The GOOD concept gir optimale forhold for rensefisk. Riktig
beskyttelse, tilpasset fôring og et rent miljø gir rensefisken best
forutsetninger for effektivt lusebeite.
OK Marine er en aktiv bidragsyter i kampen mot lakselus. Med the GOOD concept bekjemper vi lakselusen med
naturens egens avlusingsmetode - rensefisk - samtidig som vi ivaretar god fiskehelse.
Vi skaper et optimalt miljø for rensefisken slik at den trives. God velferd gjør rensefisken til en effektiv lusespiser
- som igjen kommer laksen og oppdretteren til gode. The GOOD concept ivaretar alle behov.
OK Marine har ti års erfaring med å lage et best mulig miljø for rensefisken, og har gjennom en rekke leveranser
blitt eksperter i å skape flest mulig møtepunkter for rensefisk og laks. Vår kompetanse øker fiskevelferden og
sparer oppdretteren for store utgifter.
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Rensefiskens hovedskjul, cleanGOOD, er hvor laksen møter den
lusebeitende rensefisken. Vi anbefaler å plassere cleanGOOD i
korridorer, da vi har gode erfaringer med og god dokumentasjon på
at dette er en effektiv måte å lage den mest effektive møteplassen
mellom laks og rensefisk. Vi anbefaler også å plassere fôrautomaten
i nærheten av hovedskjulet. Dette er med på å gjøre cleanGOOD til
rensefisken sitt naturlige oppholdssted og den får da både maten og
desserten (lakselusen) på samme sted.

liveGOOD hvileskjul er viktig for overlevelsen av regnkjeks på
strømutsatte lokaliteter. Hvileskjulene plasseres på tvers av strøm
nær notvegg slik at skjulet blir det første rognkjeksen møter når
den blir tatt av strømmen. Dette hjelper rognkjeksen mot å bli
presset mot notvegg når den er sliten, og den kan hvile seg til den
får krefter til å svømme tilbake til hovedskjul.

leadGOOD bunnskjul, også kalt ledeskjul, er viktig for å holde
rensefisken unna bunnen av merd og heller lede den opp
til hovedskjul hvor laksen befinner seg. Bunnskjul øker også
overlevelsen av leppefisk om vinteren. Leppefisken trekker dypere
ved kaldere temperaturer, og uten skjul mot bunn av merd har ikke
leppefisken noe sted den kan gjemme seg og gå i dvale.

feedGOOD er en robust og pålitelig fôringsautomat for rensefisk.
Den fungerer som en undervannsskål hvor rensefisken kan finne
mat i et trygt og godt miljø. Automaten krever minimalt med
vedlikehold og konstruksjonen er svært robust med kun én
bevegelig komponent; fôrjusteringen som kan regulere hvor mye
fôr som skal slippes ned i skålen.
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