ikke.

• Fiskens hud beskytter nemlig parasitten mod stoffer i vandet.

• BIOKOS kan således være en erstatning for formalin, pereddikesyre og
brintoverilte, men ikke malakitgrønt, som trænger ind overalt – også i
mennesker og fisk og disses DNA (og det er netop derfor malakitgrønt er
forbudt).
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Lad os kaste et blik på stoffets effekt på
Ichthyophthirius fiskedræberens forskellige stadier
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Virkningen af BIOKOS på fiskedræberens stadier
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Virker BIOKOS også på andre parasitter end blot fiskedræberen?
Ja, vi har faktisk testet BIOKOS – Pseudomonas H6 surfaktanten – og stoffets effekt på
ikke alene Ichthyophthirius, men også Ichthyobodo, Ambiphrya, Trichodina og
amøber. Snylterne dør ved BIOKOS-badning 60 minutter, men de frigøres også fra
gællerne sammen med slim. En dobbelt effekt, som måske ikke er helt tosset.
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Men, men men! Kan stoffet bestå en miljøtest?
Giftigheden af BIOKOS over for fritlevende dyr skal testes - hvis stoffet skal
kunne markedsføres en dag: 
Vi prøvede 5, 10, 20, 40 mg/L på dafnier såsom Daphnia (D. magna) 
indsamlet i Utterslev mose.
De tålte fint badning med BIOKOS (60 min). 
Yderligere tests – og med længere tids eksponering - er på vej på en række
organismer for at sikre, at stoffet ikke er miljøskadeligt. 
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Effekten af BIOKOS på zebrafish æg og larver skal også testes 
- hvis stoffet en dag skal på markedet:
Vi fandt, at LC50 var 27 milligram/l over 96 h (4 døgn)
Udvoksede zebrafisk tålte helt op til 60 mg/l i det samme
tidsrum, så giftvirkningen på fisk er lille.
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Virkning af BIOKOS på regnbueørreden

BIOKOS har en relativt svag virkning på fiskens overflade – hud og gæller

Der skabes irritation, men ikke så kraftigt som man ser efter behandling med formalin, brintoverilte og pereddikesyre. Nedenfor ses reaktionen
belyst ved aktivering af genet for komplement factor C3 i fiskens hud og gæller efter 2, 12 og 24 timers badning i forskellige koncentrationer af de 

fire stoffer.
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Hvordan virker BIOKOS så på fisken?
Badning i opløsningen får de slimproducerede celler (mucous cells, bægerceller) i fiskens overflade til at frigøre slim.

Pereddikesyre har en anden virkning, idet mængden af slimproducerende celler øges ved badning selv i lave koncentrationer.
At dræbe snylterne og øge udskillelsen af slim er måske en god strategi mhp at slippe af med hudsnylterne.
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Måske kan BIOKOS en dag erstatte nogle af de andre midler, 
der anvendes mod snyltere i fiskeopdrætsanlæggene

• Der forestår dog et større arbejde med yderligere tests og regelsæt før 
markedsføring kan komme på tale. 

• Firmaet SUNDEW har licens til produktionen
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Tak til GUDP for støtte til udvikling og videre tests



Tak for opmærksomheden.
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