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Introducere

Hrana care este oferită peştilor, este asimilată şi utilizată ca energie necesară
activităţilor vitale, incluzând energia necesară creşterii. Definiţia este simplă, dar ceea ce
trebuie reţinut este că şi în cazul peştilor nu este suficientă abundenţa, cantitatea alimentaţiei
ci şi calitatea. Conţinutul relativ al hranei în hidraţi de carbon, lipide, proteine, vitamine şi
oligoelemente, are o importanţă capitală. Natura alimentelor absorbite, cât şi coeficientul de
conversie, însemnând transformarea hranei ingerate în carne de peşte, poate să difere foarte
mult, funcţie de perioada calendaristică a anului şi de stadiul de creştere a peştelui. Pe lângă
toate acestea, într-un ecosistem competiţia pentru hrană, intraspecifică sau interspecifică,
poate conduce atât la încetinirea creşterii şi la înfometare, cât şi la eliminarea speciei din
lanţul trofic.
Studiile asupra nutriţiei trebuie să ţina seama de foarte multe lucruri, în primul rând
de caracteristicile ecologice şi etologice ale speciei, cu referire directă la obiceiurile
alimentare ale speciilor studiate, mai ales când se urmăreşte transferul cunoştinţelor din
mediul natural, în condiţii de captivitate.

Generalităţi privind alimentaţia peștilor

Alimentaţia trebuie să furnizeze peştilor elementele nutritive necesare creşterii
(proteinele cu rol plastic) şi să furnizeze energia indispensabilă proceselor fiziologice (prin
aportul glucidelor şi lipidelor cu rol energetic). Hrana de calitate, este cea care asigură buna
dezvoltare, facilitatea reproducerii, prevenirea şi tratarea bolilor.
Calitatea şi cantitatea alimentelor sunt aspecte esenţiale inseparabile, ale hrănirii
peştilor.
Funcţie de natura hranei şi comportamentul alimentar, peştii se împart în 3 mari
categorii:
- peşti carnivori – cei care se hrănesc cu alte animale: peşti mai mici, crustacee, insecte
- peşti ierbivori – cu alimentaţie dominant vegetariană formată din plante, alge
- peşti omnivori – care consumă atât hrană animală cât şi vegetală
In mediu natural, în condiţii de apă piscicolă de bună calitate, hrana este foarte
diversificată. Hrana diversificată favorizează creşterea, dezvoltarea, reproducerea şi asigura
rezistenţa la bolile specifice, constituind cel mai indicat mijloc de prevenire a acestora.
Hrana cât mai variată, similară cantitativ şi calitativ mediului de origine al speciei
cultivate, asigura o dezvoltare armonioasă şi o bună funcţionare a organismului şi ihtiofaunei
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exotice, acomodate condiţiilor de acvariu, în zona temperată. Hrana distribuită acestora poate
fi naturală sau artificială.

Distribuirea hranei

Se recomandă hrănirea peştilor exotici, crescuţi în condiţii de captivitate, la ore fixe,
cu raţia alimentară împărţită în două: o masă de dimineaţă şi una la sfârşitul zilei – cu 1-2 ore
înainte de stingerea luminii în acvariu pentru asigurarea regimului de noapte / zi, similar celui
natural de 16 ore lumină şi 8 ore întuneric. Pentru stadiile timpurii de dezvoltare, alevini,
juvenili, hrana trebuie să fie de dimensiuni corespunzătoare şi distribuită în cantităţi mici, de
mai multe ori pe zi (4-5 mese).

Tipuri de hrană utilizate
Hrana distribuită peştilor exotici poate fi naturală sau artificială.
Hrana naturală poate fi proaspătă, conservată sau congelată.


Alimentele liofilizate – sunt cele constituite din animale mici (plancton, viermi,

crustacei) cărora li s-a diminuat conţinutul de apă pentru a le favoriza conservarea. Ele sunt
cel puţin la fel de hrănitoare ca şi alimentele sub formă de “fulgi” şi sunt consumate foarte
bine de către peşti.


Alimentele congelate – sunt reprezentate de aceleaşi alge şi nevertebrate mărunte
(plancton, viermi, crustacei) conservate în sistem criogenic. Se conservă prin frig
după ce au fost bine spălate şi curăţate. Valoarea lor alimentară este foarte ridicată,
deoarece congelarea nu le schimbă compoziţia biochimică.
Printre produsele alimentare marine se recomandă: carne proaspătă sau congelată de

peşte cu carnea albă, cu precauţie pentru a nu se dispersa repede în apă, şi de nevertebrate:
scoici, creveţi etc. Alimentele vegetale, pot fi reprezentate de salată, spanac, întotdeauna bine
spălate, opărite şi tocate mărunt. (Oprea şi colab., 2000)
Un aliment “miracol” recomandat pentru larve şi alevini este gălbenuşul de ou, fiert
tare şi pus într-un pahar cu apă. Pregătirea hranei impune tercerea gălbenuşului printr-o sită
foarte fină şi obţinerea de microparticule, care formează un fel de soluţie lăptoasă, ce se
distribuie ca hrană alevinilor. Aspectul general al apei devine de “supă”, iar particulele
organice rezultate atât din resturi alimentare cât şi metabolice pot polua foarte tare apa, aşa că
pregătirea şi distribuiţia hranei trebuie făcută cu grijă. Gălbenuşul de ou, bogat în proteine şi
în lipide, poate completa sau înlocui alte alimente, fiind foarte hrănitor şi de aceea
recomandat (Maître-Allain, 1993).
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Componente trofice utilizate în procesul hrănirii
 Hrănirea naturală
După stabilirea tipului de hrănire al speciei (omnivor, carnivor, ierbivor), se stabileşte
felul hranei funcţie de vârstă. Funcţie de etapa de dezvoltare, hrănirea peştilor este endogenă
și exogenă. După eclozare, pe parcursul creşterii, hrănirea exogenă are alte faze de hrănire
funcţie de stadiul de dezvoltare morfo-fiziologică.
1. Prima fază de hrănire este perioada resorbţiei sacului vitelin când organismul
continuă să consume rezervele proprii, specifice perioadei embrionare. Este perioada în care
se trece la hrănirea exterioară şi pentru o scurtă perioadă de timp hrănirea este mixtă, alevinii
acomodându-se atât la noile condiţii de mediu cât şi la cele de hrană. Sacul vitelin se resoarbe
încet, în timp ce organismul cunoaşte modificări structurale rapide, surprinzătoare şi funcţii,
abilităţi, deprinderi noi.
Temperatura apei are un rol esenţial în dezvoltarea peştilor, influenţând foarte multe
aspecte precum sezonul reproducerii, durata embrionării, mărimea icrei sau timpul de
resorbţie a sacului vitelin. Temperaturile mai mari induc resorbţia mai rapidă a sacului vitelin.
2. Faza a doua de hrănire este perioada larvară sau post-embrionară, când sacul
vitelin s-a resorbit în totalitate, iar hrănirea peştelui este exclusiv din mediul exterior. Pentru o
scurtă perioada de timp, toate speciile de peşti consumă aceiaşi hrană şi anume alge din
mediul biologic şi nevertebrate mărunte. Urmează apoi o diversificare a hrănirii cu crustacee
şi larve de chironomide. Încet-încet alevinii cresc şi necesarul de hrană al acestora se schimbă
şi se apropie de cel al adultului.
3. Faza a treia de hrănire corespunde stadiului de adult.
În această etapă, se diferenţiază peştii ierbivori, omnivori sau carnivori. Totuşi această
împărţire nu este absolută, deoarece peştii consumă diferite tipuri de hrană, dar – în particular
preferă un anumit tip de hrană.
Hrănirea naturală a peştilor exotici este foarte importantă şi constă în administrarea
atât a alimentelor naturale liofolizate, congelate, cât şi în realizare de culturi de nevertebrate
mărunte (Vibert și Lager, 1961)

 Hrănirea artificială
Hrana artificială este comercializată în magazinele specializate şi se găseşte sub
diferite forme: deshidratată, granule sau comprimate.
Pentru a acoperi cât mai bine nevoile nutriţionale ale peştilor, acestea trebuie să fie
bogate în vitamine şi în săruri minerale. Gama alimentelor artificiale este adaptată vârstei şi
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nevoilor diferitelor grupuri de peşti. Aceste alimente trebuie să aibă un procent ridicat de
proteine (40 până la 50% în general) pentru a asigura necesarul de energie.
Alimentele sunt distribuite funcţie de tipul de hrănire al fiecărei specii în parte, astfel
că pentru speciile pelagice se folosesc mai ales alimentele deshidratate care plutesc un timp,
apoi se scufundă, ceea ce facilitează prinderea lor de către acest tip de peşti. Granulele se
scufundă mai repede şi de aceea sunt destinate mai ales speciilor bentale.
Trebuie ca aceste alimente să nu se distribuie în exces, deoarece se degradează foarte
uşor (Oprea şi colab., 2000), având ca efect final alterarea calităţii apei.
Deasemenea, ca hrană se folosesc produsele unor fabrici specializate în hrană uscată
(sub formă de fulgi sau granule) pentru peşti, sub diferite denumiri, ca de exemplu:
TETRAMIN, TETRARUBIN, TETRAPHILL, TETRADISCUS, HIKARI TROPICAL
pentru genul Ancistrus (care are în componenţă alge) şi pentru genul Corydoras şi au
următoarea compoziţie (a se vedea tabelele 1 și 2):
Tabel nr. 1
HIKARI TROPICAL ALGAE – pentru genul Ancistrus
Proteină

Grăsime

Fibră

min.32%

min.4%

max.5%

Proteină
38%

Ulei
7,8%

Vitamina A
8,7 IU/kg

Grad de
umiditate
max.10%
Fibră
2%

Vitamina C
45 mg/kg

Cenuşă

Fosfor

max.12%

min.0,7%

Cenuşă
10%

Vitamina D3
1,7 IU/kg

Fosfor
1,4%

Vitamina E
900 mg/kg

Tabel nr. 2
HIKARI TROPICAL – pentru genul Corydoras
Proteină

Grăsime

Fibră

min.32%

min.5%

max.3%

Proteină
38%
Vitamina A
8,7 IU/kg

Ulei
8,1%

Grad de
umezeala
max.10%

Fibră
0,8%
Vitamina C
45 mg/kg

Fosfor

max.12%

min.0,8%

Cenuşă
9,3%
Vitamina D3
1,7 IU/kg
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Cenuşă

Fosfor
1,3%
Vitamina E
900 mg/kg

TEHNOLOGII DE OBŢINERE A NEVERTEBRATELOR VII

O dietă corespunzatoare asigură o creştere sănătoasă şi o dezvoltare armonioasă a
peştilor. Astfel hrana puietului este uşor diferită de a adulţilor, deoarece şi sistemul digestiv al
acestora nu este complet dezvoltat precum al adulţilor. Se începe cu hrana vie de dimensiunea
cea mai mică (infuzorii) corespunzătoare perioadei de dezvoltare şi apoi se trece la o hrană
destinată perioadei de creştere şi întreţinere (Huet, 1996).

INFUZORII

După depunerea icrelor de către femelă, acestea sunt fecundate de mascul şi după
circa 24 - 48 ore, se declanșează eclozarea şi apariţia alevinilor. În prima etapă, aceştia se
hrănesc cu substanţe nutritive din sacul vitelin, ulterior trecând la o hrănire exogenă.
Având în vedere dimensiunile reduse ale gurii alevinilor în această etapă de viaţă,
hrana trebuie să aibă dimensiuni mici, astfel încât să poată fi consumată de puiet. Hrana
trebuie să fie suficientă pentru toţi puii, dar nu trebuie administrate cantităţi mari de hrană; se
recomanda hranirea de câteva ori pe zi (4-5 ori). Astfel și întreținerea bazinului este mai uşor
de făcut. Puii sunt foarte mici şi fragili, iar filtrarea şi aerisirea acvariului “creşă” este
minimă.
Pentru puietul căruia i s-a retras sacul vitelin, hrana principală constă din infuzori, în
principal din parameci.
Parameciul

aparţine

Încrengăturii

Ciliophora,

Clasa

Ciliate,

Ordinul

Hymenostomatida, Familia Parameciidae, Genul Paramecium. Există 4 specii mai cunoscute
de parameci: P. aurelia, P. bursaria, P. caudatum, P. tatraurelia. (ITIS, 2007)
Paramecium caudatum Ehr. (fig. 1), un ciliat acvatic, întâlnit în ape dulci, cu
dimensiuni de 0.25mm., are formă alungită, uşor depresionară la una din părţi. Celula este
delimitată de o membrană celulară bine evidenţiată, prevăzută cu cili, iar la interior, există
citoplasma cu organitele citoplasmatice. La ciliate apar 2 nuclei: un macronucleu (cu rol
vegetativ) şi un micronucleu (cu rol în reproducere). La baza formării cililor unor specii de
ciliate stau nişte formațiuni numite toxociste, care pot expulza spre exterior filamente cu
conţinut mucos şi vezicant, care folosesc fie la capturarea hranei, fie la apărare.
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Figura 1. Paramecium caudatum
(www.fag.aarhusakademi.dk)

Reproducerea la Paramecium caudatum, se realizează fie prin diviziune simplă
transversală, fie prin conjugare – un proces mai complex care implică mai multe aspecte şi
îmbogăţeşte materialul genetic (implică transfer genetic între doi indivizi diferiţi).
Specia de infuzori cea mai răspândită şi folosită pentru hrana alevinilor de peşte, este
Paramecium caudatum. Pentru a forma o astfel de cultură de infuzori, se folosesc 2-3
borcane, cu o capacitate fiecare de circa 8-10 litri, care se alimenteaza cu apă dintr-unul dintre
acvariile de creștere. Apoi se introduce un mediu vegetal pe care se dezvoltă bacterii (de
exemplu, bucaţi de cartofi, gulie). În acest mediu, se introduc pentru început câţiva infuzori
luaţi din altă cultura, inocul. Borcanul în care am introdus mediul vegetal descris anterior şi
cultura de infuzori, se acoperă cu un capac de sticlă şi se ţine la o temperatură de 18-20°C.
După câteva zile, prin peretele borcanului, în transparenţă, se observa infuzori în tot volumul
de apă. Cultura se poate alimenta cu lapte praf, material vegetal, etc.
O altă modalitate de realizare a unei culturi de infuzori constă în introducerea unui
gălbenuş de ou fiert tare într-un borcan cu un volum de apă de 8-10 litri. Borcanul se acoperă
şi după circa 3 zile, sub pojghiţa formată la suprafaţa apei, se obseva infuzorii in miscare.
Această cultură are dezavantajul că după circa o săptămână începe să capete miros urât şi
trebuie aruncată. Este bine să se utilizeze în paralel 2-4 astfel de culturi, tocmai pentru a
preveni acest neajuns.
Pentru recoltarea infuzoriilor, se folosesc baloane de sticlă, cu un volum de 0,5-2 litri
fiecare. Acestea se umplu complet cu lichidul dintr-un borcan. La baza gâtului borcanului se
pune un dop de vată sau alt material care să permită trecerea infuzoriilor dintr-o parte în alta.
Vata se aşează în jurul unui inel de metal cu plasă metalică, care se agaţa de marginea
superioară a gâtului balonului. Apoi se umple gâtul vasului cu apă curată. Trebuie avut grija
ca între lichidul din balon şi apa proaspătă din gatul balonului (la baza dopului) să nu se
formeze un strat de aer, care să împiedice trecerea infuzoriilor în partea de sus. După câteva
ore, infuzorii consumă oxigenul din balon şi migrează prin dop în gâtul balonului. Conţinutul
din gâtul balonului (infuzorii în apa curată) se trece într-un pahar, care se distribuie ulterior ca
hrană puilor de peşte. Este bine să se pregătească 2-3 astfel de borcane cu cultură, pentru ca la
o frecvenţă de 5-6 hrăniri pe zi, cultura se epuizează rapid.
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MENŢINEREA ROTIFERELOR, Brachionus plicatilis, INFOMETAŢI LA
TEMPERATURI SCĂZUTE. REGENARAREA POPULAŢIEI

Rotiferele au câteva specii care pot fi cultivate: Brachionus quadridentatus, Br.
angularis, Br. rubens, Rotatoria rotatoria şi altele, în apă dulce.
Rotiferul marin Brachionus plicatilis, cunoaşte cea mai largă utilizare în domeniul
acvaculturii. Considerat element conveţional în etapa primei hrăniri a peştilor, acest oragnism
are calităţi excepţionale: dimensiune mică (123-292μ), capacitate de acomodare în limite largi
de salinitate, rată de reproducere înaltă, posibilitatea de a se menţine în masa apei, mare
mobilitate etc.
Brachionus plicatilis Mueller, 1786, face parte din Încrengatura Rotifera, Clasa
Eurotatoria, Ordinul Ploima, Familia Brachionidae, Genul Brachionus Pallas, 1766. (ITIS,
2007)
Brachionus plicatilis, este specie pelagică marină, cu un areal foarte larg de
răspândire. Se găseşte în Marea Neagră, în ape salmastre sau sarate litorale – apare mai rar în
apă dulce. Este un organism filtrator, fitoplantonofag.
Brachionus plicatilis este consumat de peşti în stadii juvenile. Are corpul acoperit cu
o lorica chitinoasă, digestibilă. Durata vieţii este dependentă de temperatura apei şi este în
medie de 7 zile. Rotiferii ating stadiul adult după 1-1,5 zile şi depun dupa un interval de
aproximativ 4 ore.
Sexele sunt separate, predominând în cursul anului femele. Masculii apar rar, dar
contribuie la acuplare, fiind de dimensiuni foarte mici. Ciclul de dezvoltare este
partenogenetic, în timpul sezonului cald predominând femelele, care formeaza ouă subitane,
din care ies tot femele, iar la începutul sezonului rece apar şi masculii, şi are loc fecundaţia
(care se realizează prin injecţie hipodermică), după care apar ouă rezistente, care se pot
închista şi pot rezista pe perioada îngheţului.
Rotiferele au fost înfometate şi ţinute la două temperaturi diferite (22°C si la 3°C), cu
o aerare slabă şi o densitate de 750 ex / ml timp de 28 zile. Temperatura, salinitatea şi
densitatea au fost măsurate în fiecare zi. Diferite exemplare rotiferi au fost măsurate
săptămânal pentru a evalua regenerarea culturii prin hrănire cu Nannochloropsis gidatana la o
temperatură standard a culturii. Câteva mostre au fost deasemenea alese pentru analize
biochimice şi cântărite în stare uscată (Ortega și colab., 1993).
A fost observat că la temperatura mediului ambiant are loc o uşoară creştere a
populaţiei în primele 2 zile. Aceasta scade repede la 5 ex/ ml. în 10 zile şi populaţia moare în
a 14-a zi. La o temperatură scazută, densitatea rotiferilor în primele zile nu creşte şi începe să
scadă încet la densitatea de 420 rot / ml. în 10 zile, la 285 rot /ml. în 14 zile şi la 115 rot / ml.
în 28 zile (Ortega și colab, 1993).
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Greutarea lor în stare uscată scade repede la 22°C. La temperatura de 3C, pierderile
la cântărirea în stare uscată au fost uşoare. Astfel, culturile de rotiferii înfometaţi timp de 14
zile la temperatura de 3°C au avut o greutate uscată mai mare decât cei înfometaţi timp de 4
zile la temperatura de 22°C (Ortega și colab., 1993).
Analizele biochimice au arătat cum carbonohidraţii au fost consumaţi înaintea
lipidelor şi a proteinelor. Din a 4-a zi de înfometare, cele mai multe componente consumate
au fost lipidele şi proteinele, la temperatura de 22°C, în timp ce la temperatura de 3°C,
rotiferele au consumat mai cu seama carbonohidraţi. Cu privire la categoria lipidelor, au fost
observate câteva diferenţe importante pe parcursul perioadei de înfometare. Acizii graşi liberi
din organism au si ele diferite tendinţe. Astfel, ei au fost găsiţi nemodificaţi in compozitie
după 7 zile de înfometarte la temperatura mediului înconjurător, dar o creştere semnificativă a
fost observată în timpul înfometării, la temperatură scazută. Regenerarea populaţiei de rotifere
s-a făcut repede, după 7 zile, 14 zile şi 21 zile, prin înfometare la o temperatură scăzută, dar
vizibil mai lent după 28 zile în aceste condiţii (Ortega și colab., 1993).
Stocul de rotifere poate fi înfometat la o temperatură scăzută pe perioadă de o lună
fără o atenţie deosebită şi fără schimbări esenţiale în compoziţia lor biochimică, având
posibilitatea regenerării culturii cand avem nevoie sa declansam din nou cultura in masa
(Ortega și colab., 1993). Acest lucru permite dirijarea densitaţii în culturile de rotiferi, dar nu
avantajează valoarea lor nutritivă, care este dependentă de hrana pe care o consumă. De aceea
se recomandă acordarea unei atenţii deosebite calitaţii hranei.

CULTIVAREA NEMATODULUI - Anguillula silusiae

Auguillula silusiae (figura 2 si figura 3), sau viermii nematozi, sunt cunoscuti în
acvaristică şi sub denumirea de viermi “micro” (microviermi). Odată cu creşterea,
dezvoltarea şi mărirea taliei puilor de peşti exotici, se foloseşte un alt tip de hrană, care este
reprezentată de aceşti viermi, cu talie mică, de circa 1 mm. lungime.

Figura 2. Anguillula silusiae
(www.elacuarista.com)
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Pentru a se forma o cultură de microviermi, se foloseşte o tavă de plastic cu capac. Pe
fundul ei, se pune pământ, pietriş în care se realizează o scobitură şi în care se aşează pâine
înmuiată în lapte / iaurt. Se iau viermi din altă cultură, se aşeză pe substratul organic şi apoi se
dă ca hrană puţin iaurt. Acoperim totul cu un geam, având grijă ca iaurtul să fie sub nivelul
geamului. După 10-16 ore, la o temperatură de 18-25°C, viermii se vor urca pe geam, ei
înmulţiindu-se foarte repede. Acest geam care este acoperit de viermi, îl clătim în apa
acvariului unde sunt puii. Punem din nou puţin iaurt şi astfel ciclul se reia.

Figura 3. Cultură de
microviermi (www.aquarium.ro)

Există mai multe metode de realizare de culturi de viermi “micro”, dar cea mai des
folosită este cea descrisă anterior şi datorită faptului că toate materialele sunt la îndemâna
oricui şi cultura este uşor de realizat.
Dintre metodele care mai sunt folosite, dar mai puţin răspândite, amintim:
- Culturi în mediul lichid:
Se introduce o suşă de Anguillula silusiae într-un recipient care conţine 50u de oţet şi
50u de cidru la care se adaugă 1-2 linguriţe de zahăr. Oţetul din vin este preferabil, deoarece
el conţine mai mulţi nutrienţi decât cel din alcool. Se pot adăuga şi câteva bucăţi de măr,
astfel completându-se hrana viermilor. În acest mediu, cultura începe să se dezvolte foarte
repede şi putem să începem prelevarea de microviermi după 3-4 săptămâni după intoducerea
suşei. Apare o mare problemă – aceea ca viermii sunt atât de mici încât nu pot fi reţinuţi de
nici un fileu, de aceea se vor preleva cu ajutorul unui filtru cu porii de dimensiuni de ordinul
miimilor de milimetru. Vom folosi aceeaşi metodă de prelevare ca pentru infuzori.
Introducem oţet care conţine viermii Anguillula silusiae într-un balon cu gât înalt / lung,
introducem apoi un tampon de vată şi completăm cu apă curată. Exemplarele de A. silusiae
private de oxigen, vor trece prin tamponul de vată în apă curată şi se vor concenta aici, ele
putând fi distribuite direct cu apa.
- Culturi pe mediu solid:
Vom folosi aceiaşi metodă ca la microviermi, dar adăugând în mediu câteva picături
de oţet de vin. Prelevarea se face de pe marginile recipientului.
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CULTIVAREA GRINDALULUI - Enchitraeus albidus

Următoarea hrană ca mărime o constituie grindalul (figura 4), care se administrează
cam la 3 săptămâni de la hrănirea cu infuzori şi micro.
Viermele de apă dulce Enchitraeus, face parte din Încrengătura Annelida, Clasa
Oligochaeta (ITIS, 2007) şi este vierme oligoghet, cu o lungime de 2-3 mm şi un diametru Ø
= 0.2-0.5 mm. Se găseşte mai ales pe plajele marine, sub resturi de alge şi sub pietre, dar şi în
ape dulci.
Speciile de Enchitraeus sunt hermafrodite, proterandrice, cu fecundare încrucişată.
Sistemul genital femel, este reprezentat de o pereche de ovare, iar sistemul genital mascul este
alcătuit din două perechi de testicule.
Cultura acestui vierme se realizează astfel: în lădiţe lungi de 50 cm., late de 25 cm. şi
înalte de 10cm, se pune pământ de grădină, apoi se introduc viermii şi se acoperă cu un geam.
Pentru hrănirea lor se foloseşte păine înmuiată în lapte, cartofi fierţi sfărâmaţi sau fulgi de
ovăz. Hrana nu se pune toată la un loc, ci se formează 5-6 cuiburi, care se completează pe
măsură ce se consumă. Temperatura optimă este de 17-20°C, iar cultura se ţine la loc
întunecos.

Figura 4. Cultură de viermi grindal
(www.elacuarista.com)

O altă metodă de realizare a unei culturi de viermi grindal, este următoarea: se
foloseşte un material de lână de culoare închisă pentru ca viermii să se observe mai bine.
Acest material sintetic poate fi cu uşurinţă clătit şi sterilizat în apă fierbinte. Folosim
recipiente plate din sticlă sau plastic cu dimensiuni: 20 x 15x 4cm., cu capac, care se închid
ermetic, şi cu găuri în acest capac de 30 mm., care formează un grilaj foarte fin, ce permite o
aerare continuă şi care împiedică pătrunderea eventualilor acarieni, muşte, drosophile, etc. Pe
fundul acestei cutii, aşezăm un material din lână, pe care aşezăm câteva plăci de ceramică.
Hrana sub formă de făină, fulgi de ovăz, de cartofi, este aşezată pe un capac de sticla, în
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cantitate foarte bine proporţiontă cu cantitatea de viermi pe care o introducem. Pe măsură ce
viermii cresc, ei urcă pe placa de geam sau de plastic transparentă aşezată pe bucăţile de
ceramică pentru a avea mai mult oxigen, spre locuri de aerare. Lăsăm cultura într-un loc cald
şi întunecos, la o temperatură de 24-28°C. Recoltăm viermii de pe sticlă sau o clătim direct în
apa acvariului cu alevini. Vom reînoi din timp în timp substratul şi începem o cultură nouă.
Este suficient a pune în alt recipient câteva picături din cultura deja formată, adăugând puţin
lapte, pudră de făină uscată sau salată, obţinem rapid o masa mare de viermi.

CULTIVAREA Tubifexului

Viermii Tubifex (figura 5), sunt viermi care se aseamănă cu râmele, din punct de
vedere al aspectului şi sunt comuni păraielor de la noi din ţară, unde se observă în mâlul de
sub apă, în pâlcuri roşii de mii şi mii de indivizi mici. Stau infipţi cu extremitatea anterioară
în mâl, iar extremitatea posterioară, rămasă afară, este în continuă mişcare de oscilaţie.

Figura 5.
Vierme înfipt cu extremitatea anterioară în
mâl, capătul posterior rămânâd liber, în
mişcare de oscilaţie (lake.baikal.ru)

Tubifexul, face parte din Încrengatura Annelida, Clasa Clitellata, Subclasa
Oligochaeta, Ordinul Haplotaxida, Familia Tubificidae, Genul Tubifex, specia Tubifex tubifex
(Muller, 1774) (ITIS, 2007).
Viermii Tubifex tubifex sunt viermi oligocheţi, de dimensiuni mici, de la 2,5 până la
8,5 mm lungime. Corpul este roşu din cauză că sangele lor conţine hemoglobină. Este o
adaptare la apele poluate, ape care conţin foarte puţin oxigen. Cu ajutorul hemoglobinei, ei
pot însă să folosească şi aceste mici cantităti de O2.
Viermii sunt de forma filiformă. În natură, se găsesc în mâlurile noroioase, bogate în
substanţe organice. Aceşti viermi, datorită locurilor de unde sunt recoltaţi, pot fi purtători de
boli, pe care le transmit în acvariile unde sunt folosiţi ca hrană. Inainte să fie daţi ca hrană, ei
trebuiesc curăţaţi, spălaţi foarte bine, astfel: aşezăm viermii într-un vas cu o suprafaţă mai
mare, puţin adâncă şi lăsăm să curgă un fir subţire de apă proaspătă şi curată.
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După 4-5 zile viermii au eliminat tot nămolul din tubul digestiv şi sunt buni de
administrat ca hrană. Este bine ca după curăţare şi spălare (cele 4-5 zile de stat în apă),
tubifexul să fie congelat.
În urma studiilor recent făcute, s-a observat ca viermele Tubifex, poate să-şi petreacă
întregul ciclul de viaţă pe dietă cu salată pătată şi ajunge la densităţi mari în cultură. Aceste
animale sunt greşit asociate cu medii de apă stătută cu un conţinut mare de substanţe
organice; recent s-a obţinut o producţie foarte bună folosind medii de apă curgătoare cu viteză
mai mare de curgere.

CULTIVAREA Daphniei

O hrană vie foarte uşor de procurat şi hrănitoare, o constituie Daphnia (figurile 6 și
7). Dezavantajul este că Daphnia trăieşte tot prin bălţi încărcate cu substanţă organică şi poate
fi purtătoare de agenți patogeni.
Daphnia, numită şi puricele de baltă trăieşte în apă dulce şi face parte din
Încrengătura Arthropoda, Subîncrengătura Crustacea, Clasa Branchiopoda, Ordinul
Diplostraca, Subordinul Cladocera, Familia Daphniidae, Genul Daphnia, Muller, 1785.
Daphnia magna este copepodul cel mai des cultivat şi totodată cel mai mare, ca talie,
ajungând până la 2,5mm; Daphnia pulex Leyding, 1860, este de asemenea des cultivată.
(ITIS, 2007).

Figura 6. Daphnia pulex
(Fotografie realizată de Graham Matthews
www.friendsofwarnhamlnr.org.uk)

Daphniile se înmulţesc partenogenetic, în sezonul cald existând mai multe femele,
care ies din ouă subitane, iar la începutul sezonului rece apar masculii şi odată cu ei şi
fenomenul de fecundare, în urma căruia rezultă ouă de rezistenţă, care se învelesc în chişti de
culoare maronie.
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Figura 7.
Femelă de Daphnia pulex
(Fotografie realizată de Graham Matthews)

Daphnia este de mult timp una dintre tipurile de hrană des folosite în acvaristică,
deoarece se poate reproduce repede şi culturile sunt uşor de întreţinut, adesea fiind ţinute întrun amestec de apă, îngrăşământ de grajd şi pământ de grădină. La acestea se mai adaugă: ulei
de seminţe de bumbac, tărâţe de grâu şi frunze de salată fierte. Dispozitivele utilizate pentru
creşterea “puricelui de baltă” sunt similare celor folosite pentru culturile de rotifere; aceste
organisme pot fi crescute în tancuri, în cilindri, în piscine, în pungi de plastic etc. Deşi este
destul de uşor de întreţinut o cultură de Daphnia, obţinerea unor recolte în densitate
exploatabile poate fi dificilă şi de aceea s-a depus un efort foarte mare pentru a crea mediile
ideale de creştere a acestei specii. Datorită faptului că sunt cultivate în densităţi mari, şi
adesea cultivate împreuna cu alge, este important de monitorizat îndeaproape starea apei; deşi
aceste organisme supravieţuiesc în apă cu nivel ridicat de amoniac şi rezistă la modificări
mari ale pH-ului, rata lor de creştere şi de reproducere poate scadea sub nivelurile acceptate
dacă se află în apă cu o concentraţie scăzută de fitoplancton.
Algele sunt hrana ideală pentru Daphnia. Se ştie că Ankistrodesmus este o specie
bună de hrană, pe când Chlorella şi Chlamydomonas sunt mai puţin recomandate. Putem
folosi deasemeni şi hrană inertă. Pentru a întreţine populaţiile reproductive s-a găsit un
ingredient foarte ieftin şi anume tărâţe micronizate (reduse la dimensiunea a câţiva microni)
de orez fără grasimi, lucru ce a făcut ca în 6 săptămâni populaţiile să se mărească de la 100
animale/ litru la 12 000 animale/litru, cu o rată de concentraţie a hranei de 1,0.

CULTIVAREA Artemiei

Cel mai des cultivat animal ca hrană pentru peşti, este Artemia (figura 8). Se cultivă
de mult timp, deşi importanţa sa pentru acvacultură a fost recunoscută doar în ultimii 50 de
ani.
Artemia aparţine Încrengăturii Arthropoda, Subîncrengătura Crustacea, Clasa
Branchiopoda, Ordin Anostraca, Familia Artemiidae, Genul Artemia, Leach, 1819. Se cunosc
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mai bine șase specii: A. salina (Linnaeus, 1758), A. tunisiana, A.franciscana, A. persimilis, A.
urmiana si A. monica. (ITIS, 2007).

Figura 8. Artemia salina
(fotografie realizată de Josef Hlasek)
www.hlasek.com

Artemia se găseşte în golfurile şi lacurile foarte sărate de pe cinci continente, dar nu şi
în oceane. Ea a fost introdusă de catre oameni în multe zone unde au fost înfiinţate populaţii
reproductive. In general, deşi există variaţii ale speciilor din diferitele zone geografice, aceste
organisme se adaptează uşor, sunt capabile să trăiască într-o varietate de temperaturi, în medii
cu un nivel de oxigen scăzut şi în salinităţi între 20-340 ppt (deşi ele se găsesc de obicei în
apă cu salinitate peste 45 părţi per trilion). Ele se cultivă cu succes datorită faptului că sunt
organisme atât de rezistente.
Artemia este cel mai popular organism din domeniul acvaculturii cultivat în categoria
organismelor destinate alimentaţiei naturale a peştilor, atât de acvariu, cât şi de acvacultură.
Este valorificat în toate stadiile sale de evoluţie, viu, congelat sau uscat. Artemia are
numeroase şi foarte importante calităţi:
- deţine cel mai eficient sistem osmoregulator şi trăieşte în medii cu diferite salinităţi
- supravieţuieşte în condiţii foarte vitrege
- are abilitatea de a produce ouă de rezistenţă (chişti) atunci când condiţiile de mediu pun în
pericol supravieţuirea speciei
- are un ciclu de viaţă uşor de reprodus şi se adaptează uşor la condiţii de cultivare
- este filtrator ne-selectiv de materie particulată organică şi de organisme foarte mici: alge
microscopice şi bacterii
- este uşor digerabilă şi conţine elemente nutritive corespunzătoare necesităţilor unei liste
largi de specii de peşti
- îşi poate îmbunătăţi valoarea trofică prin consumul mai multor produse alimentare valoroase
- este rezistent la puternicele mişcări ale apei din lacurile hipersaline, suportă bine
manipularile şi diferitele procese tehnologice (dezinfectare, uscare, hidratare, etc.)
Pentru un cultivator, cea mai importantă trăsătură a lor este producerea ouălor de
iarnă. Când condiţiile nu sunt favorabile, mai ales când nivelurile de oxigen sunt scăzute,
Artemia nu produce nauplii vii, ci produce chişti. Chiştii pot fi colectaţi în număr mare, fiind
apoi uscate şi păstrate perioade lungi de timp.
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Aceste crustacee sunt adesea folosite la producerea sării. Salinele solare sunt o serie
de iazuri, fiecare cu salinitatea în creştere şi cu propriul ecosistem. Apa sărată este pompată în
prima grupa de iazuri unde începe evaporarea; aceste iazuri au o salinitate de la 3.5% la 9%
sare şi conţin o diversitate de bacterii, alge, protozoare, moluşte, crustacei şi unii peşti şi
plante vascularizate. Apa este apoi trecută din iazurile cu salinitate scăzută în iazurile
intermediare cu salinităţi între 8-18%, caracterizate printr-o diversitate scăzută de specii şi
niveluri mari de compuşi organici dizolvaţi.
Naupliile de Artemia recent apărute din specii provenite din zone geografice variate
au avut rezultate contradictorii în cadrul experimentelor de cultură. Deşi s-a pus mare accent
pe aceste diferenţe între speciile din diferite zone geografice, gradul de extindere a acestor
diferenţe variază de la an la an, sugerând faptul că aceste diferenţe ar fi mai degrabă o funcţie
a stării psihologice a părintelui decat o funcţie ce ţine în totalitate de genetica unei anumite
specii. Poate cele mai importante diferenţe între aceste specii sunt compoziţiile de acizi graşi
ale naupliilor; unele specii conţin niveluri ridicate ale unui acid care este important pentru
peştii de apă dulce, dar care poate fi în detrimentul peştilor marini, pe când altele conţin un
nivel ridicat al unui acid gras esenţial pentru peştii marini.
Naupliile au un conţinut mare de energie, însă la 48 de ore de la eclozare, conţinutul
lor caloric scade deoarece o mare parte a conţinutului lor de lipide a fost deja folosit. În mod
alternativ, naupliile pot fi hrănite înainte de a fi date organismelor de cultură primară; acest
lucru nu numai că va altera compoziţia ţesuturilor lor, ci va afecta şi organele interne ce vor fi
umplute cu agenţi nutritivi suplimentari, sub forma unor alge sau fermenţi.
Aceşti chişti sunt foarte mici, de la 200 000 ex. până la 350 000 ex / g; ele sunt de
obicei împachetate în recipienţi sigilaţi care, atunci când sunt deschise, ar trebui sigilate la loc
şi depozitate la rece. Chisturile sunt eclozate în apă de mare care are salinitatea de 15-25‰.
Ei pot ecloza şi la salinitaţi mai mari, dar eclozează mai repede într-o apă cu salinitate mai
mică. Eclozarea se realizează cam după 24-72 ore. Naupliile proaspat eclozate pot fi colectate
oprind alimentarea aerului, timp în care ouăle neeclozate se scufundă, iar naupliile, ce înoată
în mod activ, pot fi evacuate prin sifon. Se poate folosi şi o lumină slabă, direcţionată pe
partea laterală a vasului, fiind fotofile. Au fost realizate mai multe sisteme care produc nauplii
în mod automat; aceste sisteme pot fi foarte folositoare în cazul în care este nevoie de o hrană
zilnică de nauplii.
Deşi naupliile sunt folosite în primul rând imediat după eclozare ca hrană pentru
alevini, pot fi şi ambalaţi pentru conservare împreună cu hrana, pentru o perioadă mai lungă
de timp în vederea îmbunătăţirii calităţilor nutritive, după cum s-a menţionat şi anterior, sau
pot fi crescuţi până ajung adulţi. Ambalarea se poate face separat sau împreună cu orice
specie de alge, cu condiţia ca naupliile să le poata ingera şi să aibă compoziţia dorită; uneori
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se folosesc pentru hrană şi fermenţi (drojdii). Se pot încerca şi diete micro-incapsulate, cu
adaos de agenţi nutritivi specifici.
S-au realizat studii privind alimentaţia specifica a Artemiei, dar rezultatele au fost
contradictorii, probabil şi datorită contaminării cu bacterii. Câteva dintre produsele inerte care
par să conducă la o bună creştere sunt Spirulina uscată, tăraţele de orez, mâncare de soia, şi
praful de zer.
Alegerea unei specii de alge pentru a hrăni naupliile de Artemia este oarecum critică
din moment ce unele specii ar putea fi prea mari pentru a fi ingerate de nauplii. Câteva specii
de alge care au dus la o bună creştere sunt Dunaliella, Tetraselmis, Nanochloris, Isochrysis,
Rhodomonas, Amphora, Cyclotella şi Nitzschia. Necesităţile din punctul de vedere al hranei
pentru nauplii se schimbă pe măsură ce se dezvoltă. Cultivarea în masă a Artemiei poate fi
realizată în mai multe feluri. De obicei, creşterea acestor organisme se face în golfuri şi lacuri
hipersaline. Acest tip de apă pare să conţină în mod natural specii de alge potrivite cultivării
Artemiei. De aceea, în bazine sistematice mici, încercarea cultivatorului de a introduce o
specie de alge pentru a ajuta creşterea Artemiei este adesea dificilă.
În cadrul cercetărilor din laborator având ca subiect cultivarea unor culturi de mare
densitate şi folosind tehnici mult mai complexe, s-au înregistrat rapoarte ce atestă posibilitatea
transformării a 10g de chisturi în 2 kg de Artemia în 2 săptămani, într-un tanc de doar 1 m3 .
Biologii de la Universitatea de Stat din Ghent – Belgia – care în ultimul deceniu a fost
centrul de cercetare a culturilor de Artemia - au demonstrat existenţa unor sisteme ce se
anunţă a fi promitătoare în cultivarea Artemiei.
Artemia prezintă un singur dezavantaj, acela de variabilitate a calităţilor biochimice
funcţie de zona de creştere şi de hrana pe care o consumă.
Larvele de peşti, care au la început gura mică, folosesc nauplii de Artemia, ca hrană
primară.
Chiştii pe care Artemia îi depune în condiţii improprii de viaţă asigură supravieţuirea
speciei. Ei protejează embrionii, în stadii de hibernare, ferindu-i de deshidratare, temperaturi
şi salinităţi excesive. După eclozare, naupliile de Artemia trec prin 15 năparliri consecutive
(stadii de dezvoltare) pornind de la dimensiunea de 400-500 μ. Dintre acestea cele mai
utilizate sunt stadiul nauplial I, cu un bagaj vitelin substanţial şi stadiul nauplial II, care poate
fi îmbogăţit biochimic prin diferite mijloace. În condiţii bune de viaţă, Artemia atinge 10 mm
lungime la maturitate şi poate trăi câteva luni, producând la un interval de câteva zile 300 de
nauplii. Femela poartă un sac oviger central (punga incubatoare şi uter), pe a 11-a pereche de
toracopode. Masculul este uşor de diferenţiat, având cea de a doua pereche de antene lăţite ca
nişte cleşti.
Speciile de Artemia sunt partenogenetice şi bisexuate, cu alternanţa reproducerii
ovovivipare şi ovipare. Din chişti evoluează descendenţi ovovivipari. Ouăle sunt reţinute în
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interiorul uterului până la finalizarea dezvoltării embrionare (4-5 zile), după care sunt
eliberate în apă nauplii liber înotătoare. Trecerea de la reproducerea ovovivipară la cea
ovipară poate fi indusă de subnutriţie, caliatea proastă a hranei, dar mai ales de către factorii
abiotici defavorabili.
Plasticitatea Artemiei este dată de marea ei capacitate de a se acomoda la diferite
condiţii de mediu (salinitate, temperatură, etc.), toleranţă la schimbări, longevitate
recunoscută şi versatilitate în utilizare.
Valoarea trofică a Artemiei, este dată de mărimea corpului, compoziţia biochimică,
digestibilitate. Compoziţia biochimică depinde de mediul de creştere şi de hrana consumată şi
se referă la conţinutul în proteine, lipide, glucide, aminoacizi esenţiali, acizi graşi.
Calităţile Artemiei din lacul Techirghiol (a se vedea tabelele 3 și 4), comparabile cu
cele ale celor mai bune populaţii exploatabile din lume, au impus studierea posibilităţilor de
recoltare, conservare şi depozitare a chiştilor din mediul lor natural, dezinfectarea,
decapsularea şi incubarea în condiţii de laborator, urmate de utilizarea naupliilor ca hrană
pentru larvele de peşti.

Organisme

Proteine
g / 100
SU

Glucide
g / 100
SU

Lipide
g / 100
SU

Proteine
Hidrosol.
(%μg din
prot. tot.)

Artemia de
Techirghiol

54,50

19,40

11,10

23,50

Amino
acizi
liberi
% din
SU
0,12

Compuşi
stearici

Indice de
umiditate
nr.echiv.
acid/mg
proba
0,11

8,70

Tabel nr. 3
Fosfo
lipide
(%μg din
lipide tot.)

Subst
uscată
(%)

1,15

10,00

(I.N.C.D.M. – Constanţa)

Prezentarea comparativă a aminoacizilor esenţiali din compoziţia Artemiei1 din lacul
Techirghiol şi Artemiei salina2 din San Francisco Bay
Tabel nr. 4
1 TRY ARG CYS LEU GLY VAL THR LYS PHE MET ALA PRO
2 GLU ASP LEU LYS ALA ARG VAL GLY PRO SER PHE THR
TYR MET CYS HIS TRP
(I.C.D.M. – Constanţa)

La litoralul românesc, în general chiştii recoltaţi din mediul natural pot fi contaminaţi
cu bacterii, care persistă după eclozare şi se transferă cu naupliile în acvariile de creştere a
larvelor de peşti.
Dezinfectarea chiştilor: în soluţie de hipoclorit (1-20 min., la 15-5 % concentraţie).
Spălarea chiştilor: obligatorie în apă dulce, prin site de 125 μ.
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Uscarea: la temperatura de 22°C, în cutii de sită metalică dreptunghiulare (40 x 70 x
10 cm3), deschise, căptuşite cu material higroscopic.
Depozitarea chiştilor uscaţi: în cutii opace, de plastic, închise.
Decapsularea: prin expunere mai îndelungată la soluţia de hipoclorit.
Pentru eclozarea chiştilor de Artemia salina, este nevoie de o temperatura a apei din
acvariu unde se introduc ouale de Artemia, de 26-28°C şi de o düză, care introduce oxigen şi
uniformizează astfel temperatura. Apa trebuie să aibă o anumită salinitate, funcţie de
salinitatea apei de unde provin ouăle de Artemia (din lacul Techirghiol, Cojocna, etc). Astfel
se poate folosi:
- apă de la robinet în care se dizolvă 30-32 g (o lingură) sare grunjoasă la 1 litru apă
- apă din Marea Neagră, care are o salinitate de 17-18‰
- apă provenită chiar din lacul de unde au fost colectate ouăle.
În acvariul astfel pregătit, se introduce 1 lingură ouă Artemia neeclozate, iar după 3040 ore, acestea eclozează. Procentul de eclozare depinde de salinitatea apei: cu cât aceasta
este mai ridicată, procentul de eclozare este mai ridicat. Pentru recoltarea naupliilor de
Artemia, se scoate düza din acvariu şi după câteva minute se observă că pe fundul acvariului
se strang naupliile de Artemia de culoare portocalie, iar spre suprafaţa apei se adună cojile
ouălor eclozate. Naupliile se vor recolta prin sifonare uşoară de pe substrat, într-un vas cu apă
sărată (pentru a evita moartea lor). În momentul în care se administrează ca hrană puilor,
naupliile se colectează într-o sită deasă şi se clătesc cu apă de la robinet, ulterior fiind
administrate. Au avantajul că sunt moi şi bogate în substanţe organice hrănitoare.
Naupliile de Artemia pot fi administrate puilor de peşti exotici, chiar din prima zi de
viaţă (Alexandrov, 1999).

ALTE TIPURI DE HRANĂ VIE

Daphnia, rotiferele, copeopodele şi Artemia sunt cele mai des cultivate ca hrană vie,
separat, uneori împreună, însă s-au mai folosit şi alte specii. În unele cazuri, când nici una din
variantele standard nu este satisfacatoare, trebuie încercate şi alte variante. Acest lucru
include şi organisme înrudite, similare cu cele menţionate mai sus, precum şi cele care sunt
diferite.
Printre cele similare se numără şi Moina, un cladocer ca şi Daphnia. Aceasta poate fi
colectată în cantităţi mari şi chiar s-a încercat şi reuşit cultivarea ei.
O specie de crustaceu înrudită cu Artemia a fost cultivată în medii cu apă dulce şi a
avut rezultate promiţătoare.
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Ca şi hrană vie de dimensiuni mici, cu potenţial mare sunt protozoarele, deoarece se
pot reproduce foarte repede şi nu au exoschelet chitinos similar cu cel al crustaceilor.
Un ciliat de 50 până la 500 microni, Fabrea salina, a fost şi acesta crescut pe dieta cu
Tetraselmis şi fermenţi; acesta poate ajunge la o densitate de peste 180/ml şi la un timp de
dublare de aproape 13 ore. Se mai pot folosi şi alţi ciliaţi mari.
Pentru culturile de peşti s-au folosit şi ouă de broască. Ele sunt uşor de obţinut, însă
există peşti care nu îi acceptă prea uşor.
Deasemeni, se pot folosi şi icrele şi larvele unor alte specii de peşti (de obicei de talie
mai mică), dar şi icrele de crap, ce sunt uşor acceptate de peşti.
Larvele nevertebratelor pot fi de asemenea folosite. Acestea pot fi culese cu o plasă
pentru plancton sau sunt adulţii purtători de pontă, care pot fi aduşi în laborator unde ouăle
sunt depuse. Multe specii de crustacei marini pot fi folosiţi datorită faptului ca adulţii se
găsesc în număr mare într-un singur loc şi astfel pot fi colectaţi foarte uşor. În timpul
sezonului de reproducere, ouăle crustaceilor pot fi colectate, dar cu sacrificarea animalului
adult.
Crustaceul Mysidopsis a fost şi el crescut în tancuri pe o dietă de nauplii de Artemia
proaspat eclozaţi. Şi culturile de amfipozi au avut succes, mai ales Gammarus şi Corophium,
care s-au dezvoltat folosindu-se Rhodomonas şi Isochrysis.
Un alt vierme oligochet similar, este Branchiura, care creşte bine într-o cultură
realizată din amestec de pământ şi noroi activ.
Un alt tip de hrană îl reprezintă creşterea musculiţei de oţet, Drosophila
melanogaster, care este foarte apreciată ca hrană vie de peştii de acvariu. Are un spor mare de
creştere, dar prezintă dezavantajul că zboară. Suşele de laborator cu aripile atrofiate nu fac
decât să meargă şi sunt uşor de distribuit animalelor ca hrană. Abdomenul acestor mici
animale este mai plat la masculi, ceea ce poate face mare diferenţă pe sexe.
Pentru a crea o cultură de Drosophila în laborator, amestecăm 20 g făină de porumb,
16 g drojdie de bere uscată şi 10 g tapioca. Se adaugă 200 ml apă şi 10 ml soluţie antifungică.
Se fierbe acest amestec la foc mic, timp de 10-15 minute, până se obţine un preparat elastic şi
păstos, care ulterior se toarnă în borcane într-o coloană de circa 30 cm.înălţime Se lasă să se
răcească şi apoi se acoperă cu o hârtie de filtru. Acest material serveşte ca loc de refugiu
pentru musculiţele care se feresc de umezeala excesivă din mediu (borcan). După câteva zile
se transformă în pupe, apoi în musculiţe pe care le distribuim ca hrană vie peştilor (Landau
1991).
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STUDII ASUPRA NUTRIŢIEI LARVELOR DE PEŞTI
METODE HISTOLOGICE ŞI BIOCHIMICE

Studiile asupra nutriţiei larvelor, prezintă două aspecte diferite:
a) schimbări calitative cât şi cantitative în nutriţia larvelor de peşti, determinate de necesităţile
lor pe perioada dezvoltării;
b) aspecte ontogenetice ale noilor structuri şi funcţiuni, de a modifica capacităţile,
posibilităţile larvelor de a ingera, a digera, a absorbi şi a metaboliza nutrienţii din hrană.
Studiile histologice şi biochimice relevă tipare comune în ontogeneza tractului
digestiv la larvele peştilor de apă dulce, dar şi de apă marină. Echipamentul pentru reglarea
endocrină a procesului metabolic şi digestiv este reglat devreme în dezvoltarea larvară, cu
toate ca reglarea endocrină nu este demonstrată încă. În studiile privind dezvoltarea tubului
digestiv şi a metabolismului, tehnicile histologice şi biochimice au fost folosite cu succes în
stabilirea parametrilor calitativi ai larvei şi a concentraţiei proteinelor sau caracteristica
ultrastructurală a ficatului. Aceşti parametrii au o mare importanţă pentru o evaluare mai
completă a valorii nutriţionale a dietelor. Oricum, ei conturează metode descriptive primare şi
nu analitice. Aplicaţiile pentru măsurătorile specifice histologice şi biochimice în nutriţia
larvei de peşti exotici rămân tehnic dificile din punct de vedere al hrănirii (determinarea
consumului de hrană, corpul fiind foarte mic). În prezent, cea mai viabilă abordare în
definirea cerinţei psihologice a larvelor pentru nutrienţii specifici pare a fi metoda manipulării
şi producerii planctonului viu (Segner, 1995).
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