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PARTEA I-A 
CAPITOLUL 1 

 
 IMPORTANŢA ŞI EVOLUŢIA PISCICULTURII. 

  
 
1.1. SCURT ISTORIC AL PISCICULTURII 
 

În zorii civilizaţiei umane, pe lîngă vânătoare, una din cele mai vechi îndeletniciri a fost 

pescuitul. Oamenii au aplicat, în prinderea peştilor marini şi de apă dulce, cele mai diversificate 

metode, în funcţie de cultura epocilor şi de zonele geografice, trecând de la pescuitul cu mâna, la 

utilizarea coşurilor, capcanelor de tot felul, a harpoanelor şi a plaselor de pescuit. Dintre eceste 

tehnici străvechi, unele mai sunt folosite şi astăzi de anumite popoare. Din aceste metode primitive 

s-au format, de-a lungul mileniilor de evoluţie umană, tehnicile efeciente de pescuit de astăzi: 

descoperirea bancurilor de peşti cu ajutorul sonarelor, procedee electrice de capturare, sisteme de 

capcane eficiente de îndiguirea râurilor, tehnici de pescuit cu plase de mari adâncimi. 

Piscicultura, ca activitate de creştere a peştelui, efectuată conştient şi planificat, se 

deosebeşte de pescuit prin formarea unor condiţii care satisfac pretenţiile alimentare ale oamenilor, 

condiţii în care anumite specii de peşti să se simtă bine, să crească, să se înmulţească, pentru ca în 

ultimă instanţă să se obţină produse comestibile (carne de peşte, icre etc.). 

Piscicultorii trebuie să dispună de cunoştinţe adecvate, în vederea obţinerii unei producţii 

piscicole eficiente şi de calitate. În acest sens, se poate vorbi de o activitate piscicolă conştientă 

întâlnită pentru prima oară în scrierile vechilor imperii roman şi chinez, astfel că piscicultura poate 

avea sursa de pornire în cele două centre de cultură. 

În vechiul Imperiu Roman, peştii capturaţi în exces din 

apele bogate în peşte, erau păstraţi vii până în momentul 

consumării şi s-a observat că existau anumite specii care s-au 

acomodat bine la condiţiile de păstrare în bazine mari (piscine), 

fiind capabili de reproducere şi creştere (fig 1). 

În Imperiul Chinez, datorită densităţii mari a populaţiei 

şi ca urmare, nevoia tot mai mare de hrană, a fost posibilă 

apariţia crescătorilor de peşte încă din anii 2000 î.c. Fan Li, 

scrie în anul 473 î.c., primul „Tratat  de piscicultură” din lume. 

Chinezii introduceau în heleştee pentru îngrăşat, peştii prinşi din cursurile naturale de apă. 

Fig.1 Recoltarea pestelui in Roma 
antica 
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În Europa, originea pisciculturii datează din Epoca Romană şi este în strânsă legătură cu 

propagarea creştinismului, în scopul respectării preceptelor religioase privind regimul alimentar. 

Comunităţiile monahale au avut un rol important în dezvoltarea pisciculturii. 

Scriitorul roman Varo (28-116) descrie „vivarii şi piscine”. 

Columela scrie, în primul veac al erei creştine, cartea „De re rustica” (Despre agricultură) 

unde menţionează preocuparea pentru creşterea peştilor în crescătorii mari din râuri şi lacuri (fig.2). 

Hildegard von Bingen (1098-1179), stareţa abaţiei Saint 

Rupert, descrie 30 specii de peşti şi scrie un studiu privind 

depunerea icrelor (reproducerea) la peşti. 

Gospodării de heleştee întâlnim în secolul XIII-XIV în 

Cehia, Galiţia, Boemia, Polonia. Unele din aceste crescătorii 

există şi astăzi, aşa cum este cea din Witingau (Cehia), fondată 

în anul 1358. 

În Rusia, primele heleştee s-au construit în secolul XIII 

la mănăstirea Serghiev, ca peşte fiind menţionată cega. În 

secolele XV-XVI se constituie crescătorii de peşte adevărate. 

Ţarul Boris Godunov dispune amenajarea heleşteului Borisovca 

cu o suprafaţă de 83 ha, existent şi în prezent. În secolul XVII, 

piscicultura, se dezvoltă mult, speciile vizate în principal fiind 

crapul şi linul. Zaozerski, în cartea sa „Patria ţaristă în secolul XVII”  menţionează existenţa unor 

salbe de iazuri: 37 iazuri în Izmailova, 10 în Stepanov, 9 în satul Alexeev. 

În secolul XVIII, datorită condiţiilor economice, se înregistrează un regres în domeniul 

pisciculturii şi creşterii animalelor. La începutul secolului XIX însă, crescătoriile capătă forme 

asemănătoare celor actuale. 

Un mare rol în dezvoltarea pisciculturii l-a avut S.L. Jacobi, care descoperă şi aplică în 1763 

primele însămânţări artificiale la păstrăv şi V.P. Vraskij, care în 1860 a pus în funcţiune prima staţie 

de incubaţie a icrelor de salmonide în Rusia. 

În Europa de Vest, cele mai mari crescătorii erau în Germania (62.000 ha), Cehia  (44.000 

ha) şi Polonia (55.000 ha). Principalele specii cultivate erau crapul şi păstrăvul, dar se cultivau şi 

alte specii: linul, carasul roşu, caracuda, carasul auriu, ştiuca, somnul, coregonul şi anghila. 

În Europa de Est, Rusia avea piscicultura cea mai dezvoltată, dar în timpul războiului civil, 

crescătoriile au fost distruse în cea mai mare parte, rămânând după 1918, doar 32.445 ha bazine 

piscicole. 

Primele documente privind creşterea peştelui pe actualul teritoriu al României, datează din 

secolul XII şi se referă la existenţa a numeroase „iazuri” şi „râmnice” şi la peştii care le populau. 

Fig.2 Columela autorul "De re 
rustica" 
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Primele menţiuni documentare privind existenţa acestor bazine, datează din anul 1169 în 

Transilvania, 1247 în Muntenia şi 1421 în Moldova, dar prezenţa în limbaj a unor cuvinte de origine 

romană şi slavă, referitoare la cultivarea peştelui, presupune că începutul pisciculturii se situează 

anterior epocii romane şi apoi, perioadei de migrare a popoarelor slave. 

Există numeroase referiri la pescuit şi piscicultură în documentele oficiale din secolele XIV-

XIX, pe teritoriul actual al României: 

Ştefan cel Mare, îl împropietăreşte pe Mihail Logofătul la 18 februarie 1445 cu „iazul de la 

Jelioara uscată”. 

Călătorul rus Reicherstorfer, a cunoscut Moldova în vremea lui Petru Rareş (1527-1538) şi 

descrie bogăţia mare „în heleştee şi bălţi cu peşti aleşi şi variaţi”. 

Doctorul Wolf care a călătorit în Moldova în perioada 1780-1797, găseşte chiar că, iazurile 

sunt prea multe şi relatează că „peştii se înmulţesc în ele în mod extraordinar”. 

Începutul pisciculturii sistematice pe teritoriul românesc, datează în Transilvania şi 

Bucovina, din a doua jumătate a secolului XIX, prin modernizarea crescătoriilor de la Solontea 

Oradea şi Cozmeni Cernăuţi, în care se cultivau rasele de crap Lausitz, Galiţia şi Aischgrund, 

productivitatea ciprinicolă fiind pe atunci de 300 kg./ha. 

Primul biolog şi savant român, care s-a ocupat în mod 

ştiinţific de peşti şi a pus bazele pisciculturii în România, considerat 

„părintele ihtiologiei româneşti” a fost Grigore Antipa (fig.3). Acesta 

a studiat în mod ştiinţific speciile de peşti din România, în special 

cele din bazinul Dunării şi Mării Negre şi a elaborat pentru prima dată 

programul de măsuri necesar pentru creşterea şi exploatarea crapului 

în heleştee, unele fiind valabile şi astăzi. 

Ca urmare a activităţii tot mai pronunţate în acest domeniu, în 

anul 1886 apare „Legea pescuitului” iar în anul 1907 se înfiinţează 

„Serviciul hidrologic”. În anul 1926 s-a înfiinţat la Tulcea „Staţiunea 

de Cercetări Hidrologice”, iar în anul 1932 se pun bazele „Institutului 

biooceanografic” la Constanţa. 

După cel de al doilea război mondial, piscicultura cunoaşte o dezvoltare spectaculoasă prin 

amenajarea unor iazuri, heleştee sau alte bazine acvatice artificiale, în care tehnologia de exploatare 

piscicolă cunoaşte îmbunătăţiri spectaculoase. 

Pe lângă dezvoltarea reţelei de unităţi piscicole sistematice, s-au importat şi aclimatizat noi 

specii de ciprinide de pe continentul asiatic, cu comportament alimentar diferenţiat, în vederea 

valorificării mai eficiente a troficităţii bazinelor acvatice. De asemenea s-au înfiinţat numeroase 

păstrăvării, care au fost populate cu material biologic de import. 

Fig.3 Grigore Antipa 
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Toate aceste acţiuni au dus la sporirea producţiei de peşte din exploatările piscicole, care au 

compensat regresul pescuitului din apele naturale curgătoare, marine sau oceanice. 

 

1.2. SALMONICULTURA. ÎNCEPUTURI, EVOLUŢIE, ORIENTĂRI. 
 

Salmonicultura este acea ramură a pisciculturii care se ocupă cu exploatarea păstrăvilor şi a 

altor specii de peşti din familia Salmonidae, dar şi a altor specii de peşti iubitoare de apă rece şi 

curată (Bud. 2007). 

Salmonicultura este a doua ramură ca importanţă a pisciculturii şi ea cunoaşte o dezvoltare 

spectaculoasă atât la noi în ţară, cât şi în majoritatea ţărilor lumii care beneficiază de condiţii 

corespunzătoare pentru creşterea şi dezvoltarea lor. 

Familia Salmonidelor, căreia îi aparţin cele mai valoroase specii de peşti din apele reci, este 

una din cele mai vechi familii. Strămoşii salmonidelor de astăzi nu se deosebesc prea mult de 

speciile care trăiau acum circa 100-200 milioane de ani. Fosilele 

găsite recent, ce provin din Terţiar, cu o vârstă estimată la 30-50 

milioane de ani, aparţinând Protosalmonidelor, reprezintă 

strămoşii salmonidelor de astăzi (fig.4). 

Unele din speciile pe care le întâlnim astăzi, au apărut cu 

cel puţin 10-20 milioane de ani în urmă şi majoritatea lor au 

rămas pe o scară evolutivă primitivă. Astăzi, în condiţiile 

naturale, găsim salmonide în  numeroase pârâuri şi lacuri ale 

emisferei nordice. 

În Antichitate şi Evul Mediu, peştii aparţinând familiei 

salmonidelor erau procuraţi doar din mediul natural, nefiind 

cunoscute în aceea perioadă metodele şi tehnicile de creştere şi 

reproducţie artificială. Acest lucru făcea ca păstrăvii să fie extrem de apreciaţi, atât datorită rarităţii 

lor şi capturării dificile cu ostia, dar şi datorită gustului deosebit. 

Călugărul sirian Paul de Alep, în urma călătoriilor făcute în Muntenia, Oltenia şi Moldova, 

scrie despre „bastrovul” românesc, frumos însemnat cu pete roşii: „Gustul acestui peşte e fin şi mai 

savuros ca puiul fript şi de aceea e preţuit mult şi afumat şi dus în dar Domnului şi boierilor”. 

Creşterea artificială a păstrăvului este de dată mai recentă. Invenţia călugărului Don 

Pinchon, care se pare că a incubat artificial în secolul XIV-lea într-o cutie, icre de păstrăv, nu a 

câştigat adepţi. 

Stephan Ludwig Jacobi, în anul 1765, redescoperă metoda şi cu o serie de completări, o 

publică în Hannoverschen Magazin, dar fără rezultate. 

Fig.4 Protosalmonidae 
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În anul 1854, profesorul J.V. Coste înfiinţează la Huningue (Alsacia), prima staţiune de 

creştere artificială a păstrăvului. 

În perioada 1856-1870, în Rusia, Wrasskij descoperă metoda fecundaţiei uscate, fapt ce dă 

un impuls extraordinar dezvoltării salmoniculturii, datorită procentului mare de reuşită a 

fecundaţiei. 

În anul 1860, italianul Filippo de Filippi, construieşte o mică staţie de incubaţie pe râul 

Avighiana iar apoi, în 1870, guvernul italian construieşte o staţiune piscicolă la Brescia. 

Primele păstrăvării din ţara noastră au luat fiinţă la începutul secolului 20. Ele au avut drept 

scop producerea puietului necesar repopulării apelor de munte. Printre cele mai vechi păstrăvării de 

la noi se numără cele din Bucovina şi Moldova: Valea Putnei (1890), Barnar şi Tarcău (1902)- sau 

din Transilvania: Gudea, Finiş (1928). 

Evenimentele social-politice din prima jumătate a secolului 20, au creat un cadru nu tocmai 

favorabil dezvoltării salmoniculturii, atât în România cât şi în Europa. Cele două Războaie 

Mondiale au influenţat negativ întreaga activitate economică a continentului european şi implicit au 

acţionat şi asupra puţinelor păstrăvării existente, multe din ele fiind distruse sau părăsite. 

Majoritatea păstrăvăriilor amenajate în perioada interbelică, după anul 1945 vor cunoaşte 

transformări importante. Fiind de regulă de mici dimensiuni, în anii următori au fost fie desfiinţate, 

fie modernizate. 

Astfel, păstrăvăria Mădăraş (Harghita), înfiinţată cu scopul producerii de puiet în vederea 

repopulării apelor montane, datorită izolării la mare distanţă de comuna Mădăraş şi temperaturilor 

extrem de scăzute din zonă, a fost desfiinţată, iar locuinţa păstrăvarului, transformată în casă de 

vânătoare.  Mica păstrăvărie de la Oaşa, în urma amenajării barajului şi a lacului de acumulare cu 

acelaşi nume, a fost inundată de apele lacului (fig.5). 

 
 

Vechea păstrăvărie de la Gura Şucului, a fost modernizată în 1962, astăzi fiind cunoscută 

sub numele de păstrăvăria Poiana Mărului. 

Fig.5 Lacul Oaşa 
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În perioada 1950-1989, sunt amenajate mai multe complexe salmonicole, fiecare adoptând 

tehnologiile existente la acea oră: 1959-păstrăvăria Făina (Maramureş), 1960-păstrăvăria Arinu 

(bazinul Someşului Mare), 1975-păstrăvăria Gilău/Cluj (considerată la momentul respectiv, cea mai 

modernă din ţară), complexele salmonicole Brădişor şi Potoci etc. 

Constructiv, păstrăvăriile nu au evoluat foarte mult, principiul fiind în general acelaşi: 

captarea unei surse corespunzătoare de apă, aceasta transvazează bazinele, după care este evacuată. 

Totuşi, de-a lungul secolului 20 au fost aduse unele îmbunătăţiri ce vizau în special uşurarea 

procesului tehnologic şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pentru materialul biologic. Astfel 

bazinele, care la început erau din pământ, au fost betonate. Astăzi puţine păstrăvării mai au în 

dotare bazine din pământ şi în general, în asemenea amenajări nu se urmăreşte neapărat obţinerea 

unor producţii ridicate ci mai mult creşterea potenţialului turistic, aşa cum este cazul păstrăvăriilor 

Câmpul Cetăţii (Mureş) şi Lepşa-Vrancea (fig.6). 

 

 
 

 

Au fost aduse îmbunătăţiri de asemenea sistemelor de aerare a apei, pornind de la clasicul 

sistem – tip consolă, continuând cu sistemele tip – fructieră şi aeratoarele acţionate electric iar astăzi 

s-a ajuns la utilizarea oxigenului lichid şi a difuzoarelor de aer sub presiune. 

Îmbunătăţiri au fost aduse şi în ceea ce priveşte calitatea apei, atât în ceea ce priveşte 

caracteristicile fizice (temperatură, transparenţă, suspensii) cât şi cele chimice, prin modernizarea 

sistemelor de decantare şi filtrare fizică şi biologică. 

Pasul cel mai important în dezvoltarea salmoniculturii, a fost făcut în momentul în care au 

apărut furajele granulate, acestea uşurând enorm munca păstrăvarului. Alimentaţia salmonidelor era 

Fig.6 Pastravaria Lepşa - Vrancea 
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practic cea mai costisitoare şi greoaie componentă a procesului tehnologic în întreg ansamblul său, 

fiind utilizate resturile de abator măcinate, în amestec cu vitamine, tărâţe şi alte componente, 

produse greu de manevrat şi care nu puteu fi păstrate un timp prea îndelungat. Furajele concentrate 

granulate înlătură toate neajunsurile provocate de furajele tradiţionale: pot fi depozitate pe termen 

lung, au o structură şi un conţinut al elementelor nutritive adaptat pe fiecare fază şi etapă  de 

creştere şi exploatare, iar granulaţia variază pe categorii de vârstă şi dimensiuni. Administrarea 

acestor furaje se face mai uşor, atât manual cât şi automat (fig.7). 

 
 

Alte progrese ale procesului tehnologic în păstrăvării au vizat ameliorarea speciilor de 

cultură, începând cu 1945 după apariţia ediţiei a treia a cursului de „Ameliorarea animalelor” de 

J.Lush, ameliorarea căpătând un aspect fundamentat ştiinţific ce stabileşte concepte de neacceptat 

înainte. 

Procesul evolutiv al amenajărilor salmonicole continuă şi astăzi, iar direcţiile importante pe 

care se merge, vizează toate aspectele menţionate anterior: modernizarea păstrăvăriilor din punct de 

vedere constructiv, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pentru materialul de cultură, ameliorarea 

speciilor, aspecte privind alimentaţia, controlul bolilor şi nu în ultimul rând probleme legate de 

managementul fermelor, marketing, ecologie şi protecţie a mediului. 

 

 

1.3. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A CREŞTERII SALMONIDELOR. 
 

 Carnea de peşte a constituit întotdeauna un produs de bază în alimentaţia omului. De-a 

lungul evoluţiei umanităţii, peştii au fost capturaţi sau crescuţi şi înmulţiţi cu metode şi tehnici 

caracteristice vremurilor respective. Resursele acvacole ale apelor naturale continentale sau 

maritime au asigurat în permanenţă nevoile de hrană ale omului,dar astăzi, în condiţiile exploziei 

demografice, omenirea riscă să distrugă echilibrul ecosistemelor existente prin exploatarea 

iraţională a acestora. Acest „început al sfârşitului” a început la finalul celui de-al doilea Război 

Mondial, când dezvoltarea economică şi tehnico-ştiinţifică a luat un avânt nemaiîntâlnit până atunci. 

Fig. 7 Furaj granulat 
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 Imensitatea mărilor şi oceanelor au aprins imaginaţia oamenilor şi au dat impresia că 

reprezintă un „corn al abundenţei”, o resursă naturală fără sfârşit, în special în ceea ce priveşte 

producţia de peşte. Astfel, foarte multe ţări şi-au dezvoltat flote de pescuit ce patrulau în neştire 

apele oceanelor lumii şi pescuiau fără restricţii cantităţi imense de peşte, apoi îl prelucrau şi 

conservau chiar la bordul navelor. Nimic nu era mai simplu şi mai profitabil (fig.8). 

 

 
  

 

Încă de acum patru decenii au existat specialişti care au atras atenţia asupra faptului că 

resursele naturale reînoibile pot fi sărăcite printr-o competiţie iraţională şi prin absenţa unor 

reglementări clare şi precise, iar consecinţele se văd astăzi. 

 Pescuitul din mările şi oceanele lumii se pare că a atins, cel puţin pentru etapa actuală de 

dezvoltare a omenirii, un maximum de productivitate, considerent pentru care atenţia specialiştilor 

este îndreptată spre piscicultura continentală care cunoaşte un progres evident. 

 Noile metode de creştere în ape dulci, salmastre sau sărate, au revoluţionat proiectele şi 

tehnologiile de creştere, tot mai multe crescătorii reuşind să producă cu mare succes peşte pentru 

piaţă, la un preţ de cost cât mai bun şi pe tot parcursul anului. 

 Majoritatea speciilor de cultură aparţin 

celor două mari familii: Ciprinidae şi Salmonidae. 

 Salmonicultura este a doua ramură ca 

importanţă a pisciculturii şi ea cunoaşte o 

dezvoltare spectaculoasă atât la noi în ţară, cât şi 

în majoritatea ţărilor lumii care beneficiază de 

condiţii corespunzătoare pentru creşterea şi 

dezvoltarea salmonidelor (fig.9). 

 Dacă în ţările în curs de dezvoltare s-a 

Fig.8 Port pescăresc 

Fig.9 Reproducător de păstrăv curcubeu 
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acordat o atenţie mai mare cipriniculturii, ca o alternativă mai eficientă şi mai facilă a produselor 

animaliere, ţările dezvoltate în schimb, au promovat pe scară largă salmonicultura, aceasta fiind în 

măsură să satisfacă cele mai exigente gusturi ale consumatorului uman, cu specii de mare valoare 

culinară, alături de pescuitul sportiv ca activitate de divertisment şi odihnă. 

 Omul a început să înţeleagă mai bine rolul produselor acvacole, pe care le tratează cu multă 

atenţie şi responsabilitate, devenind conştienţi de rolul acestora, care pe lângă asigurarea de proteină 

animală, sunt deosebit de importante în menţinerea sănătăţii organismului. Un consum ridicat de 

carne de peşte are un rol benefic asupra sănătăţii omului, pe de o parte ajutând la fortificarea 

organismului, iar pe de altă parte reducând riscul apariţiei maladiilor cardiovasculare, scăzând 

nivelul total al colesterolului, reducând nivelul de trigliceride şi îmbunătăţind metabolismul 

carbohidraţilor. 

 Cercetările recente au demonstrat că acizii graşi nesaturaţi de tip Omega 3 EPA 

(Eicospentaenoic) şi DHA (Decosaesaenoic), acţionează asupra sângelui în mai multe moduri, 

ajutând organismul uman în prevenirea mai multor afecţiuni, în special cardiovasculare. Aceşti acizi 

graşi nesaturaţi se găsesc în toate speciile de peşti, în crustacei şi moluşte, dar cantităţile cele mai 

mari se găsesc la speciile ce vieţuiesc în apele reci: păstrăv, somon, hering, cod. 

 Salmonidele reprezintă un aliment foarte valoros pentru om, datorită conţinutului ridicat în 

proteină, a valorii biologice ridicate şi a gradului ridicat de digestibilitate (fig.10). 

  

Un alt motiv în favoarea creşterii 

salmonidelor îl constituie eficienţa cu care 

valorifică furajele. Fiind peşti cu sânge rece, au 

un consum redus de energie pentru menţinerea 

temperaturii corporale şi pentru deplasare, 

astăzi ajungându-se la factori de conversie a 

furajului de 1:1. De aici rezultă costurile tot mai 

reduse de producţie, creşterea eficienţei 

economice şi a profitului fermelor salmonicole. 

 Pentru că s-a lucrat foarte mult la ameliorarea speciilor de salmonide, astăzi se obţin 

producţii pe tot parcursul anului, într-un timp relativ scurt (comparativ cu ciprinidele) şi la densităţi 

tot mai mari. Astfel, pentru obţinerea unor producţii ridicate şi de calitate, suprafeţele de cultură 

sunt incomparabil mai mici cu cele destinate altor specii de cultură, fiind valorificate terenuri 

impracticabile pentru agricultură sau terenuri cu randament redus. Lacurile de acumulare din zona 

montană pot fi de asemenea exploatate din punct de vedere piscicol, în viviere flotabile obţinându-

se producţii ridicate de salmonide. 

Fig.10 Salmonidele – sursă de sănătate 
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 De asemenea, cheltuielile cu personalul angajat într-o exploatare salmonicolă sunt reduse, 

acestea fiind deservite de multe ori, de, maxim 5-6 angajaţi. 

 În concluzie, iată motivele din care rezidă importanţa economică a creşterii salmonidelor: 

 reprezintă o alternativă viabilă la protejarea rezervelor naturale ale Terrei 

 reprezintă o sursă importantă de proteină animală, uşor digestibilă 

 au un rol determinant în menţinerea sănătăţii omului 

 valorificarea eficientă a furajelor 

 cost de producţie relativ redus, eficienţă economică şi profit crescut 

 obţinerea unor producţii constante pe tot parcursul anului 

 suprafeţe reduse de cultură, densităţi mari de creştere 

 exploatarea din punct de vedere piscicol a lacurilor de acumulare montane şi a 

terenurilor impracticabile pentru agricultură 

 cheltuieli reduse cu personalul angajat 

 satisfacerea gusturilor exigente ale consumatorilor. 

 

 

1.4. SITUAŢIA PRODUCŢIILOR SALMONICOLE. 
 

  Piscicultura reprezintă o ramură de bază a acvaculturii, care se ocupă cu recoltarea şi 

valorificarea peştelui destinat consumului uman, dar contribuie în acelaşi timp la selecţia, 

reproducţia şi alimentaţia peştilor în condiţii controlate în care se aplică tehnologii diferenţiate, în 

funcţie de sistemul de exploatare şi valorificare (fig.11). 

 
 Având în vedere că majoritatea speciilor de peşti de cultură aparţin la două familii, se 

consideră ramuri principale ale pisciculturii continentale CIPRINICULTURA şi 

Fig.11 Recoltarea peştelui  
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SALMONICULTURA, respectiv ramuri secundare ESOCICULTURA, SILURICULTURA şi 

SANDROCULTURA. 

 Ciprinicultura este ramura de bază a pisciculturii şi se ocupă cu creşterea crapului şi a 

celorlalte specii din familia Ciprinidae, specii care valorifică resursele trofice acvatice foarte variate 

din apele colinare şi de şes şi le transformă în carne uşor asimilată, cu un conţinut ridicat de 

proteine, vitamine şi săruri minerale, foarte bine consumată şi apreciată de om. Este ramura cea mai 

dezvoltată în ţara noastră, situându-se din acest punct de vedere pe locul 6 în lume (tabelul 1). 

 

Tabelul 1 

Principalele ţări producătoare de ciprinide (FAO, 2000 citat de Bud, 2007). 

 

Ţara producătoare Producţia (tone) % 

China 4.500.000 74,40 

India 1.225.000 20,20 

Indonezia 115.000 1,90 

Rusia 70.000 1,20 

Iran 40.000 0,70 

România 35.000 0,50 

Polonia 30.000 0,40 

Taiwan 17.500 0,30 

Cehia 15.000 0,20 

Thailanda 12.500 0,20 

TOTAL 6.060.500 100,00 

 

 

 Salmonicultura este a doua ramură ca importanţă a pisciculturii continentale şi ea cunoaşte o 

dezvoltare spectaculoasă atât la noi în ţară cât şi în majoritatea ţărilor lumii care beneficiează de 

condiţii corespunzătoare pentru creşterea şi dezvoltarea lor (tabelul 2, 3). 
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Tabelul 2 

 Situaţia producţiilor salmonicole în unele ţări (FAO, 2002 citat de Bud, 2007) 

PRODUCŢIA TOTALĂ (tone)  

ŢARA 1999 2000 2001 2002 

Bulgaria 472 400 876 582,67 

Canada 117.830 128.105 155.018 133.651,00 

Danemarca 40.490 41.472 40.058 40.673,33 

Finlanda 30.266 28.734 258.773 39.257,67 

Franţa 42.252 44.036 44.831 43.706,33 

Germania 25.621 25.623 25.633 25.625,67 

Grecia 1.988 2.347 2.655 2.330,00 

Ungaria 14 24 19 19,00 

Irlanda 21.443 20.835 20.574 22.673,33 

Israel 583 605 600 596,00 

Italia 44.937 45.192 44.846 44.991,67 

Japonia 254.865 244.325 279.014 259.401,30 

Maroc 120 60 80 86,67 

Olanda 1.137 1.193 1.190 1.173,33 

Noua Zeelandă 5.701 6.141 8.525 6.789,00 

Norvegia 475.327 490.193 511.066 492.195,30 

Portugalia 1.250 1.294 1.253 1.265,67 

România 966 564 713 747,67 

Rusia 253.375 240.101 248.558 247.344,70 

Africa de Sud 1.135 1.554 1.250 1.313,00 

Spania 32.836 35.602 37.930 35.456,00 

Suedia 6.438 5.987 6.772 6.399,00 

Marea Britanie 148.899 147.196 154.322 150.139,00 

USA 423.248 342.556 381.543 382.449,00 

Belgia 866 816 816 832,67 

China 1.685 1.444 1.334 1.487,67 
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Tabelul 3 

Situaţia producţiilor salmonicole în funcţie de areal (FAO, 2002 citat de Bud, 2007). 

PRODUCŢIA TOTALĂ (tone)  

CONTINENT 1999 2000 2001 2002 

Australia 10.841 12.867 14.171 12.626 

Oceania 16.548 19.008 22.696 19.417 

America de Sud 243.263 358.330 522.286 374.626 

America de Nord 543.647 473.717 540.366 519.243 

Africa 1.475 1.923 1.790 1.729 

Europa 1.195.681 1.188.456 1.249.719 1.211.285 

Asia 308.498 305.183 336.183 316.662 

TOTAL 2.319.953 2.359.484 2.687.214 2.455.588 

 

1.5. DIRECŢII ŞI ORIENTĂRI ÎN CREŞTEREA ŞI AMELIORAREA SALMONIDELOR. 
 

Domesticirea animalelor sau procesul de trecere a lor sub controlul omului, vizându-se 

aspecte de reproducţie, îngrijire şi hrănire, a constituit primul pas spre producţia animalieră. 

 Omul a început, după domesticirea speciilor de astăzi, mai mult sau mai puţin conştient, să 

perfecţioneze animalul şi odată cu acest fapt, să-i mărească producţia. 

 Domesticirea şi apoi crearea de noi rase, este după Darwin (1868), cea mai mare experienţă 

evoluţionistă biologică, făcută de om (fig.12). 

 Progresele spectaculoase realizate în ameliorarea mamiferelor, au făcut ca geneticienii să-şi 

îndrepte atenţia în ultimul timp şi în domeniul ihtiologiei 

aplicate. În principiu, selecţia, crearea de noi rase, de hibrizi, 

foloseşte metode identice cu cele aplicate în ameliorarea 

vertebratelor superioare, însă cu particularităţile specifice 

raportate la fiziologia peştilor şi a mediului de creştere şi 

dezvoltare. 

 Speciile de salmonide sunt răspândite mai ales în ţările 

vest-europene şi cele nord-americane, dar în ultimii ani, 

creşterea acestor peşti a cunoscut un succes semnificativ şi în 

ţările din est, inclusiv în ţara noastră, unde numărul 

păstrăvăriilor a crescut foarte mult. 
Fig.12 Charles Darwin 
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 Pe lângă posibilităţile de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu, apare necesitatea stringentă de 

ameliorare a salmonidelor pe cale genetică, direcţie în care sunt implicaţi tot mai mulţi specialişti în 

domeniu, în toate ţările în care se cresc salmonide (fig.13). 

 O serie de factori de interes economic fac ca păstrăvarii 

să aibă în vedere în selecţionarea reproducătorilor o serie de 

obiective, dintre care putem menţiona: 

 creşterea rezistenţei păstrăvilor la o serie de boli 

specifice 

 reducerea consumului specific pe unitate de 

produs 

 creşterea acumulărilor de masă corporală 

 reducerea în raţie a proteinei de origine animală 

şi înlocuirea ei cu proteină de origine vegetală, 

fără să scadă producţia 

 îmbunătăţirea indicilor de calitate 

 creşterea numărului de icre şi a mărimii acestora la reproducătorii femeli 

 îmbunătăţirea calităţii carcaselor, cantitativ şi calitativ 

 precocizarea materialului reproductiv. (Bud, 2007) 

Selecţia şi întreţinerea reproducătorilor nu este apanajul numai al specialiştilor în genetică, 

în acest domeniu putând să opereze orice crescător care se respectă, după ce şi-a însuşit noţiunile în 

domeniu. 

O altă regulă fundamentală în vederea obţinerii unui material biologic performant la 

păstrăvul curcubeu, este alegerea icrelor cele mai mari, de la care se vor obţine şi alevinii cei mai 

mari şi mai rezistenţi. Există linii 

obţinute în urma selecţiilor 

efectuate în timp, capabile să 

producă icre de dimensiuni ridicate, 

astfel că acest criteriu de selecţie 

trebuie luat obligatoriu în 

considerare (fig.14) 

În mod practic, la salmonide 

se utilizează atât selecţia individuală 

cât şi cea familială, cu menţiunea că 

eficienţa lor va depinde în primul 

Fig.13 Cercetări genetice 

Fig.14 Selecţie şi ameliorare 
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rând de rigurozitatea aplicării metodei alese şi de condiţiile create pentru materialul biologic, pentru 

a-şi exprima potenţialul biologic. 

Cercetările de citogenetică la peşti oferă posibilitatea de ameliorare a acestora prin: 

 manipularea genomului prin inducerea ginogenezei, androgenezei, 

poliploidiei 

 controlul cariotipului genitorilor 

 selecţia populaţiei naturale. 

O altă posibilitate de ameliorare la păstrăv o constituie utilizarea împerecherilor 

consangvine, care pot conduce la obţinerea în timp a unor „linii pure”, în care toţi indivizii sunt în 

principiu identici între ei din punct de vedere genetic. 

În ameliorarea peştilor se mai poate lua în considerare şi transgeneza (grefa de genă), prin 

care se încorporează în genomul păstrăvului, gena codificatoare a hormonului de creştere, prin 

injectarea în citoplasma icrelor fecundate. 

Rezultate spectaculoase în ameliorarea salmonidelor s-au obţinut în SUA, Franţa, Olanda, 

Danemarca, Norvegia, astfel că materialul selecţionat poate fi valorificat chiar la 12 luni, iar 

precocitatea a  scăzut de la 3 ani la 2 ani. 

Ţinând cont de cererea pieţei şi de dezvoltarea salmoniculturii în aproape toate ţările lumii 

dezvoltate, păstrăvii au devenit în unele zone o sursă de hrană obişnuită, considerent pentru care 

trebuie avute în vedere direcţiile şi obiectivele spre care se îndreaptă în perioada imediat următoare 

atenţia specialiştilor din salmonicultură., 

Dacă în general, în domeniul ameliorării salmonidelor sunt vizate criterii precum sporirea 

ritmului de creştere, creşterea capacităţii de valorificare a hranei, rezistenţa la boli etc., există şi alte 

direcţii ce trebuiesc abordate în vederea satisfacerii nevoilor beneficiarului, adică consumatorul 

final, iar acesta se referă în special la îmbunătăţirea calităţii cărnii şi a randamentului la sacrificare. 

Desigur, specialiştii lucrează deja în această direcţie, iar o companie americană (HQ 

Sustainable Maritime Industries) a creat deja o varietate de peşti de fermă, a cărui carne reproduce 

fidel textura şi aroma unui peşte sălbatic. Chiar dacă în acest caz este vorba despre o altă specie 

(Tilapia, familia Ciclide), vom consuma probabil în viitorul nu foarte îndepărtat păstrăvi de cultură 

cu o aromă identică celui din mediul natural. 
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CAPITOLUL 2 

 PREZENTAREA SPECIEI – PĂSTRĂV CURCUBEU  

(ONCORHYNCHUS MYKISS). 
2.1. FILOGENIA ŞI ÎNCADRAREA TAXONOMICĂ A PĂSTRĂVULUI CURCUBEU  
 

Peştii au apărut cu mult timp în urmă, pe la începutul Erei Paleozoice, având la origini 

primele vertebrate de tip Protocraniate. În continuare, vertebratele au evoluat în două direcţii 

distincte şi anume ramura Agnatha, care curinde animale fără maxile şi respectiv ramura 

Gnathostomata, ce include animalele cu maxile. 

 

Filogenia şi încadrarea taxonomică a păstrăvului curcubeu (Oncorhynchus Mykiss) 

ÎNCRENGĂTURA       

 

SUPRACLASA 

 

CLASA 

 

SUBCLASA 

 

SUPRAORDINUL  

 

ORDINUL 

 

FAMILIA 

 

SUBFAMILIA 

 

GENUL 

 

SPECIA 

 

Majoritatea speciilor de peşti descind din ramura Gnathostomata şi cuprind două clase, de 

asemenea distincte şi anume clasa Osteichthyes, căreia îi aparţin peştii cu scheletul cartilaginos 

(sturionii), în timp ce o a treia clasă a cuprins specii ce au trăit doar în Era Paleozoică. 

(Hochleithner, 2000 citat de Bud, 2007). 

VERTEBRATE 

TETRAPODA PISCES AGNATHA 

NEVERTEBRATE 

CHONDRICHTNYES OSTEICHTHYES 

CROSSOPTERYGII ACTINOPTERYGII 

POLYPTERINI TELEOSTEI CHONDOSTEI HOLOSTEI 

SALMONIDAE 

SALMONIFORMES 

THYMALLIDE SALMONIDE COREGONIDE 

ONCORHYNCHUS PARASALMO VLADYKOV 1963 

ONCORHYNCHUS MYKISS 
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2.2. EVOLUŢIE, RĂSPÂNDIRE, ACLIMATIZARE – SCURT ISTORIC. 
 

 Regiunea de baştină a păstrăvului curcubeu este continentul nord-american, mai precis 

California, de unde a fost adus în Europa pentru prima oară, în anii 80 ai secolului 19. Scopul 

acestui import a fost acela de a popula cu noua specie, toate acele râuri şi lacuri montane ale căror 

populaţii de păstrăv indigen au scăzut mult sau au dispărut total din cauza abuzurilor în pescuit sau 

a activităţii forestiere inadecvate. 

 La început, în Europa au fost introduse şi lansate în râurile din Anglia, Scoţia, Germania şi 

Franţa, două subspecii distincte ale păstrăvului curcubeu: Salmo shasta Jordan, ale cărui locuri de 

baştină se află în râurile din regiunea munţilor Rocheses, iar cea de-a doua, Salmo irideus 

Gibbons. Această ultimă subspecie, trăieşte în apele californiene şi în lacurile din nordul Statelor 

Unite, alimentate de râuri; în perioada de reproducere urcă însă mult pe cursurile superioare ale 

râurilor de alimentare. 

 În Europa, cele două subspecii nu şi-au păstrat individualitatea, ci s-au amestecat. Din 

încrucişările lor repetate au dat naştere păstrăvului curcubeu, care populează astăzi apele montane şi 

este crescut în crescătoriile de păstrăvi pentru repopulări şi/sau pentru consum (fig.15). 

 
 

Speranţele legate de răspândirea păstrăvului curcubeu în râurile montane nepopulate în care 

a fost lansat, nu au fost confirmate pretutindeni. În unele ape din Anglia, el s-a răspândit extrem de 

rapid, fiind şi astăzi una din capturile cele mai valoroase ale pescarilor sportivi britanici. Este 

Fig.15 Păstrăv curcubeu pentru consum 
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crescut însă cu mare succes în păstrăvăriile de pe continent, fiind vândut apoi pe piaţă, ca un produs 

extrem de solicitat. 

 Limita nordică de răspândire a păstrăvului curcubeu o reprezintă Cercul Polar. În Europa, 

îndeosebi în Anglia, Franţa şi Germania, poate fi găsit în apele naturale. Mai rar, apare totuşi şi în 

unele râuri din Peninsula Scandinavă, unde a fost adus din Germania. Sporadic, el apare în toate 

acele ţări în care este crescut artificial în păstrăvării, de unde evadează ajungând în râurile limitrofe. 

Astfel a ajuns în unele râuri naturale din Polonia, Cehia, Ungaria, precum şi din regiunea 

caucaziană. 

 În România, păstrăvul curcubeu este introdus pentru prima oară în 1902, adus fiind din 

Germania. De-a lungul timpului au fost efectuate numeroase încercări de populare a râurilor 

montane şi a unor lacuri de acumulare. Majoritatea acestor eforturi au fost însă sortite eşecului, 

întrucât păstrăvii curcubeu lansaţi au reuşit de puţine ori să supravieţuiască. Lipsa condiţiilor de 

reproducere a făcut ca odată cu sfârşitul ciclului biologic de viaţă a individului, să dispară şi specia 

ca atare. 

 În special după 1950, s-au făcut populări cu păstrăv curcubeu pe Valea Ţibleşului, Miniş şi 

Nera, pâraiele Vărghiş, Cormoş şi Caşin, Slănic, Teleajen, Azuga, Lacul Roşu, Câmpul Cetăţii, 

Niraj, Vida, Crişul Negru, Finiş, Vaşcău, Someşul Rece, Jiu, Bistriţa Aurie, Lotru, Trotuş, Putna, 

Suceviţa, Firiza. 

 Astăzi se mai găsesc puţine exemplare în unele pâraie ale Moldovei de Nord şi în unele 

lacuri de acumulare precum cel de la Bicaz, ajuns în apele acestuia se pare, evadând din păstrăvăria 

plutitoare de la Potoci. 

 Datorită calităţilor sale biologice, această specie ocupă astăzi un loc important în 

crescătoriile de păstrăv nu numai în Europa, ci din întreaga lume, fiind răspândit la Nord până 

aproape la Cercul Polar, de la Strâmtoarea Bering până în  N-V Asiei, în Australia sau Noua 

Zeelandă. 

 Răspândirea lui pe scară largă în crescătorii, se datorează faptului că este mai puţin 

pretenţios la variaţiile de temperatură, iar răspunsul păstrăvului curcubeu la harna granulată este 

excelent. 

 În urma cercetărilor citogenetice asupra acestei specii, s-a ajuns la concluzia că acesta 

seamănă mai mult cu somonul de Atlantic, ceea ce a făcut ca Societatea Americană de Ihtiologie  

să-l includă în rândul somonilor, schimbând denumirea ştiinţifică iniţială (Salmo gairdneri irideus) 

în Oncorhynchus mykiss. 
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2.3. CARACTERIZAREA MORFOFIZIOLOGICĂ A PĂSTRĂVULUI CURCUBEU                  
( ONCORHYNCHUS MYKISS ). 
 

2.3.1. MORFOLOGIA SPECIEI. 
 

Forma păstrăvului curcubeu este în mare măsură asemănătoare păstrăvului indigen. Corpul, 

cu un aspect de fus turtit lateral, este puţin mai lat decât la celelalte salmonide, iar solzii ceva mai 

mari decât ai păstrăvului indigen. 

Musculatura este dezvoltată, lucru vital pentru a se mişca în voie în apele repezi de munte. 

Dentiţia este puternică,asemănătoare păstrăvului indigen. Pe spate se poate distinge dorsala 

adipoasă, caracteristică salmonidelor (fig.16). 

 
 

De-a lungul liniei laterale întâlnim la păstrăvul curcubeu 135-150 solzi mici, cu mult peste 

numărul solzilor întâlniţi în aceiaşi zonă la păstrăvul indigen (110-125). 

Un aspect ce ne poate permite să-l distingem faţă de alte salmonide, îl reprezintă înotătoarea 

caudală, care la păstrăvul curcubeu prezintă o scobitură pronunţată. 

Dimensiunile obişnuite pe care le întâlnim la această specie sunt cuprinse între 25-30 cm 

lungime şi 0,8-1,6 kg, cu maxime ce pot ajunge până la 50-70 cm şi 7-8 kg. 

 

2.3.2. COLORIT 
 

 Diferenţele esenţiale dintre păstrăvul curcubeu şi celelalte specii de salmonide, apar în 

modul cel mai evident la colorit. 

Fig.16  Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 
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 Parte dorsală a păstrăvului curcubeu este gri-albăstruie sau verzui-închis, cu flancurile 

argintii şi regiunea abdominală de culoare deschisă. Pe suprafaţa dorsală şi pe flancuri, întâlnim 

numeroase pete mici, neregulate, de culoare neagră, acestea regăsindu-se şi pe înotătoarele dorsală 

şi caudală. 

 De la opercule şi până la caudală, pe ambele părţi laterale se întinde câte o dungă roşcat-

sidefie, cu reflexe specifice curcubeului, de unde şi denumirea speciei. 

 Coloritul este mai pronunţat în perioada de reproducţie a speciei (ianuarie-aprilie)(fig.17). 

 

 

 
 

 

 

2.3.3. DEZVOLTARE 
 

 Ritmul de dezvoltare al păstrăvului curcubeu este mult mai rapid, comparativ cu celelalte 

specii de salmonide. Se dezvoltă extrem de repede în condiţii de crescătorie, unde valorifică cu 

eficienţă furajele granulate, putând fi valorificat în cel de al doilea an, la 250-350 gr., ţinerea sa în 

continuare nemaifiind rentabilă din punct de vedere economic. 

 În condiţii naturale, ritmul de dezvoltare al păstrăvului curcubeu este mult mai lent, dar 

totuşi, superior păstrăvului indigen şi păstrăvului fântânel. 

 

Fig.17 Păstrăv curcubeu în haine de nuntă 
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2.3.4. BIOLOGIA SPECIEI. 
 

 Spaţiul vital al păstrăvului curcubeu corespunde, în linii mari, celui ocupat de rudele sale. 

Întrcât nu este pretenţios în ceea ce priveşte temperatura apei şi conţinutul ei în oxigen, el poate fi 

întâlnit şi la altitudini mai mici, anume în zona lipanului şi chiar a scobarului. 

 Este cunoscut faptul că la aceste altitudini mai mici, apa este mai caldă, cu o turbiditate uşor 

crescută şi cu un conţinut în oxigen dizolvat mai redus decât cel al cursurilor superioare ale râurilor 

montane. 

 În apele naturale, locurile preferate ale păstrăvului curcubeu se află în jurul pietrelor, al 

diferitelor obiecte mai mari (picioare de pod, stâlpi etc.) din apă, sub malurile spălate ale râurilor. 

Dacă apa nu-i aduce hrană îndestulătoare, părăseşte aceste locuri, trecând cu multă pasiune la 

vânătoare. 

 Păstrăvul curcubeu se hrăneşte la fel cu cel indigen. În timp ce carnea păstrăvului din râurile 

montane este identică la gust cu cea a păstrăvului indigen, păstrăvul curcubeu provenit din 

crescătorii are un gust inferior, datorită furajului administrat şi consumat, carnea prezentând 

totodată şi un procent de grăsime mai ridicat, comparativ cu păstrăvul indigen. 

 

2.3.5. PARTICULARITĂŢI DE REPRODUCŢIE. 
 

 Reproducţia păstrăvului curcubeu prezintă o caracteristică, şi anume aceea că se reproduce 

primăvara, spre deosebire de păstrăvul indigen care se reproduce toamna. Faptul că depune icrele în 

februarie-aprilie, favorizează în bună măsură reproducerea lui pe cale artificială. 

 Sub raport biologic, trebuie făcută precizarea că toate formele sălbatice de păstrăv curcubeu, 

depun ponta în momentul în care temperatura apei începe să crească. 

 În general depunerea pontei are loc atunci când temperatura apei este de 6-7oC. 

Maturitatea reproductivă este variabilă, în funcţie de gradul de ameliorare şi poate ajunge la 

2-3 ani, femelele putând produce între 1.500-4.000 icre pe kg.greutate vie, cu un diametru de 4-5 

mm. 

 

2.3.6. PARAMETRII MEDIALI CARACTERISTICI SPECIEI ONCORHYNCHUS 
MYKISS. 

 

 Creşterea şi dezvoltarea peştilor şi a altor organisme acvatice, presupune pentru fiecare 

dintre acestea anumite limite ale factorilor de confort şi de viaţă, între o valoare minimă şi maximă. 

Între aceste limite se evidenţiază şi condiţiile de confort optim, cînd intensitatea proceselor 
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fiziologice exprimată prin creştere şi dezvoltare înregistrează nivelul cel mai ridicat. Pentru fiecare 

specie de peşti există limite de toleranţă superioare sau inferioare, ce delimitează de fapt 

amplitudinea pentru un factor anume. Amplitudinea de toleranţă a unuia sau a mai multor factori 

prezintă variaţii de la o specie la alta, de la o populaţie la alta, putându-se întâlnii mai frecvent 

următoarele situaţii: 

 specii de peşti cu toleranţe reduse – salmonidele 

 specii de peşti cu toleranţe largi – ciprinidele. 

Astăzi, în urma numeroaselor studii efectuate, au fost determinate în mare măsură limitele 

caracteristicilor fizico-chimice şi a condiţiilor de mediu optime, necesare creşterii populaţiilor 

piscicole. Totuşi, piscicultura (în general) şi salmonicultura (în particular) nu sunt ştiinţe exacte, 

astfel că specialistul în domeniul creşterii peştilor, este obligat în permanenţă să studieze, să 

observe, să măsoare şi să ia decizii în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor de mediu 

corespunzătoare speciei de cultură, doar aşa putându-se obtine producţiile preconizate la începutul 

ciclului de producţie, întrucât se înregistrează adeseori diferenţe ale parametrilor mediali de la o 

păstrăvărie la alta, sau limite de toleranţă diferite între populaţii aparţinând aceloraşi specii. 

Calitatea apei ca mediu de viaţă, poate fi exprimată prin câţiva parametrii ce condiţionează 

existenţa sau nu a faunei piscicole. 

Însuşirile fizice ale apei mai importante pentru salmonicultură sunt: 

 temperatura 

 presiunea 

 transparenţa 

 lumina 

 greutatea specifică. 

Dintre cele mai importante însuşiri chimice ale apei ce influenţează viaţa şi dezvoltarea 

salmonidelor amintim : 

 oxigenul dizolvat în apă 

 salinitatea 

 duritatea 

 reacţia chimică a apei (pH-ul) 

 bioxidul de carbon 

 turbiditatea 

 încărcătura de substanţe chimice 

 conţinutul în diferite substanţe chimice. 

Păstrăvul curcubeu este o specie mult mai plastică comparativ cu alte specii de salmonide, în 

ceea ce priveşte parametrii mediali. Este o specie puţin pretenţioasă la gradul de oxigenare a apei 
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(este în confort la 5-6 mg O2/litru) şi suportă destul de bine variaţiile de temperatură ale apei. De 

asemenea, rezistă bine şi în apele încărcate în suspensii (în urma viiturilor sau ca urmare a unor 

defecţiuni la sistemele de filtrare a apei), dar nu perioade foarte lungi (Bud, 2007). 

Tabelul 4 
Temperaturi optime şi critice la diferite categorii de vârstă ale păstrăvului curcubeu 

(ONCORHYNCHUS MYKISS) (Bud, 2007) 

ICRE PUIET ADULŢI REPRODUCERE 

Supravieţuire 0-15oC Supravieţuire 0-26oC Limite 0-25oC Limite 4-19oC 

Optim 8-11oC Optim 14-18oC Optim 16-19oC Optim 6-12oC 

Letal peste 18oc Letal peste 25-27oc Letal peste 26oc Nu se reproduce la > 20oC 

 

Tabelul 5 
Valorile medii ale indicatorilor fizico – chimici ai apei pentru exploatarea salmonidelor (Bud,2007) 

SPECIFICARE U/M VALOARE MEDIE LIMITE 

Temperatura oC 15 10-22 

Transparenţa m 20 10-30 

Oxigen dizolvat mg/litru. 9 7-12 

Bioxid de carbon mg/ litru. 4 3-7 

Hidrogen sulfurat mg/ litru. 0 0 

pH –ul  7,5 7-8 

Duritatea dHo 10 8-16 

Azot mg/ litru. 0,5 0,4-0,6 

Amoniac mg/ litru. 0,4 0,3-0,8 

Nitraţi mg NO3/ litru. 0,3 0,2-0,4 

Nitriţi mg NO2/ litru.. 0,3 0,2-0,6 

Fosfaţi mg P2O5/ litru. 0,1 0-0,2 

Sulfaţi mg SO4/ litru. 4,0 2-7 

Fier mg Fe/ litru. 0,7 0,5-0,9 

Cloruri mg Cl/ litru. 0,4 0,3-0,5 

Magneziu mg Mg/ litru. 0,8 0,6-1 

Potasiu mg K/ litru. 2,5 2-3 

Salinitate mg NaCl/ litru. 0,4 0,3-0,6 
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2.4. IMPORTANŢA ECONOMICĂ A PĂSTRĂVULUI CURCUBEU (ONCORHYNCHUS 
MYKISS). 
 

 Această specie este mult mai plastică şi mai puţin pretenţioasă la gradul de oxigenare a apei, 

respectiv la variaţiile de temperatură, comparativ cu alte specii din familia salmonidelor, ceea ce-i 

permite să fie prezent pe un areal mult mai larg, inclusiv sun raportul altitudinii. 

 Temperatura de confort în exploataţiile sistematice este de 17-20oC, dar se dezvoltă bine şi 

la temperaturi mai ridicate şi astfel poate să coboare mult sub zona păstrăvului indigen, sau chiar şi 

la temperaturi mai scăzute. 

 Faptul că la un nivel al oxigenului dizolvat de 5-6 mg/litru, păstrăvul curcubeu se află în 

confort, favorizează creşterea lui în exploataţii salmonicole amplasate la altitudini scăzute, uneori în 

apropierea zonei de câmpie, în imediata vecinătate a marilor aşezări urbane, care reprezintă de fapt 

piaţa de desfacere a acestui produs. De asemenea, datorită plasticităţii şi rezistenţei sale, păstrăvul 

curcubeu poate fi crescut în policultură cu crapul, mai ales în zonele colinare, unde temperatura apei 

nu depăşeşte 23oC, temperatură la care el încetează a se mai hrănii (fig.18). 

 
  

Selecţia şi ameliorarea la care a fost supus păstrăvul curcubeu au permis obţinerea, pe lângă 

performanţele de creştere spectaculoase şi a unei mari diversităţi a perioadelor de depunere a pontei. 

Se poate afirma că astăzi, păstrăvul curcubeu în condiţii de exploatare, se poate reproduce în orice 

lună din an. Acest lucru influenţează benefic desfăşurarea proceselor tehnologice de creştere, iar 

producţia poate fi valorificată constant pe întreaga perioadă a anului. 

Fig.18 Bazine creştere în policultură ciprinide – păstrăv curcubeu 
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 Este o specie rezistentă la boli, în special la furunculoza salmonidelor care uneori face 

ravagii în populaţiile de păstrăv fântânel. 

 Carnea păstrăvului curcubeu de crescătorie este mai puţin gustoasă decât a păstrăvului 

indigen dar superioară păstrăvului fântânel. Gustul cărnii însă este influenţat de calitatea furajului 

administrat. 

 Pe scurt, importanţa economică a păstrăvului curcubeu rezultă din: 

 este o specie puţin pretenţioasă la condiţiile de mediu, faţă de alte salmonide 

 dă un răspuns excelent la creşterea în captivitate 

 poate fi crescut în policultură cu alte specii 

 prezintă un grad bun de asimilare a furajului 

 performanţe de creştere spectaculoase 

 rezistenţă la boli 

 s-a lucrat mult la ameliorarea lui 

 obţinerea constantă a producţiilor în orice perioadă a anului 

 procent mare de carne în carcasă 

 calitate bună din punct de vedere organoleptic. 
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CAPITOLUL 3. 

SISTEME DE CREŞTERE A SALMONIDELOR 
 

 
3.1. GENERALITĂŢI. 
 

 În sens larg, prin salmonide înţelegem acele specii de peşti iubitoare de ape reci şi curate, în 

ceastă categorie, genurile reprezentative fiind somonii şi păstrăvii, cu toate speciile, subspeciile şi 

varietăţile existente. 

 În lucrarea de faţă ne vom referii cu preponderenţă la speciile de păstrăvi existente în 

România şi mai puţin la speciile ce habiteză în alte colţuri ale lumii, dar vom ţine cont şi de acestea 

şi de sistemele de creştere ale acestora, întrucât metodele şi tehnicile de creştere aplicate în 

România au la bază informaţii provenite de la ferme din alte ţări cu tradiţie în creşterea 

salmonidelor (Canada, SUA, Franţa, Scoţia, Italia, Rusia). 

 Până la sfârşitul secolului XIX – începutul sec XX, cînd au ajuns în România, păstrăvul 

fântânel (Salvelinus fontinalis) şi păstrăvul curcubeu (atunci – Salmo gairdneri irideus, astăzi – 

Onocorhynchus mykiss), speciile salmonicole reprezentative pentru România erau păstrăvul indigen 

(Salmo trutta fario) şi lostriţa (Hucho hucho). 

 Nu se poate vorbi însă despre sisteme de creştere a acestor specii în perioada respectivă ci 

mai degrabă despre mici amenajări, barări de cursuri de ape, bazine minuscule săpate în albia 

majoră a pâraielor şi a râurilor de munte, în care locuitorii zonelor montane introduceau exemplare 

capturate din mediul natural, pe care le consumau ulterior cu diferite ocazii. Chiar şi astăzi, în 

zonele montane izolate mai există astfel de practici (Vălişoara, Poiana Horea – judeţul Alba) 

(fig.19). 

 
 Adevăratele amenajări salmonicole apar pe teritoriul României la începutul secolului XX, 

revoluţia industrială făcând posibilă comunicarea, transportul, obţinerea informaţiilor cu privire la 

creşterea păstrăvilor care făcuse deja primii paşi în America de Nord şi Europa Occidentală. 

Fig.19 Amenajare 
salmonicolă particulară – 

Vălişoara jud.Alba  
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 Apar astfel primele păstrăvării pe teritoriul României: Valea Putnei, Tarcău, Barnar, Gudea, 

Finiş. 

 Un rol important în dezvoltarea salmoniculturii în România l-a avut şi introducerea 

păstrăvului fântânel şi a păstrăvului curcubeu, specii ameliorate, adaptate creşterii în captivitate şi 

furajării artificiale şi care prezentau un spor de creştere superior păstrăvului indigen şi o mai mare 

rezistenţă la boli. 

 În cei peste 100 de ani de salmonicultură în România, sistemele de creştere s-au modernizat 

în permanenţă. S-a pornit de la bazinele de pământ, s-a continuat cu bazinele de pământ căptuşite cu 

piatră şi mortar de ciment şi s-a ajuns la clasicele bazine de ciment de diferite forme şi dimensiuni, 

precum şi la sisteme de creştere în viviere flotabile. 

 Astăzi, se fac primii paşi în amenajarea sistemelor de creştere în regim superintensiv. 

 

3.2. SISTEME CLASICE INTENSIVE. 
 

 În cadrul sistemelor clasice de creştere, bazinele variază ca formă şi dimensiune, în funcţie 

de scopul în care sunt construite, de natura terenului şi de specia care face obiectul culturii 

artificiale în păstrăvăria respectivă. 

 O amenajare salmonicolă însumează mai multe tipuri de bazine, fiecare din acestea fiind 

destinate unei anumite categorii de vârstă. Avem astfel: 

 bazine destinate puietului 

 bazine pentru tineret 

 bazine păstrăv consum 

 bazine remonţi 

 bazine reproducători 

 bazine pentru carantină 

 bazine experimentale 

Fiecare din aceste bazine sunt dimensionate în funcţie de cerinţele biologice ale materialului 

de cultură : desitate de creştere, nivel al oxigenului dizolvat, dimensiunea exemplarelor, gradul de 

furajare etc. 

Din punct de vedere al formelor bazinelor acestea pot fi dreptunghiulare, circulare, ovale, 

cele dreptunghiulare deţinând deocamdată supremaţia în majoritatea păstrăvăriilor, fiind uşor de 

exploatat şi întreţinut, însă prezentând dezavantajul consumului mare de apă/ producţie obţinută. 

Rezultate foarte bune se obţin însă în bazinele circulare şi ovale, cu alimentare perimetrală şi 

evacuare centrală. Ele prezintă avantajul creării unui curent circular pe toată suprafaţa lor ce 

facilitează mult curăţirea impurităţilor depuse pe fund care se adună la centru. 
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În ceea ce priveşte materialul din care sunt confecţionate bazinele, părerile sunt împărţite 

între specialişti. Unii autori recomandă bazinele din pământ (acolo unde solul este argilos şi 

impermeabil), argumentând în favoarea acestor bazine următoarele: 

 în bazinele de pământ se dezvoltă o bogată faună nutritivă minusculă cu efect direct 

în scăderea cantităţii de furaje suplimentare artificiale şi cu un efect indirect în 

obţinerea unei carcase cu caracteristici organoleptice (gust, miros) superioare celor 

obţinute în bazinele betonate 

 hrana neconsumată de peşti este descompusă de bacteriile existente în sol 

 costuri reduse de amenajare a unor astfel de bazine 

 bazinele de ciment sunt mai puţin igienice decât cele de pământ (fig.20). 

 
 

Există însă şi argumente în defavoarea unor astfel de bazine: 

o nu sunt recomandate categoriilor mici de vârstă (puiet, tineret) întrucât aceste bazine 

prezintă un grad ridicat de suspensii fine, care colmatează branhiile acestor 

exemplare, afectând direct-respiraţia şi indirect-creşterea 

o transparenţa apei este mult diminuată în comparaţie cu bazinele betonate  

o unele mamifere acvatice (factori limitativi) pot săpa galerii până la bazine şi astfel se 

constată pierderi considerabile în rândul matrialului de cultură 

o recoltarea peştilor se desfăşoară cu dificultate din cauza transparenţei reduse, la fel şi 

inventarierea materialului de cultură 

o deseori, malurile acestor bazine se surpă iar lucrările de întreţinere se desfăşoară cu 

dificultate. 

Fig.20  Bazine de pământ – Păstrăvăria Câmpul Cetăţii jud.Mureş 
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Indiferent de părerile împărţite ale specialiştilor în domeniu, bazinele betonate prezintă un 

trend ascendent, semn că până la urmă sunt de preferat, astăzi în România puţine păstrăvării 

utilizând bazine de pământ: Câmpul Cetăţii, Prejmer. 

Furajarea peştilor se desfăşoară de cele mai multe ori manual, dar încet-încet tehnologia 

modernă pătrunde şi în acest domeniu, astăzi existând sisteme de furajare cu autoservire sau 

automatizate complet. 

Sistemele clasice intensive de creştere a păstrăvilor sunt cele mai răspândite la ora actuală în 

România şi probabil vor mai trece ani buni până când alte siteme de creştere le vor lua locul, însă în 

mod cert acestea prezintă unele dezavantaje ce trebuiesc remediate: 

o suprafeţe de teren relativ mari, în condiţiile în care preţul terenurilor din zonele 

montane (şi nu numai) au explodat, din cauza investiţiilor masive în turismul 

montan 

o consum mare de apă 

o un personal numeros care deserveşte desfăşurarea proceselor tehnologice, cu efect 

direct asupra creşterii nivelului cheltuielilor 

o expunerea la riscul de a prelua ape poluate din sursa de alimentare 

o dependenţa de factorii climaterici (secetă, caniculă, ger, îngheţ) cu efect direct 

asupra vitezei de creştere a materialului de cultură (fig.21). 

 

 
Chiar dacă prezintă o serie de dezavantaje, de genul celor prezentate mai sus, aceste 

păstrăvării produc în proporţie de 90%, păstrăvul destinat consumului, iar până la apariţia altor 

sisteme de creştere pe piaţă, vor rămâne baza salmoniculturii româneşti. 

 

Fig.21 Influenţa factorilor 
climaterici asupra păstrăvăriilor 
clasice – Păstrăvăria Fiad jud. 

Bistriţa-Năsăud 
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3.3. SISTEM  RACEWAY. 
 

 Sistemele de cultură raceway sunt rar întâlnite în România. Ele se bazează pe existenţa unui 

curent puternic de apă, pe cursul căruia sunt înşirate mai multe bazine de creştere. Practic, o 

porţiune a unui curs de apă este transformată într-o amenajare piscicolă, iar densitatea de creştere a 

materialului de cultură este strict dependentă de volumul de apă care tranversează sistemul de 

creştere şi de viteza acesteia (fig.22). 

 
 

 Sitemele tip raceway prezintă avantajul unor costuri de amenajare scăzute în comparaţie cu 

alte sisteme de creştere, precum şi obţinerea unor producţii ridicate, datorită curentului puternic de 

apă care favorizează o densitate de creştere ridicată. 

 Dezavantajele acestor sisteme sunt: 

o dependenţa de condiţiile climaterice şi sezoniere 

o dificultăţi în administrarea furajelor din cauza curentului 

o riscul mare de transmitere a unor boli specifice de la un bazin la altul şi 

imposibilitatea efectuării unor tratamente 

o expunerea materialului de cultură la diverşi factori limitativi (mamifere, păsări, 

specii de peşti existente pe cursul de apă care ajung accidental în amenajarea 

piscicolă) 

o expunerea la pericolul unor calamităţi naturale care pot compromite producţia 

(inundaţii, viituri, spargerea bazinelor) 

o necesitatea intervenirii cu siteme de aerare suplimentară în cazul în care scade 

debitul cursului de apă. 

Fig.22  Sistem raceway 



  Daniel Ioan Cocan 
Creşterea păstrăvului curcubeu în sistem recirculant şi condiţii controlate de mediu 

 

 31 

3.4. VIVIERE FLOTANTE. 
 

 Majoritatea sistemelor intensive de creştere a păstrăvului necesită investiţii iniţiale majore, 

însă dacă un potenţial investitor nu dispune de un capital suficient, poate opta pentru metoda de 

creştere a peştilor în viviere flotante. 

 Metoda constă în creşterea peştilor în viviere ce plutesc la suprafaţa apei datorită unor 

flotoare (obiecte plutitoare) sau pot fi fixate de substratul bazinului acvatic(Vodă, 2004). 

 Nu este foarte bine cunoscută originea acestei metode de creştere a peştilor. Se pare că ea 

derivă din modul în care pescarii păstrau peştele capturat pe parcursul mai multor zile, până când 

aveau o cantitate suficientă pentru a o scoate pe piaţă. Aceştia confecţionau structuri asemănătoare 

unor cuşti, din cele mai diverse materiale, în care peştele era menţinut viu. Totuşi se cunoaşte faptul 

că metoda de creştere propriu-zisă a peştilor în viviere a debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea în 

S-E Asiei, când peştii erau menţinuţi în viviere din lemn sau bambus şi hrăniţi cu resturi alimentare. 

 Odată cu apariţia şi diversificarea materialelor sintetice, s-au creat numeroase modele de 

viviere, foarte durabile şi uşor de întreţinut. Faptul că furajele granulate au devenit din ce în ce mai 

accesibile, a fost de asemenea un element care a dus la dezvoltarea acestei metode de creştere a 

peştilor în numeroase ţări. 

 Deşi pare o metodă simplă la prima vedere, există unele aspecte care trebuie luate în 

considerare: 

o densitatea mare a peştilor din viviere poate genera probleme legate de calitatea apei 

şi răspândirea bolilor 

o furajele administrate trebuie să fie nealterate şi complete din punct de vedere 

nutriţional, asigurând în întregime necesarul de proteine, hidraţi de carbon, lipide, 

vitamine şi minerale 

o vivierele pot fi uşor vandalizate, ceea ce impune paza strictă a acestora 

o este necesară intervenţia zilnică la nivelul fiecărei viviere 

o dacă nu se aplică aerare suplimentară, producţia poate fi mai mică decât în alte 

sisteme de creştere 

Pe lângă toate aceste aspecte legate de creşterea peştilor în viviere, metoda prezintă şi 

avantaje: 

 creşterea peştilor în viviere se poate practica pe cursuri de apă sau în bazine acvatice 

din cele mai variate (heleşteie, lacuri de baraj sau naturale etc.) care nu se pretează a 

fi vidate sau care se golesc cu greutate 

 sunt eliminate costurile de construcţie/amenajare a bazinelor 

 vivierele sunt ieftine, astfel că este necesară o investiţie iniţială relativ mică 
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 dinamica de creştere a peştilor este foarte uşor de monitorizat 

 toate verigile fluxului tehnologic pot fi sub control permanent 

 pescuitul este facil. 

Pentru ca prin practicarea acestei metode de creştere să nu se obţină eşecuri, traduse prin 

mortalităţi în masă a populaţiei piscicole şi implicit pierderi financiare, trebuie cunoscute 

îndeaproape următoarele: 

 calitatea apei şi evoluţia sezonieră a principalilor factori fizico-chimici ai apei 

 caracteristicile pedologice şi hidrologice ale bazinului acvatic 

 modul de construire şi de amplasare corectă a vivierelor 

 caracteristicile populării, a manipulării peştilor şi a hrănirii acestora 

 aspecte cu privire la recoltarea şi valorificarea peştilor. 

Având în vedere că păstrăvul este un peşte de apă rece, se va opta pentru creşterea lui în 

viviere numai acolo unde temperatura apei o permite.  

Pentru păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus Mykiss), se apreciează că temperatura optimă de 

creştere este cuprinsă între 15-19oC, acesta încetând a se hrăni la temperaturi mai mici de 1-2oC sau 

mai mari de 23oC. 

Pentru păstrăvul fântânel (Salvelinus Fontinalis), sunt de preferat apele mai reci, prin faptul 

că acesta valorifică cel mai bine furajul la o temperatură de 12-14oC. Pentru ca păstrăvul să poată fi 

crescut în viviere, acestea trebuie să fie amplasate în ape bine oxigenate, cu peste 6 mg O2/litru apă, 

cele mai indicate fiind în acest sens lacurile montane de acumulare (fig.23). 

 

 
La noi în ţară, astfel de exploataţii salmonicole întâlnim la Bicaz-Izvorul Muntelui 

(păstrăvăria Potoci) şi la Brădişor (Vâlcea). 

 

Fig.23 Viviere flotabile 
– Păstrăvăria Potoci-

Bicaz 
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3.5. SISTEME SUPERINTENSIVE. 
 

 Aceste sisteme de creştere – relativ noi pentru ţara noastră – sunt destinate obţinerii unor 

producţii de peste 200 kg peşte / m3 apă, creşterea şi dezvoltarea materialului biologic de cultură 

relizându-se în condiţii de mediu strict controlate şi la densităţi foarte mari. 

Principiul sistemelor superintensive este acela de a valorifica cât mai bine potenţialul 

biologic al unei specii, pentru a se obţine o producţie maximă de peşte / m3 apă (Boaru, 2005). 

 Un număr redus de personal angajat poate asigura buna funcţionare a unei asemenea ferme. 

Există situaţii în care numai 2 angajaţi sunt suficienţi pentru a opera într-o asemenea exploataţie 

care poate să producă peste 200 tone de peşte anual. 

 Apariţia acestor sisteme de creştere a peştelui se datorează mai multor factori de natură 

socială, economică, ecologică, biologică, climaterică etc., iar aceasta  se explică astfel: 

 explozia demografică, creşterea numărului populaţiei umane la nivel mondial a condus 

la o criză a produselor alimentare (astăzi, peste o treime din populaţia Terrei trăieşte în 

condiţii de subnutriţie), fapt ce a condus la o cerere mai mare de produse alimentare, 

inclusiv peşte 

 rezervele de apă dulce de pe Terra sunt limitate (doar 3% din totalul volumului de apă 

existent, iar din acest 3%, mai bine de jumătate este reprezentat de calotele glaciare), 

astfel că au fost impuse de către autorităţi, în multe zone, măsuri de resticţionare a 

consumului de apă, determinând transformarea sistemelor de creştere extensive sau 

semiintensive, în sisteme intensive şi supraintensive care utilizează în desfăşurarea 

proceselor tehnologice cantităţi reduse de apă 

 capturile de peşte oceanic şi marin sunt din ce în ce mai reduse din cauza 

managementului deficitar în ceea ce priveşte resursele naturale ale mărilor şi oceanelor 

şi gestionarea acestora. Se impune astfel găsirea unor soluţii viabile, prin care să fie 

suplinită cererea de peşte pe piaţă în condiţiile în care capturile sunt tot mai scăzute, iar 

soluţia de viitor pare a fi implementarea sistemelor de creştere superintensive 

 poluarea apelor naturale continentale şi oceanice cu substanţe de natură diferită 

(petroliere, detergenţi, radioactive, metale grele, pesticide etc.) a condus la o creştere a 

incidenţei bolilor la peşti, fapt ce contravine regulilor de biosecuritate alimentară. 

Sistemele superintensive, prin monitorizare permanentă a parametrilor mediului de 

cultură, oferă produse sigure din punct de vedere alimentar şi sanitar 

 pe de altă parte, societatea se emancipeză, citeşte şi învaţă că produsele din peşte şi 

peştele în general, sunt alimente sănătoase, astfel că cererea de peşte este din ce în ce 

mai mare, în detrimentul altor alimente de origine animală (carne de porc, vită etc.) 
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 asigurarea unor producţii constante pe tot parcursul anului se poate face doar în 

sistemele superintensive, eliminându-se astfel caracterul sezonier al producţiilor 

piscicole din fermele clasice (exemplu – crapul şi alte specii de ciprinide, precum şi 

peştii răpitori de consum, se recoltează doar toamna; pescuitul maritim şi oceanic se 

desfăşoară doar în anumite perioade ale anului din cauza prohibiţiei în perioadele de 

reproducere sau migarţie a diferitelor specii de peşte). Se elimină totodată în acest mod, 

cheltuielile cu stocarea, păstrarea şi depozitarea producţiilor şi capturilor, în vederea 

livrării treptate pe tot parcursul anului (Cocan, 2006). 

Creşterea peştilor în sistem – superintensiv se poate face în două moduri: 

 sisteme „flow – through” 

 sisteme recirculante. 

 

3.5.1. SISTEMUL FLOW THROUGH. 
 

 Principiul de funcţionare a acestor sisteme de creştere se bazează pe trecerea apei o singură 

dată prin bazine. În general se utilizeză sursele de apă geo-termale sau apa caldă provenită de la 

termocentrale (apă care se pierde în general, fără a fi refolosită) (fig.24). 

 Bazinele utilizate în cadrul sistemelor flow-

through pot fi confecţionate din beton, metal, fibră de 

sticlă, polipropilenă sau simple prelate susţinute de un 

cadru metalic iar amplasamentul acestora se poate face 

în hale de producţie, în şoproane acoperite sau chiar în 

aer liber. 

 Utilizând în general apă caldă, speciile ce vor fi 

crescute în astfel de sisteme vor fi desigur specii cu 

afinitate la temperaturi ridicate, cum sunt somnul african, somnul de canal sau tilapia, dar prin 

amestecul apei geo-termale cu o altă sursă de apă rece, sistemul poate fi folosit şi în fermele  

ciprinicole în sezoanele reci (toamnă-primăvară), eliminînd astfel perioada rece în care crapul nu 

consumă furaje şi implicit nu creşte sau la incubaţia icrelor de ciprinide şi în bazinele de 

predezvoltare a puietului, mărind astfel perioada corespunzătoare primei veri. 

 În salmonicultură, aceste sisteme sunt mai puţin utilizate, dar există cazuri în care sunt 

folosite iar producţiile sunt pe măsură, aşa cum sunt păstrăvăriile din zona mediteraniană (Italia, 

Grecia, Spania, Croaţia), unde variaţiile de temperatură ale apelor montane pe parcursul unui an 

calendaristic sunt nesemnificative (12-16oC), iar sistemele funcţionează cu succes. 

Schema de principiu a unui sistem ,,flowSchema de principiu a unui sistem ,,flow--troughtrough””

Fig.24  Sistem flow through 
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 Avantajele utilizării unor astfel de sisteme se referă la producţiile mari obţinute pe suprafaţă 

de volum şi timp, dar prezintă dezavantajul utilizării unor volume mari de apă (fig.25). 

 
 De asemenea, este imperios necesar ca pentru obţinerea rezultatelor preconizate, furajarea 

materialului de cultură să se facă doar cu furaje granulate, echilibrate din punct de vedere al 

nivelului de proteine, carbohidranţi, lipide, vitamine, minerale etc.şi după un program de furajare 

bine pus la punct. 

 

3.5.2. SISTEMUL RECIRCULANT. 
 

Tendinţa actuală a pisciculturii din ţările UE şi SUA este de mărire a ponderii producţiei de 

peşte obţinut în sisteme superintensive şi în special în sisteme cu apă recirculată. 

Aceste sisteme de creştere câştigă în ultima vreme din ce în ce mai mult teren datorită 

multiplelor avantaje pe care le prezintă: 

 posibilitatea amplasării unor astfel de sisteme în zone lipsite de un curs permanent de 

apă 

 prin recirculare se conservă resursele de apă 

 există un control strict asupra mediului de creştere, astfel că se menţin condiţii 

optime de crştere pe tot parcursul anului 

 există posibilitatea obţinerii în flux continuu, pe tot parcursul anului, de produse 

proaspete 

 inventarul piscicol se poate face cu o mai mare acurateţe decât în heleşteie, pe tot 

parcursul ciclului de producţie 

 amplasamentul acestor ferme se poate face în apropierea locului de desfacere a 

producţiei, fiind eliminate cheltuielile cu transportul. 

Fig.25 Sistem flow through 
– Oradea- fermă somn 

african 
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Deşi există numeroase avantaje, aceste sisteme se dezvoltă cu greutate, în principal, din 

cauza nivelului ridicat al investiţiilor iniţiale, a tehnologiei avansate care trebuie însuşită şi a 

consumului relativ ridicat de energie de pe parcursul exploatării sistemului. Prin găsirea unor soluţii 

de depăşire a acestor impedimente, rezultatele de producţie pot fi spectaculoase, iar amortizarea 

investiţiilor se poate face într-un interval foarte scurt de timp (Cocan, 2006). 

Făcând o paralelă între sistemul de creştere a peştilor în heleşteie şi sistemele cu apă 

recirculantă, se poate vedea diferenţa foarte mare în ceea ce priveşte producţia. Astfel, dacă în 

heleşteie, în cele mai fericite cazuri, se poate obţine o producţie de 0,2 kg peşte/m2 , în bazinele 

sistemelor recirculante se pot obţine chiar peste 200 kg peşte/m3, deci de cca. 1000 de ori mai mult. 

Un sistem recirculant trebuie să cuprindă pe lîngă bazinele de creştere a peştelui, mai multe 

instalaţii care să permită asigurarea condiţiilor de mediu corespunzătoare cerinţelor biologice ale 

speciei de cultură. Acestea trebuie să menţină un mediu de creştere excelent din punct de vedere 

calitativ, asigurând în acelaşi timp hrană adecvată pentru creşterea optimă (fig.26). 

 
 

Menţinerea unei bune calităţi a apei este de primă importanţă pentru sistemele recirculante. 

Apa cu o calitate slabă nu duce neapărat la moartea speciei de cultură, ci la reducerea ritmului de 

creştere al acesteia, cauzând stres şi mărirea incidenţei bolilor. Astfel, prin intermediul instalaţiilor 

din sistem, trebuie monitorizaţi şi menţinuţi în parametrii optimi pentru specia de cultură, următorii 

factori: oxigenul solvit, amoniacul, nitriţii, nitraţi, bioxidul de carbon, pH-ul, suspensiile solide etc. 

Peştii elimină în mediul de cultură bioxid de carbon, amoniac şi materii fecale. Componentele 

sistemului trebuie să elimine aceste elemente şi să prevină efectele nocive ale acetora. Astfel, pentru 

menţinerea unei ape de calitate corespunzătoare, trebuie ca aceasta să fie evacuată continuu din 

bazinul de creştere şi să sufere procese de filtrare, biofiltrare, oxigenare, sterilizare, urmând ca apoi 

să fie repompată în bazin. 

Fig.26  Sistem recirculant – elemente componente 
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Orice eroare de proiectare sau de funcţionare a unei componente a sistemului poate avea 

rezultate catastrofale în rândul populaţiei piscicole din bazine şi implicit în buzunarele 

investitorilor. Riscurile se reduc însă foarte mult atunci când proiectul este făcut pe bază de calcule 

riguroase de către specialişti, iar instalaţiile sunt judicios alese (fig.27). 

Schema de principiu a unui sistem recirculantSchema de principiu a unui sistem recirculant

 

 

 

3.5.2.1. COMPONENTELE SISTEMULUI RECIRCULANT. 
 

 Componentele unui sistem recirculant pot fi împărţite în următoarele categorii: 

 componente esenţiale: sursa de apă, filtrarea mecanică, filtrarea biologică, 

elementele de prevenire a bolilor, bazinele de cultură, pompele, conductele, controlul 

mediului ambiant, elementele de reglare a gazelor dizolvate (O2, CO2), generatorul 

de energie de rezervă 

 infrastructura şi echipamentele auxiliare: incinta care adăposteşte întregul sistem, 

echipamentele de monitorizare a calităţii apei, sistemul de alarmare, sistemul de 

furajare, magazii, vestiare şi camere pentru personal, administraţia şi atelierele 

 sisteme suplimentare pentru sprijinirea producţiei: bazinele de carantină, sisteme 

de spălare şi purjare, sisteme de control şi monitorizare automată. 

 

 

Sursa de apă. 

Un sistem recirculant nu poate utiliza la infinit aceiaşi cantitate de apă, aceasta fiind 

primenită zilnic cu 5-10% din volumul total. Din acest motiv, sistemul recirculant va fi amplasat 

lîngă o sursă de apă care poate asigura zilnic un volum de apă reprezentând cel puţin 20% din 

volumul total de apă existent în sistem. Se vor efectua în permanenţă analize complete ale apei 

pentru a determina dacă este corespunzătoare pentru cultura peştilor. Sursele subterane sunt de 

Fig.27  Sistem recirculant  
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preferat, pentru că sunt lipsite de agenţi patogeni, dar trebuie să nu fie contaminată cu alte substanţe 

indizerabile (sulfaţi, Fe în cantităţi mari, metale grele etc.)(fig.28) 

. 

 

Filtrarea mecanică. 

Densitatea mare de populare a sistemelor recirculante impune administrarea unei cantităţi 

mari de furaje şi din acestea rezultă un nivel ridicat al deşeurilor (materii fecale şi hrană 

neconsumată). Filtrarea mecanică eficientă va reduce mult cererea de oxigen dizolvat, pentru că 

descompunerea acestor substanţe de natură organică se face cu un consum mare de oxigen. În plus, 

descompunerea materiilor fecale va produce cantităţi mari de amoniac, bogat în azot, determinând o 

solicitare mai mare a filtrului biologic. 

Particulele solide grosiere (> 100 micrometri) sunt în general înlăturate prin folosirea unor 

dispozitive de sedimentare – decantare prevăzute cu sifoane de eliminare. 

Particulele în suspensie (< 100 micrometri) pot fi îndepărtate cu ajutorul filtrelor cu nisip cu 

presiune, cartuşe filtrante, filtre cu textură ierboasă (matting) etc. 

Spălarea (curăţarea) filtrelor mecanice se face după caz, automat sau manual. 

 

Filtrarea biologică. 

Deşeurile toxice dizolvate trec prin filtre mecanice şi trebuie să fie îndepărtate folosind 

filtrarea biologică. Biofiltrele găzduiesc specii bacteriene specializate care transformă deşeurile 

azotate dizolvate în forme netoxice în condiţii normale. 

Astfel, bacteriile din genul Nitrosomonas transformă amoniul în nitrit (NO2-N) iar bacteriile 

Nitrobacter, transformă nitritul în nitrat. 

Filtrele biologice sunt proiectate pentru a asigura o suprafaţă foarte mare a mediului pe care 

să se fixeze ambele specii de bacterii nitrificatoare, în general un mediu din material plastic, inert şi 

lipsit de toxicitate, avînd avantajul suplimentar de a fi uşor de manevrat în timpul operaţiilor de 

întreţinere. 

Fig.28  Sursa de apă subterană – ideală pentru 
sistemele recirculante  
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Elemente de control a bolilor. 

Sistemele recirculante a apei sunt sisteme parţial închise, conţinând peşti într-o densitate 

mare, în strânsă apropiere unul de altul pentru o durată lungă de timp. Acestea sunt condiţii de risc 

crescut pentru apariţia bolilor şi a infestării cu paraziţi. De aceea trebuie instalate unele elemente de 

control care să ajute la stăpânirea nivelului de prezenţă a bacteriilor, virusurilor, fungilor, 

protozoarelor şi a paraziţilor. Metoda cea mai uzuală de control a bolilor constă în folosirea razelor 

untraviolete (UV) şi a ozonului (fig.29). 

 
Razele UV sunt produse de lămpi cu vapori de mercur şi prezintă o puternică activitate 

germicidă, acţionând asupra componentelor ADN. 

 Ozonul (O3) este un puternic agent oxidant şi este utilizat în tratarea apei şi îmbunătăţirii 

calităţii acesteia în cadrul sistemelor recirculante. El inactivează bacteriile şi virusurile, dar 

interacţionează şi cu substanţele organice, reducând turbiditatea apei astfel: 

 oxidează compuşii organici 

 ajută la coagularea particulelor, rezultînd forme mai mari ce pot fi reţinute de către 

filtrele mecanice 

 descompune moleculele organice mari în altele mai mici şi mai uşor biodegradabile. 

 

 

Bazinele de cultură şi conductele. 

Bazinele de cultură din cadrul sistemelor recirculante sunt confecţionate uzual din materiale 

netoxice, inerte şi necorozive, ce includ fibrele de sticlă, polietilena turnată, plăcile de polietilenă cu 

densitate mare sudate, betonul şi plăcile de metal. Ele pot avea forma rotundă, pătrată cu colţurile 

rotunjite sau rectangulară, fiind prevăzute cu un dren central. Culoarea bazinelor trebuie să fie mată  

sau închisă, pentru a minimaliza stresul peştilor. 

Sunt preferate bazinele circulare, mai ales pentru faptul că în acestea se poate dirija curentul 

de apă în vederea concentrării şi îndepărtării particulelor decantabile dar şi pentru că asigură un 

mediu de cultură relativ uniform (fig.30). 

Fig.29  Lampă UV  



  Daniel Ioan Cocan 
Creşterea păstrăvului curcubeu în sistem recirculant şi condiţii controlate de mediu 

 

 40 

 

Sistemul de conducte trebuie să separe 

fluxul de intrare de cel de evacuare a apei. Sunt 

utilizate în general conducte şi racorduri din 

PVC. Sistemele de distribuţie trebuie să fie astfel 

concepute şi construite încât să asigure accesul 

uşor la conducte, în scopul curăţării şi întreţinerii 

acestora şi să permită o golire completă. 

 

Pompele. 

Rolul pompelor într-un sistem recirculant este acela de a mişca apa în vederea oxigenării 

acesteia şi de a îndepărta dejecţiile din bazinele de cultură. Uzual sunt folosite pompe centrifuge, 

pompe cu flux mixt, pompe axiale sau pompe cu aer (air-lift pump). După modul de instalare se 

întâlnesc: pompe submersibile, pompe submerse mişcate de ax, pompe aspirante şi pompe aspirant 

respingătoare. 

Pompele utilizate în sistemele recirculante trebuie să fie de tip industrial, capabile să 

funcţioneze la capacitate maximă fără întrerupere. 

 

Generatoarele electrice de rezervă. 

Defecţiunile reţelelor electrice şi pauzele de curent, pot cauza pierderi catastrofale în 

sistemele recirculante. Timpul de reacţie la probelmele critice din aceste sisteme trebuie să fie 

foarte scurt (minute) din cauza marii densităţi de populare şi a dependenţei de pompe în vederea 

asigurării oxigenului necesar peştilor. Această situaţie determină obligaţia imperioasă a existenţei 

unor surse de energie de rezervă. Preferabile sunt generatoarele cu motor Diesel şi ideale sunt cele 

cu un exces de capacitate. Acestea trebuie să dispună de un mecanism automat de pornire, care să 

poată pune în funcţiune generatorul, în cazul unei pene de curent. Ele trebuie verificate des (lunar) 

pentru a avea siguranţa funcţionării la nevoie. 

 

Controlul mediului ambiant. 

Temperatura apei este unul din factorii primari de mediu care influenţează rata de creştere a 

peştilor. Un sistem recirculant trebuie să fie capabil să controleze temperatura apei în vederea unei 

creşteri optime, obţinându-se astfel câştiguri economice care să justifice costurile de funcţionare. 

Metodele cele mai eficiente de încălzire a apei recirculante sunt: încălzitoarele imerse, 

boilere cu gaz, schimbătoarele de căldură şi pompele încălzitoare (şi răcitoare). Încălzirea spaţiului 

poate fi luată în considerare dar nu este o metodă aşa eficientă precum celelalte metode de încălzire. 

Fig.30  Bazine circulare  
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Iluminatul reprezintă de asemenea unul din factorii ce influenţează rezultatele de producţie 

într-un sistem recirculant, întrucât peştii caută hrana vizual. El poate fi realizat cu becuri 

incandescente sau fluorescente, montate în dispozitive corespunzătoare, rezistente la medii cu 

umiditate ridicată. Iluminarea naturală poate fi folosită pantru a o suplimenta pe cea artificială, dar 

acest lucru poate favoriza dezvoltarea algelor, atunci când lumina cade direct pe apa din bazinele de 

cultură. 

 

Managementul gazelor dizolvate. 

În proiectarea unui sistem recirculant, trebuie prevăzută asigurarea nevoilor de oxigen 

dizolvat (DO) a tuturor componentelor sistemului şi să permită îndepărtarea bioxidului de carbon 

(CO2) produs prin respiraţia peştilor. Managementul azotului dizolvat trebuie să fie luat şi ele în 

seamă, datorită potenţialului de a deveni letal la niveluri de suprasaturaţie reletiv mici. 

Există o relaţie directă între consumul de oxigen al peştilor, furajare şi rata de creştere. Dacă 

oxigenul nu este aproape de nivelul de saturaţie, rata de creştere se va reduce, timpul de creştere se 

va extinde, reducându-se profitul potenţial. 

Sistemele cu o densitate de creştere de 30-40 kg / m3 apă pot utiliza pentru asigurarea 

necesarului de oxigen ventilatoare şi componente de re-aerare (difuzoare, degazatoare). În cadrul 

sistemelor cu densităţi mari de creştere (peste 100 kg / m3) se va utiliza oxigenul pur provenit fie 

din butelii cu oxigen lichid fie de la un sistem de generare a oxigenului. 

Nevoia de oxigen a peştilor variază în funcţie de rata metabolismului (dependentă în parte de 

consumul de furaje), mărimea peştilor şi de condiţiile de găzduire. 

Doxidul de carbon (CO2) este un produs al respiraţiei peştilor şi a bacteriilor din sistemele 

recirculante. Producţia lui este legată direct de cantitatea de oxigen consumată (la 1 gram O2 

consumat, se produc 1,2 grame CO2). Dioxidul de carbon reacţionează cu apa formând acid 

carbonic care scade pH-ul în sistem. Nivelurile ridicate de CO2 din sânge conduc la o scădere a pH-

ului sangvin al peştilor, ce duce la reducerea capacităţii hemoglobinei de a transporta oxigenul, 

chiar la niveluri ridicate ale oxigenului dizolvat. 

Dioxidul de carbon este de câteva ori mai solubil în apă decât oxigenul şi implicit, mai greu 

de îndepărtat. Eliminarea CO2 din sistemele recirculante se realizează utilizând dispozitive de 

îndepărtare a gazelor (gas-striping device) – un ventilator care împinge cu putere aerul prin tuburile 

cu mediu deschis de degazare din material plastic. 

 

Incinta de amplasare a sistemului recirculant. 

Sistemele recirculante trebuiesc instalate într-o structură cu mediu controlat pentru a putea 

beneficia de controlul asupra temperaturii apei şi iluminării, necesar pentru optimizarea producţiei. 



  Daniel Ioan Cocan 
Creşterea păstrăvului curcubeu în sistem recirculant şi condiţii controlate de mediu 

 

 42 

Construcţia trebuie să asigure un grad de izolaţie bun şi să dispună de mijloace de control a 

umidităţii şi de înlăturare a condensului. Dimensionarea incintei se va stabili abia după proiectarea 

iniţială a sistemului recirculant. Înălţimea este importantă şi se recomandă a fi de cel puţin 3,5-4,0 

m (o înălţime prea mare creşte nevoile de încălzire). Planşeul trebuie să fie din beton, cu o scurgere 

bună. Sifoanele de scurgere trebuie prevăzute cu grătare de împiedică alunecarea. Sunt necesare de 

asemenea unele mijloace de protecţie împotriva insectelor. 

Macarale fixate pe tavan şi poduri rulante pot fi de folos în operaţiunile de recoltare şi de 

mutare a peştilor. 

 

Echipamente de monitorizare a calităţii apei. 

  Microscoapele sunt utile pentru managementul sănătăţii, pentru că ele oferă capacitatea de 

examinare a peştilor (probe de piele, secţiuni de branhii, paraziţi etc.). Examinarea trebuie făcută cu 

regularitate şi poate fi la îndemâna fermierului după o pregătire elementară. 

 Echipamente de testare de rutină a calităţii apei, trebuie să fie disponibile, pentru a permite 

determinarea şi măsurarea oxigenului dizolvat, a temperaturii, salinităţii, pH-ului, amoniac, nitriţi, 

nitraţi, duritatea apei etc. Aceşti parametrii pot fi măsuraţi folosind teste-Kit, aparatură electronică 

sau sisteme automate de monitorizare. 

 

Sisteme de alarmă, monitorizare şi control. 

O monitorizare precisă se bazează pe analize curente în sistemele recirculante şi conduce la 

dezvoltarea unui proces de control mai eficient, care asigură o continuă reducere a costurilor. Se 

folosesc în general robinete de reglat debitul, senzori de nivel a apei, sonde de presiune, 

întrerupătoare de curent electric, senzori pentru oxigenul dizolvat, pentru temperatură, aceştia 

asigurând informaţii necesare sistemelor de alarmă şi de control. 

Fermele de mari dimensiuni pot incorpora sisteme de monitorizare, alarmă şi control mai 

sofisticate. Acestea pot fi sisteme bazate pe controloare logice programabile (PLC) individuale sau 

centralizate, computerizate. Aceste sisteme sunt destul de scumpe pentru a putea fi utilizate în 

sistemele mici. 

 

Sistemul de furajare. 

Pentru obţinerea celor mai bune performanţe şi pentru reducerea costurilor hranei, 

managementul furajării este un factor esenţial. Frecvanţa furajărilor şi cantitatea de hrană 

administrată, depind de mărimea peştilor şi de specie. 
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Sistemele recirculante trebuie să folosească hrănitoare mecanice (cu bandă, vibratoare, cu 

melc etc.) care să poată fi programate să distribuie cantitatea stabilită, într-o anumită durată de timp 

şi de un număr de ori pe zi (fig.31). 

 

Aceste hrănitoare automate pot reduce nevoia 

de forţă de muncă. Totuşi, cei mai mulţi crescători, 

folosesc aceste sisteme în combinaţie cu furajarea 

manuală, pentru a putea observa peştii şi pentru a avea 

posibilitatea de a ajusta raţia de hrană după variaţiile 

zilnice, prevenind suprafurajarea care încarcă inutil 

sistemele de tratare a apei şi cresc costurile de hrănire. 

Hrănitoarele automate conferă şi avantajul de a 

distribui mai frecvent hrana, asigurând o solicitare 

constantă a filtrelor mecanice şi biologice. 

 

 

Spaţii pentru depozitare, atelier, procesare, administraţie şi personal. 

Pentru buna desfăşurare a procesului tehnologic într-un sistem recirculant, este nevoie de 

câteva spaţii auxiliare: 

 Magazii (depozite) care să asigure condiţii pentru o depozitare maximă a furajelor 

bogate în proteine şi uleiuri (temperatură sub 4oC, mediu uscat şi întunecos, lipsit de 

rozătoare). 

 Spaţii pentru procesare, construite pentru a corespunde standardelor şi 

reglementărilor autorităţilor guvernamentale (Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Agriculturii şi Alimentaţiei, ANSVSA). 

 Atelier pentru întreţinerea şi confecţionarea echipamentelor şi ustensilelor de lucru. 

 Birou pentru personalul superior şi administrativ. 

 Un spaţiu pentru preparat şi servit masa, duşuri şi toalete pentru personal, dar şi un 

spaţiu pentru odihna personalului care lucrează în schimburi prelungite sau de 

noapte, pentru a putea menţine o capacitate de muncă (şi implicit o producţie) 

ridicată. 

Fig.31  Distribuitor automat de furaje  
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Sisteme de carantină şi tratament. 

Este prudent să se izoleze peştii noi de componentele principale ale sistemului recirculant, 

până când poate fi stabilit că nu sunt purtători de boli. În acest scop se pot instala unul sau mai 

multe sisteme recirculante de dimensiuni mai mici, fiecare cu echipamente proprii şi separate de 

lucru şi de testare a calităţii apei. Pentru a limita transmiterea bolilor datorită nevoilor de acces ale 

personalului, trebuie să se acorde atenţia cuvenită măsurilor de dezinfectare şi spălare a 

încălţămintei şi ale mâinilor. Dacă se poate, acest sistem(e) trebuie să fie adăpostit într-o cameră 

separată, fără acces direct în zona bazinelor de cultură. Acolo trebuie să se stabilească şi locuri 

pentru depozitarea substanţelor dezinfectante şi pentru ustensilele murdare folosite (foarfece, ace, 

etc.). 
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PARTEA A II-A 
CAPITOLUL 4. 

CERCETĂRI PROPRII – LUCRĂRI PRACTICE. 

 
4.1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXPERIMENTULUI. 
 

 Fără a repeta elementele referitoare la avantajele sistemelor recirculante, elemente prevăzute 

deja în capitolele anterioare, trebuie amintiţi totuşi facorii care m-au determinat să demarez acest 

proiect ce s-a întins pe aproape întreaga perioadă a studenţiei (2003 – 2008): 

 dorinţa de a nu depinde de o anumită fermă piscicolă, instituţie sau societate 

comercială, în vederea efectuării lucrărilor practice necesare lucrării de licenţă  

 afinitatea personală faţă de speciile de salmonide 

 nedumerirea faţă de importurile masive de salmonide (în special păstrăv curcubeu) şi 

de prezenţa acestor produse în punctele de desfacere (magazine specializate, 

supermarket-uri etc.)în condiţiile în care (după opinia mea), România are un 

potenţial enorm în ceea ce priveşte posibilitatea înfiinţării unor complexe 

salmonicole competitive din punct de vedere calitativ şi cantitativ 

 inexistenţa aproape totală a sistemelor superintensive (în special recirculante) în 

România 

 opinia unor specialişti în domeniul acvaculturii care spun, citez: „ sistemele 

recirculante, fiind foarte costisitoare în ceea ce priveşte investiţia iniţială şi costurile 

anuale, nu se justifică decât dacă se cresc specii cu valoare ridicată precum: sturioni, 

şalăul, bibanul, anghila, somnul, tilapia etc. În nici un caz aceste sisteme nu se vor 

aplica pentru creşterea ciprinidelor de consum sau a păstrăvilor. Aceste specii pot fi 

crescute în sistem, doar ca specii auxiliare celorlalte amintite” ( www.STERLET.RO 

2007) 

 imposibilitatea amenajării unui alt tip de exploataţie piscicolă, sistemul recirculant 

fiind singurul care putea fi amplasat în oraşul Cluj-Napoca, unde urmam cursurile 

universitare, evitând astfel deplasarea zilnică înafara oraşului, eliminând cheltuieli cu 

paza amenajării, evitând riscul unor intemperii climaterice şi meteorologice, 

eliminând din calcule posibilitatea braconajului piscicol (gravă boală a pisciculturii 

româneşti) 
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 posibilitatea monitorizării permanente a funcţionării sistemului, acesta fiind amenajat 

în locuinţa personală (în garajul personal – astăzi având o altă destinaţie – mică 

amenajare piscicolă experimentală) 

 sprijinul moral şi material al familiei care m-a susţinut în permanenţă în desfăşurarea 

experimentului 

 sprijinul coordonatorilor de proiect, din toate punctele de vedere: ştiinţific, moral, 

achiziţionare material biologic, tratamente, statistică etc 

 avantajul de a avea la dispoziţie o sursă de apă curată şi conformă din punct de 

vedere a parametrilor fizico-chimici în ceea ce priveşte creşterea peştilor, adică apa 

potabilă din reţeaua publică a oraşului Cluj-Napoca. De altfel, oraşul Cluj-Napoca 

este recunoscut ca fiind unul din oraşele româneşti ce beneficiază de o apă curată, 

motiv pentru care, în această zonă a României s-a şi dezvoltat mult o altă ramură 

importantă a acvaculturii: acvaristica ornamentală. 

Toţi aceşti factori au fost hotărâtori în luarea deciziei de a pune în aplicare experimentul ce 

urmează a fi prezentat. Nu am pretenţia de a afirma că în desfăşurarea experimentului nu ar mai fi 

fost loc de mai bine, însă consider că el reprezintă un mic pas făcut în implementarea pe viitor a 

unor ferme adevărate, la o scară mult mai mare, care să ofere produse de calitate superioară pieţei 

de profil. 

Desigur, în eventualitatea înfiinţării unor astfel de ferme, ele nu vor fi amplsate sub nici o 

formă în mijlocul oraşelor (aşa cum este cazul acestui experiment) din cauza cheltuielilor mari cu 

sursa de apă şi canalizare şi datorită faptului că probabil nu ar primi niciodată autorizaţia de 

funcţionare din partea autorităţilor sanitar-veterinare. Totuşi, ele pot fi amplasate potenţial în 

imediata vecinătate a oraşului (15-20 km), spre Vest, unde începe frumoasa şi încă „sănătoasa” 

locaţie a Munţilor Apuseni (Gilău, Tarniţa, Răcătău, chiar Floreşti). 

 

4.2. ORGANIZAREA EXPERIMENTULUI. 
 

4.2.1. ALEGEREA LOCAŢIEI ŞI AMENAJAREA INCINTEI. 
 

 După proiectarea prealabilă a sistemului recirculant s-a pus problema găsirii unei locaţii a 

acestuia, suprafaţa necesară fiind de 30-35 m2. Având avantajul de a locui într-o casă particlară şi 

având în posesie un garaj destinat autovehicolului, amplasat sub locuinţă, am decis să schimb 

destinaţia acestui spaţiu. Sistemul recirculant urma să fie amplsat în acest spaţiu, însă trebuiau aduse 

unele modificări şi îmbunătăţiri din punct de vedere constructiv, în vederea bunei desfăşurări a 

procesului tehnologic şi a bunei funcţionări a sistemului. 
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 Au fost efectuate în acest scop: 

 lucrări de igienizare a spaţiului şi de eliberare a tuturor obiectelor care nu aveau 

nimic în comun cu funcţionarea sistemului 

 zugrăvirea spaţiului 

 instalarea unei surse de apă şi a unui sifon de evacuare a acesteia 

 instalarea unei pardoseli uşor de întreţinut şi rezistente la umiditatea mare ce avea să 

se instaleze în încăpere (plăci ceramice glazurate-gresie) 

 etanşeizarea ochiurilor de geam şi a căilor de acces în vederea păstrării unei 

temperaturi constante în incintă 

 montarea unor surse de curent şi a unei surse de iluminat artificial 

 instalarea unei surse de căldură (calorifere), care să menţină o temperatură optimă pe 

perioada desfăşurării experimentului (5 decembrie 2006 – 1 iulie 2008)(fig.32). 

 

         
 

 

Odată efectuate aceste operaţiuni s-a trecut la amenajarea sistemului recirculant propriu-zis. 

 

4.2.2. AMENAJAREA SISTEMULUI RECIRCULANT – PĂRŢI COMPONENTE. 
 

4.2.2.1. BAZINUL DE CULTURĂ ŞI CONDUCTELE. 
 

 Încă de la început, am hotărât ca bazinul de cultură să fie unul circular, datorită multiplelor 

avantaje pe care le prezintă (avantaje prezentate în capitolele anterioare). A urmat o perioadă de 

studiu, căutări şi tatonări a terenului în vederea găsirii unei soluţii viabile, a unui bazin 

corespunzător din punct de vedere constructiv şi din punct de vedere al materialului din care urma 

să fie construit. 

Fig.32  Amenajarea spaţiului destinat experimentului  
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 Iniţial am dorit să-l confecţionez acasă, din fibre de sticlă armate cu răşini epoxidice, însă 

am renunţat la idee din cauza volumului mare de muncă (turnarea unei matriţe, realizarea bazinului 

propriu-zis, finisarea acestuia), a cheltuielilor care se apropiau de costul unor bazine gata fabricate 

de către firme specializate şi din cauza lipsei de timp. 

 După contactarea a numeroase societăţi comerciale specializate în construcţia de bazine şi 

rezervoare din materiale plastice, am găsit soluţia considerată cea mai bună, tocmai în Cluj-Napoca. 

Este vorba despre o societate specializată în sisteme de filtrare a apei şi de confecţionare a 

piscinelor exterioare. Găsind în această societate oameni deschişi şi inovatori, am hotărât să apelez 

la ei, iar aşteptările au fost peste măsură (fig.33). 

 

       

 

 Materialul din care a fost confecţionat bazinul, este rezistent la factori mecanici (lovituri, 

încovoieri, presiune, torsiune), la modificări climatice (în condiţii de depozitare exterioară rezistă 

30 de ani fără a suferii modificări de structură, rezistenţă, culoare, etc.) şi nu reacţionează cu apa 

(este un material inert, netoxic şi necoroziv). Este vorba de plăci de polietilenă cu densitate mare – 

sudate, care au fost îndoite şi sudate cu ajutorul unor utilaje moderne. 

 Faptul că angajaţii societăţii care a confecţionat bazinul de cultură erau bine pregătiţi 

profesional a fost un avantaj în plus, aceştia găsind soluţii bune de a da o rezistenţă mare la 

presiunea apei, întrucât bazinul urma să fie amplasat pe o structură de susţinere (piscinele pe care 

aceştia le confecţionau, erau de obicei amplasate în săpături efectuate în substrat, iar presiunea 

exercitată asupra pereţilor şi a fundului piscinei, era preluată de substrat, în mod uniform). 

 Am obţinut aşadar un bazin ideal, circular, cu baza uşor conică şi un orificiu central, pe unde 

urmau a fi eliminate solidele sedimentate (resturi de furaj, fecale). 

 Un alt avantaj al materialului din care a fost confecţionat bazinul, era acela de a putea fi 

curăţat uşor, folosind doar o perie sau un burete. 

Fig.33  Bazinul experimental  
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 Conductele de alimentare, evacuare şi recirculare a apei au fost achiziţionate de la magazine 

de specialitate, fiind confecţionate din polietilenă. 

 Dimensiunea acestora (diametrul) a fost stabilit în funcţie de debitul pompelor de recirculare 

şi de capacitatea de evacuare a apei uzate din bazin. 

 Suportul de susţinere a bazinului a fost confecţionat din lemn. Chiar dacă lemnul nu rezistă 

prea mult timp la umiditate, aceasta a fost soluţia de compromis, întrcât se apropia termenul stabilit 

pentru aducerea materialului biologic, iar realizarea unui suport metalic ar fi durat prea mult timp 

(fig.34). 

 
Totuşi, pentru ca lemnul să reziste la umiditate, a fost tratat cu ulei de in, iar astăzi (după doi 

ani de la confecţionare), îşi păstrează caracteristicile nemodificate. 

Dimensiunile bazinului de cultură: 

 înălţime  1,00 m 

 diametru  2,00 m 

 volum   3,14 m3 

 

 

4.2.2.2. POMPE DE RECIRCULARE. 
 

 În vederea recirculării apei din sistemul de cultură, am folosit două tipuri de pompe: 

 

POMPA SUBMERSIBILĂ OCTOPUS OTP – 3000, cu următoarele caracteristici tehnice: 

 putere nominală 65 W 

 voltaj 230V / 50Hz 

 înălţimea coloanei de apă 3,10 m 

 debit 3.000 litri / oră (3m3 apă / oră) 

Fig.34  Suportul de susţinere a bazinului 
experimental  
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Această pompă a fost instalată în interiorul bazinului de cultură cu ajutorul unor ventuze de 

cauciuc. Rolul ei era acela de a prelua apa din partea inferioară a bazinului şi de a o transporta spre 

un filtru TETRAPOND cu funcţie de filtrare mecanică şi biologică. Filtrul fiind amplasat deasupra 

bazinului de cultură (diferenţă de nivel - 1m), după trecerea apei prin acesta, apa se întorcea 

gravitaţional în bazin, filtrată şi aerată (prin cădere). 

Pompa s-a dovedit a fi eficientă din mai multe motive: 

 funcţionând pe pricipiu electromagnetic, nu emitea zgomote aproape deloc, 

materialul de cultură neavând de suferit din această cauză (silenţiozitate) 

 debitul pompei (3m3 / oră), permitea primenirea (rotaţia) apei de 24 ori pe zi, odată 

cu această rotaţie având loc şi filtrarea şi aerarea apei 

 fiind amplasată în mediul de cultură, acesta reprezenta şi mediul ei de răcire, din 

acest motiv pompa a funcţionat fără oprire timp de 6 luni (cu excepţia unor revizii 

tehnice de scurtă  durată) 

 fiind amplasată în partea inferioară a bazinului de cultură, odată cu apa, prelua şi 

reziduri existente în apă, acestea ajungând în mediile de filtrare 

 în vederea protecţiei materialului de cultură, pompa a fost prevăzută cu un grătar din 

materialul plastic care impiedica peştii să pătrundă la elementele rotative ale pompei 

 dimensiunile pompei erau mici (25x15x15 cm) iar greutatea de 3,3 kg, putând fi 

astfel uşor manevrată 

 preţul de cost al pompei – convenabil 

 consum redus de energie. 

 

POMPA EXTERIOARĂ CENTRIFUGALĂ EINHELL ROYAL GP JET 811 (fig.35), cu 

următoarele caracteristici tehnice: 

 

 putere nominală 600 W 

 voltaj 230 V / 50 Hz 

 înălţimea coloanei de apă 8,00 m 

 presiunea nominală 4 bari 

 debit 3.600 litri / oră (3,6 m3 / oră). 

Pompa a fost instalată la exterior, sub nivelul 

bazinului de cultură şi a fost racordată direct la pâlnia 

de evacuare centrală a bazinului. Rolul ei a fost acela 
Fig.35  Pompa exterioară  
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de eliminare prin absorţie rapidă a rezidurilor sedimentabile, aşezate în zona centrală a bazinului de 

cultură. 

Această pompă funcţiona doar 10-15 minute / zi, rolul ei fiind doar acela de a elimina 

rezidurile şi de a le trimite spre sistemul de canalizare. 

Avantaje: 

 puterea mare de absorbţie a rezidurilor 

 preţ de cost convenabil 

Dezavantaje: 

o consum mare de energie 

o nivel de zgomot ridicat. 

 

Datorită puterii mari de absorţie, în centrul bazinului de cultură (unde era racordată pompa) 

a fost instalată o sită din material plastic, rolul acesteia fiind acela de a proteja materialul de cultură 

de a nu fi atras spre elementele în mişcare ale pompei prin conducte. 

 

 

4.2.2.3. SISTEME DE FILTRARE. 
 

 Cu siguranţă, în amenajarea unui sistem recirculant, componenta cea mai costisitoare este 

sistemul de filtrare. Probabil că acesta este şi unul din motivele pentru care sistemele recirculante nu 

s-au dezvoltat foarte mult în România, precum şi lipsa filtrelor industriale pe piaţă. 

 Sistemele de filtrare necesare unui sistem recirculant sunt asemănătoare celor existente în 

staţiile de epurare a  apelor uzate din mediul urban. Lipsa efectivă a staţiilor de epurare în multe 

oraşe (inclusiv Bucureşti), poate da o imagine de ansamblu asupra costurilor de amenajare a unor 

astfel de sisteme de filtrare şi purificare a apei. 

 Totuşi, pentru desfăşurarea satisfăcătoare a procesului tehnologic în cadrul experimentului, 

au fost utilizate următoarele sisteme de filtrare: 

 

FILTRUL MECANICO-BIOLOGIC TETRAPOND PS 4000 (fig.36). 

Acest filtru, cu o capacitate maximă de filtrare de 4.000 litri / oră, funcţionează pe două 

pricipii: 

 mecanic 

 biologic. 
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Din punct de vedere mecanic, filtrul reţine impurităţile şi rezidurile solide din apă cu 

ajutorul a două medii de filtrare cu porozităţi diferite: un strat de burete grosier şi un strat de pâslă 

care reţine rezidurile fine. 

Din punct de vedere biologic, filtrul era prevăzut în partea inferioară cu un mediu din 

material plastic cu suprafaţă mare (piese circulare). Pe suprafaţa acestor piese se dezvoltau 

bacteriile din genul Nitrosomonas şi Nitrobacter care transformă amoniacul în nitrit şi nitritul în 

nitrat. 

Apa de cultură intră prin partea superioară a filtrului şi după ce trece prin mediile de filtrare 

mecanică şi biologică, ajunge gravitaţional înapoi în bazin. 

Avantaje ale filtrului TETRAPOND PS 4000: 

 

 preţ de cost – convenabil 

 principiu de funcţionare simplu 

 capacitate (debit) corespunzătoare 

 montare – demontare rapidă 

Dezavantaje ale filtrului TETRAPOND PS 

4000: 

o filtrare – parţial eficientă 

o curăţarea se face manual. 

 

FILTRE MECANICE CU SITE; FILTRE CU CĂRBUNE ACTIV (fig.37-38). 

Aceste filtre au fost montate în ultima perioadă a desfăşurării experimentului (aprilie 2007 – 

iulie 2007), însă s-au dovedit a fi ineficiente din cauza calibrului mult prea mic al sitelor (se 

colmatau rapid) şi din cauza debitului necorespunzător al pompelor care alimentau filtrele (debit 

prea mare). 

                          
 

Curăţarea acestora se făceau manual, de mai multe ori pe zi. 

Fig.36  Filtru TETRAPOND PS 4000  

Fig.37  Filtru mecanic cu site  Fig.38  Filtru cu cărbune activ  
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Filtrele cu site şi cărbune activ sunt în principiu eficiente, dacă sunt calibrate corespunzător 

nevoilor, dar la un volum aşa mare de apă (3.000 litri / oră) s-au dovedit a fi insuficiente, cele 

achiziţionate fiind de fapt filtre pentru consum casnic. 

 

SISTEME AQUAEEL FANFILTER 2 PLUS (fig.39). 

Sunt de fapt sisteme de filtrare – aerare destinate acvaristicii ornamentale, însă modelele 

achiziţionate erau de mari dimensiuni. Oricât de mică ar fi fost contrubuţia acestora la purificarea 

apei, ele au fost de folos, în lipsa unui sistem de filtrare profesional. 

 
Curăţarea acestora se executa zilnic, manual. 

 

4.2.2.4.  SISTEMUL DE AERARE SUPLIMENTARĂ. 
 

 În principiu, asigurarea necesarului de oxigen dizolvat necesar materialului de cultură, era 

asigurat prin recircularea (căderea) apei de la o înălţime de 1 m (sistem tip consolă) şi de cele trei 

filtre aeratoare Aquaeel Fanfilter 2 plus. Întrucât însă, sistemul de filtrare nu era eficient 100%, în 

apă se acumulau gaze dăunătoare (CO2, H2S, NO3 etc.) fiind astfel nevoit să schimb apa destul de 

des, ceea ce reprezenta un factor stresant pentru peşti. 

 Pentru a satisface nevoia de oxigen dizolvat, am intervenit cu o pompă de aer 

electromagnetică – model ACO – 003 –  (fig.40) cu următoarele caracteristici tehnice: 

 voltaj 220V / 110V 

 frecvenţă 60 / 50 Hz 

 putere nominală 35W 

 debit 60 litri aer / min 

 diametrul coloanei de eliminare aer 10 

mm 

 greutate 1,6 kg 

 dimensiuni: 225x115x130 mm. 

Fig.39  Sistem AQUAEEL FANFILTER 2 
PLUS  

Fig.40  Pompa de aer ACO - 003 
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La nivelul coloanei de eliminare a aerului, a fost montat un distribuitor cu opt racorduri, la 

acestea ataşându-se furtune şi pietre poroase pentru acvaristică, care ulterior au fost introduse în 

bazin. 

Rezultatele au fost mulţumitoare, măsurătorile ulterioare indicând în permanenţă valori 

cuprinse între 10,2 – 10,5 O2 dizolvat, indiferent de temperatura apei. 

Un alt avantaj al folosirii acestei metode a fost acela că prin intermediul bulelor de aer sub 

presiune care se ridicau la suprafaţă, se forma la suprafaţa apei o spumă care nu era altceva decât 

particule foarte fine de reziduri ce nu puteu fi reţinute de filtrele utilizate (barbotare). Această 

spumă era îndepărtată periodic cu ajutorul unor site fine (manual), îmbunătăţind şi prin acest mod 

caracteristicile fizico-chimice ale mediului de cultură. 

 

4.2.2.5. BAZINE DE CARANTINĂ. 
 

 Înainte de a fi populat un bazin de cultură (mai ales în sistemele recirculante) este imperios 

necesar ca materialul biologic să fie parcat pentru o anumită perioadă de timp în bazine speciale 

(bazine de carantină), urmărindu-se starea de sănătate, starea fiziologică, efectuându-se tratamente, 

dezinfecţii etc. 

În cadrul micului sistem recirculant amenajat, nu pot vorbi despre bazine de carantină 

propriu-zise, pentru că spaţiul nu imi permitea să amenajez alte bazine. Astfel că, au fost amenajate 

6 incinte (3 acvarii de sticlă şi trei vase din material plastic) în care a fost introdus puietul 

achiziţionat (fig.41). 

 
 

Pe o perioadă de 2 săptămâni, acesta a fost monitorizat în permanenţă, urmărindu-se 

comportamentul, starea fiziologică, efectuându-se măsurători etc. 

Fig.41  Bazine carantină 
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Aceste şase incinte de parcare, erau prevăzute cu sisteme de filtrare şi aerare utilizate în 

acvaristica ornamentală, dar de putere şi capacitate mai mare. 

Volumul total al acestor incinte a fost de 600 litri apă, un volum suficient pentru materialul 

de cultură care la acel moment cântărea 20 gr / exemplar. 

După două săptămâni (timp în care s-au efectuat şi ultimele probe de funcţionare şi retuşuri 

ale sistemului recirculant propriu-zis), materialul de cultură a fost transvazat în bazinul de cultură. 

 

4.2.2.6.  ALTE UNELTE, DISPOZITIVE ŞI METERIALE UTILIZATE ÎN EXPERIMENT. 
 

 În desfăşurarea procesului tehnologic, pe lângă componentele principale ale unui sistem 

recirculant, sunt necesare o serie de unelte, dispozitive şi materiale. 

 Astfel, în perioada desfăşurării experimentului s-au utilizat: 

 plase pescăreşti şi minciocuri de diferite dimensiuni în vederea manipulării peştilor 

 balanţe electronice şi rigle de măsură (în vederea efectuării măsurătorilor periodice) 

 vase pentru păstrarea furajelor 

 trusă de scule în vederea intervenţiilor mecanice de orice fel 

 pompe aeratoare de rezervă 

 furtune de diferite dimensiuni 

 materiale de întreţinere a curăţeniei: mătură, mop, găleată cu storcător, dezinfectant 

pardoseală 

 sare grunjoasă pentru dezinfecţia bazinului 

 bureţi, lavete 

 masă de lucru şi măsurare 

 cizme de cauciuc şi salopetă de lucru etc 

 termometre, oximetre, pH-metre portabile 

Oricât de insignifiante ar părea unele din aceste unelte şi dipozitive, desfăşurarea procesului 

tehnologic nu poate avea loc în lipsa acestora. 

 

4.3. ETAPELE DESFĂŞURĂRII EXPERIMENTULUI. 
 

 Durata de desfăşurare a experimentului a fost de 6 luni (5 decembrie – 1 iunie 2007), 

perioadă în care s-au efectuat operaţiuni de achiziţionare material biologic, transport, aclimatizare, 

carantină, populare sistem recirculant, operaţiuni de furajare, măsurători ale caracteristicilor fizico-

chimice şi biologice ale mediului de cultură, măsurători periodice ale materialului de cultură 

(lungime, greutate) şi au fost interpretate datele obţinute. 
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4.3.1. MATERIALUL BIOLOGIC. ACHIZIŢIONARE ŞI TRANSPORT – MOD DE 
LUCRU. 

 

 Încă din faza premergătoare demarării experimentului, a apărut problema achiziţionării 

materialului biologic necesar. În lipsa unui sistem de incubaţie a icrelor, am ajuns la concluzia că 

varianta optimă este aceea de a achiziţiona puiet de păstrăv curcubeu. Au fost luate în calcul mai 

multe variante: Păstrăvăria Gilău, Păstrăvăria Remeţ, Păstrăvăria Prejmer, Păstrăvăria Fiad. 

Criteriile după care ne-am condus au fost: calitate material biologic, preţul de achiziţie, distanţa de 

transport. 

 Punând în balanţă toate variantele posibile, am ales Păstrăvăria Fiad (Bistriţa-Năsăud) 

datorită calităţii materialului biologic, a preţului de achiziţie şi nu în ultimul rând datorită relaţiei 

bune de colaborare pe care U.S.A.M.V. Cluj – Napoca o are cu această unitate salmonicolă (fig.42). 

 Păstrăvăria Fiad aparţine Ocolului Silvic Fiad, ce face parte din Inspectoratul Silvic Bistriţa-

Năsăud, acesta având o suprafaţă de 28.000 hectare. 

 

 
 

 Păstrăvăria Fiad a luat fiinţă în anul 1983, este situată la o altitudine de 452 m, având drept 

scop obţinerea unei producţii de 500.000 puieţi păstrăv pe an pentru populări şi repopulări, respectiv 

10 tone de păstrăv destinat consumului. 

  

Fig.42  Păstrăvăria Fiad jud. Bistriţa-Năsăud 
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Caracteristicile organizatorice ale păstrăvăriei Fiad: 

 suprafaţă totală 1,7 hectare 

 suprafaţă luciu de apă 5.142 m2 

 bazine:  25 bazine puiet 2-6 luni, suprafaţa este de 42 m2 (15/2/1,4 m) 

12 bazine pentru puiet 6-12 luni cu suprafaţă de 70 m2 (25/2/1,4) 

20 bazine pentru păstrăv de consum, astfel: 

 13 bazine cu suprafaţă de 225 m2 (30/5/1,5) 

 2 bazine cu suprafaţa de 187,5 m2 (25/5/1,5) 

 5 bazine cu suprafaţă de 150 m2 (20/5/1,5) 

4 bazine reproducători cu suprafaţa de 360 m2 (40/5/1,8) 

 construcţii: locuinţa păstrăvarului, laborator, casa incubator, sopron troci, magazie 

furaje, remiză materiale, lemnărie, vestiar. 

 spaţii verzi 250 m2 

 casa incubatoarelor are în dotare 40 incubatoare Wacek-Universal şi 48 troci 

 păstrăvăria mai dispune şi de 2 toplite cu o suprafaţă de 1.000 m2, unde larvele de 

păstrăv sunt trecute în momentul în care 2/3 din din punga vitelină este resorbită 

 alimentarea păstrăvăriei Fiad se face din două surse de apă: Valea Sălăuţa ce are un 

debit minim pe perioada verii de 200 l/s şi Valea Fiad cu un debit minim de 100 l/s, 

captarea acestor văi făcându-se printr-o priză de apă de tip trioleză 

 temperatura apei prezintă variaţii foarte mari în ultimii ani, avînd un minim iarna 

situat în jurul valorii de 0,5oC şi un maxim vara situat în jurul valorii de 26,5oC. În 

ultimii ani se constată o creştere a numărului de zile pe perioada verii în care apa 

atinge valori de peste 20oC. 

Păstrăvăria Fiad este specializată în creşterea puietului de păstrăv indigen pentru repopulare 

şi a păstrăvului curcubeu pentru consum.  

Singurul impediment era reprezentat de distanţa mare faţă de locul de desfăşurare a 

experimentului (180 km), iar acest lucru a şi afectat într-o mare măsură reuşita experimentului. 

Lipsa fondurilor băneşti, a făcut să nu apelez la un mijloc de transport adecvat, transportul 

efectuându-se cu două autoturisme în care am depozitat diverşi recipienţi din material plastic ce 

urmau a reprezenta mediul de transport al puietului (fig.43). 

Deşi am pregătit cu minuţiozitate întreaga acţiune, lipsa experienţei în domeniu şi-a spus 

cuvântul, astfel că operaţiunea a reuşit doar pe jumătate: la destinaţie a supravieţuit doar 50% din 

puietul achiziţionat. La  acest „dezastru” au contribuit mai mulţi factori: 
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o condiţiile improprii de transport 

o imposibilitatea de a putea utiliza sistemele de aerare pregătite anterior (pompe de aer 

acţionate de la bricheta electrică a autoturismelor), din cauza lipsei pietrelor de 

difuzie (au rămas acasă) 

o o defecţiune a unuia dintre autoturisme, apărută pe traseu 

o perioada lungă de transport, cauzată de condiţiile grele de trafic. 

 

 

            

 

Astfel, la destinaţie au ajuns doar 600 exemplare puiet din cele 1.200 de exemplare 

achiziţionate. 

 

 

4.3.2.  ACLIMATIZARE ŞI POPULARE SISTEM RECIRCULANT. 
 

 La umplerea recipienţilor de transport cu apă, s-a utilizat apa din bazinele păstrăvăriei Fiad, 

care avea o temperatură de 1oC (pe bazine exista pojghiţă de gheaţă). Pe timpul transportului, 

temperatura apei a ajuns în 3 ore la valoarea de 5oC. Odată ajunşi la destinaţie, am avut norocul să 

nu fie nevoie de o egalizare a temperaturilor apei, întrucât apa din bazinele de carantină aveau 

aceiaşi valoare a temperaturii cu cea din recipienţii de transport, astfel că s-a trecut repede la 

transvazarea puietului în bazine, încercând pe cât posibil să mai reducem din pierderile suferite pe 

perioada transportului. 

 În bazinele de carntină, puietul a fost parcat timp de două săptămâni, perioadă în care s-a 

obişnuit cu noua locaţie şi s-au efectuat ultimele verificări de funcţionare a sistemului recirculant de 

creştere. 

În perioada de carantină nu s-au înregistrat mortalităţi în rândul materialului de cultură. 

Fig.43  Achiziţionare şi transport material biologic - instantanee 
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4.3.3. ALIMENTAŢIA MATERIALULUI BIOLOGIC. FURAJE UTILIZATE. 
STRUCTURI DE FURAJERE. MOD DE FURAJARE. 

 

 Păstrăvul este una din puţinele specii de cultură adaptate la consumul furajelor granulate 

extrudate, în acest mod explicându-se paşii uriaşi făcuţi în cercetarea, selecţia şi ameliorarea 

salmonidelor. Există linii de păstrăv curcubeu „artificializate”total, care nu mai fac faţă cu siguranţă 

vieţii din mediul natural (fig.44). 

 

 

 

 Şi în domeniul producţiilor furajere au fost făcuţi paşi importanţi, fiind căutată în 

permanenţă reţeta furajeră ideală, o reţetă care să conţină toate ingredientele necesare unei 

dezvoltări rapide şi armonioase, furajul să poată fi consumat cît mai uşor (diametrul corespunzător, 

flotabilitate), iar costurile de producţie şi comercializare a acestuia să fie cât mai scăzute. 

 Pe parcursul experimentului am utilizat furaje granulate extrudate produse de Coppens 

International bv, Olanda, achiziţionate de la reprezentantul zonal al companiei. 

 COPPENS INTERNATIONAL, este o companie olandeză fondată în 1926, ce are drept 

obiect de activitate – producerea de furaje granulate pentru animale de fermă, inclusiv acvacultură. 

Datorită experienţei în domeniu şi a calităţii produselor, Coppens International este recunoscută 

pentru calitatea produselor pe care le oferă, astăzi exportând furaje în peste 40 de ţări din întreaga 

lume. 

Fig.44  Materialul de cultură...aşteptând hrana 
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 În funcţie de categoria de vârstă şi dimensiunea materialului de cultură s-au folosit: 

 

Faza a 1-a de creştere (20-45 gr.) 
 

Hrană extrudată pentru păstrăvi – TROCO START EX (1,5 mm), a cărui compozţie 

chimică este redată în tabelul 6. 

 

Tabelul 6 

Furaj TROCO START EX (1,5 mm) 

Compoziţie chimică Proporţie 

Proteină brută 50% 

Grăsime brută 20% 

Celuloză brută 0,6% 

Cenuşă 8,5% 

Fosfor 1,5% 

Calciu  1,7% 

Lizină 3,5% 

Metionină 1,4% 

Vitamina A 22.500 UI / kg 

Vitamina D3 2.500 UI /kg 

Vitamina C (stabilă) 300 mg / kg 

Vitamina E 200 mg / kg 

Cupru (Sulfat de cupru, pentahidrat)  5 mg / kg 

Conservanţi E 280 

Antioxidanţi E 321 

Aditivi speciali stimulator al sistemului imunitar 

 

  

 Ingrediente conţinute: făină de peşte, grâu, ulei de peşte, gluten din porumb, gluten din 

grâu, fosfat mono-calcic, premix.  
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Faza a 2-a de creştere (45-100 gr.) 

 
Hrană extrudată pentru păstrăvi – TROCO PRIME – 14 EX (3,0 mm), a cărui compozţie 

chimică este redată în tabelul 7. 

 

Tabelul 7 

Furaj TROCO PRIME – 14 EX (3,0 mm) 

Compoziţie chimică Proporţie 

Proteină brută 41% 

Grăsime brută 14% 

Celuloză brută 1,7% 

Cenuşă 8,8% 

Fosfor 1,2% 

Calciu  1,7% 

Lizină 2,8% 

Metionină 1,0% 

Vitamina A 15.000 UI / kg 

Vitamina D3 2.000 UI /kg 

Vitamina C (stabilă) 150 mg / kg 

Vitamina E 200 mg / kg 

Cupru (Sulfat de cupru, pentahidrat)  5 mg / kg 

Conservanţi E 280 

Antioxidanţi E 321 

 

 

 Ingrediente conţinute: extract prăjit de şort de soia, făină de peşte, grâu, ulei de peşte, 

gluten din grâu, ulei palmier, premix.  
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Faza a 3-a de creştere (100-180 gr.) 

 
Hrană extrudată pentru păstrăvi – TROCO SUPREME – 16 EX (4,5 mm), a cărui 

compozţie chimică este redată în tabelul 8. 

 

Tabelul 8 

Furaj TROCO SUPREME – 16 EX (4,5 mm) 

Compoziţie chimică Proporţie 

Proteină brută 40% 

Grăsime brută 16% 

Celuloză brută 1,5% 

Cenuşă 8,5% 

Fosfor 1,3% 

Calciu 2,5% 

Lizină 3,1% 

Metionină 1,1% 

Vitamina A 15.000 UI / kg 

Vitamina D3 2.000 UI /kg 

Vitamina C (stabilă) 280 mg / kg 

Vitamina E 200 mg / kg 

Cupru (Sulfat de cupru, pentahidrat) 5 mg / kg 

Seleniu 0,3 mg / kg 

Conservanţi E 280 

Antioxidanţi E 321 

 

  

Ingrediente conţinute: şort de soia, făină de peşte, ulei de peşte, gluten din grâu, vitamine, 

minerale. 
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 Având în vedere particularităţile tubului digestiv al salmonidelor şi lungimea acestuia, se 

poate concluziona că păstrăvul este o specie care poate valorifica doar hrană cu volum redus, dar cu 

valoare ridicată sub raport nutritiv, aşa cum reiese şi din structurile furajere prezentate anterior. 

 

  

Furajul granulat utilizat pentru hrănirea păstrăvilor trebuie să aibă un conţinut ridicat de 

proteină. Un furaj granulat de calitate slabă poate să aibă un conţinut proteic de 28-35%, pe când un 

furaj de calitate are un procent de proteină cuprins între 45-50%. 

 Pentru păstrăvul de crescătorie, un conţinut de 40-45% proteină s-a dovedit a fi cel mai 

favorabil, deoarece un astfel de furaj este considerat şi cel mai economic. Datorită acestui conţinut 

ridicat de proteină, coeficientul de conversie al hranei este deosebit de ridicat şi mult superior celui 

înregistrat la alte specii de animale domestice. (Bud, 2007).  

 La o administrare corectă şi în concordanţă cu cerinţele biofiziologice ale păstrăvilor, pentru 

1 kg carne de păstrăv, se folosesc 1,1-1,3 kg furaj granulat, dar aceste valori pot suferi modificări în 

funcţie de foarte mulţi factori: 

 caracteristicile biofiziologice şi starea de sănătate a materialului de cultură 

 parametri mediali: temperatură, oxigen dizolvat, gaze solvite, suspensii, 

transparenţa apei etc 

 nivelul de stres al materialului de cultură 

 tehnica de furajare etc. 

În vederea unei furajări corecte, economice şi profitabile, cercetătorii în domeniul 

salmoniculturii şi alimentaţiei păstrăvilor, precum şi firmele producătoare de furaje pentru păstrăv, 

Fig.45  Furaj granulat în tubul digestiv al păstrăvului curcubeu 
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au elaborat o infinitate de structuri furajere şi planuri de furajare şi încearcă în permanenţă reţete 

noi, aşa cum este cazul lui Steffens, Hilton şi Slinger, Bud etc. 

Tabelul 9 

TABEL DE FURAJARE ( Steffens, citat de Oprea, 2000 ). 

Temperatura 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Larve 0,2 gr 4,3 4,6 4,9 5,4 5,9 6,4 7,0 7,5 8,0 8,7 

Larve 0,2-1,5 gr 3,6 3,9 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,2 

Alevini 1,5-5 gr 2,9 3,1 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 

Puiet 5-12 gr 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 

Puiet 12-25 gr 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 

Puiet 25-40 gr 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

Puiet 40-60 gr 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 

Tineret 60-90 gr 0,9 1,10 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 

Tineret 90-130 gr 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

P.C.1  130-180 gr 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 

P.C.2  180-200 gr 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 

 

Tabelul 10 

TABEL DE FURAJARE ( Hilton şi Slinger, citat de Bud, 2007) 

% din greutatea corporală Temperatura  

apei 

( oC) 

0,30-

0,75 

 

0,76-

0,90 

1,0-

2,4 

2,5-

4,9 

5,0-

7,6 

7,7-

10,0 

11,0-

24,0 

25,0-

32,0 

33,0-

49,0 

50,0-

65,0 

66,0-

99,0 

100-

200 

200-

500 

6,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 

7,0 4,6 3,9 3,1 2,3 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 1,2 1,1 

8,0 4,9 4,2 3,3 2,5 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 1,3 1,2 

9,0 5,4 4,5 3,6 2,7 2,0 1,6 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 1,4 1,3 

10,0 5,9 4,9 3,9 2,9 2,2 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 1,5 1,4 

11,0 6,4 5,3 4,3 3,2 2,4 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 1,6 1,5 

12,0 7,0 5,7 4,7 3,5 2,6 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,7 1,6 

13,0 7,5 6,1 5,0 3,8 2,8 2,2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,8 1,7 

14,0 8,0 6,6 5,4 4,1 3,0 2,4 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 1,9 1,8 

15,0 8,7 7,2 5,8 4,4 3,2 2,6 2,2 2,0 1,6 1,4 1,3 2,0 1,9 
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Tabelul 11 

TABEL DE FURAJARE (Bud, 2004) 

Mărimea 

peştelui 

Mărimea 

granulei 

 

Cantitatea de furaj % în funcţie de temperatura apei 

g cm mm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

0,0-

0,5 
0 – 4 0,6 2,9 3,6 4,4 5,1 5,8 6,5 6,9 7,1 6,8 5,6 

0,5-

2,0 
4 – 6 1,0 1,8 2,1 2,6 3,0 3,5 3,8 4,2 4,3 4,0 3,4 

2,0-

4,0 
6 – 7 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,2 3,3 3,1 2,6 

 

 În cadrul proiectului experimental propriu, în lipsa unei instalaţii automate de furajare, 

materialul de cultură a fost furajat manual. Aşa cum aminteam anterior, factorii ce influenţează o 

furajare corectă sunt numeroşi, iar faptul că am efectuat o furajare manuală a fost întrucâtva 

benefic, fiincă am putut observa în permanenţă comportamentul alimentar al materialului de cultură, 

apetitul sau refuzul, după caz, al acestuia. 

 Am încercat mai multe structuri de raţii furajere, consacrate în literatura de specialitate, însă 

nici una dintre acestea nu a  avut rezultatul dorit, justificându-mi convingerea, că fiecare unitate 

salmonicolă trebuie să îşi stabilească propriul plan de furajare în funcţie de factorii amintiţi anterior, 

pentru că nici o unitate nu este identică cu alta. 

 Încercând structuri de raţii furajere consacrate, am constatat de multe ori că pe vatra 

bazinului se acumulau mari cantităţi de furaje neconsumate, care influenţau ulterior chimismul şi 

calitatea apei. Alteori, stabileam raţia furajeră în funcţie de tabelele amintite, însă observam un 

apetit ridicat iar raţia calculată anterior era prea  mică. 

 Factorul care a influenţat probabil cel mai mult realizarea şi optimizarea unei structuri şi a 

unei raţii furajare eficiente a fost stresul – cauzat de schimbările repetate ale apei din bazinul de 

cultură, din cauza ineficienţei filtrelor utilizate. 

Observam de multe ori, că după înlocuirea apei din bazinul de cultură, erau necesare 6-8 ore 

până când peştii acceptau hrana, până atunci refuzând-o total. 

De altfel, literatura de specialitate menţionează că în cadrul sistemelor superintensive 

recirculante (RAS), cea mai bună metodă de furajare este cea automată – computerizată, dar asistată 

de factorul uman în permanenţă. 
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Un alt avntaj al furajării manuale pe care am efectuat-o a fost acela de a distribui furajul în 

direcţia dorită, întrucât, în zonele de furajare, cei care domină şi consumă mai mult, sunt 

exemplarele plus variante, în timp ce minus variantele rămân retrase, hrănindu-se doar sporadic. 

Prin furajarea manuală efectuată, aveam posibilitatea de a direcţiona furaje şi în zonele în care 

aşteptau minus variantele, obţinând astfel un material de cultură aproximativ uniform ca şi 

dimensiuni. 

 

 

Un sistem automat de furajare nu poate executa astfel de operaţiuni, de accea consider că 

factorul uman rămâne totuşi cel mai important într-o amenajare salmonicolă. 

În funcţie de masa corporală, am stabilit un anumit număr de tainuri zilnice: 

Tabelul 12 

Stabilirea frecvenţei de furajare zilnică (Cocan, 2007) 

Masa corporală (gr) Tainuri / zi 

20 gr / exemplar 8 

40 gr / exemplar 6 

80 gr / exemplar 5 

100-180 gr / exemplar 4 

 

Furajul a fost distribuit la discreţie (până la saturaţie), materialul de cultură fiind uşor de 

observat datorită transparenţei apei şi datorită coloritului bazinului. 

Fig.46  Administrarea furajului 
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În vederea obţinerii unui reflex condiţionat, înainte de operaţiunea de furajare, cu 1-2 

minute, aprindeam un bec de slabă intensitate (pentru a nu stresa materialul de cultură), care anunţa 

tainul. Reflexul condiţionat a fost obţinut în scurt timp – 1 săptămână. 

În perioada în care peştii nu erau furajaţi, în spaţiul ce adăpostea sistemul de creştere, era 

semiobscuritate, cu excepţia perioadelor de revizii tehnice şi a sesiunilor de măsurători periodice. 

În lipsa unor instalaţii moderne, automate şi eficiente, a fost nevoie de un efort deosebit 

pentru a duce la bun sfârşit acest experiment, dar rezultatele au fost mulţumitoare şi încurajatoare, 

aşa cum vom vedea la capitolul destinat concluziilor şi rezultatelor. 

 

4.3.4. MĂSURĂTORI ŞI OBSERVAŢII. 
 

Pe parcursul celor şase luni de desfăşurare a cercetărilor proprii am efectuat mai multe 

măsurători şi observaţii care au vizat: 

 calitatea şi caracteristicile fizico-chimice şi biologice ale mediului de cultură (apa) 

 dinamica de creştere a materialului de cutură 

 volumul de apă utilizat 

 

4.3.4.1. CALITATEA ŞI CARACTERISTICILE FIZICO-CHIMICE ŞI BIOLOGICE 
ALE MEDIULUI DE CULTURĂ. 

 

Zilnic, odată cu administrarea tainurilor furajere, erau urmărite caracterele 

organoleptice ale mediului de cultură: aspect, transparenţă, grad de încărcare cu suspensii, 

miros. Acest lucru era imperios necesar, întrucât, aşa cum am maiamintit, sistemul de filtrare 

utilizat nu a fost eficient, astfel că periodic eram obligat să înlocuiesc apa din bazinul de 

cultură. 

Apa îşi păstra calitatea şi caracteristicile nemodificate aproximativ trei zile, după 

care începea să scadă transparenţa treptat (în urma degradării furajelor neconsumate şi a 

fecalelor) şi se percepea un miros caracteristic de uree (fig.47). 

 

Deşi schimbările repetate de apă afectau 

materialul de cultură (stres), acest lucru trebuia efectuat 

întrucât caracteristicile necorespunzătoare ale calităţii 

apei influenţau ritmul de creştere (odată cu reducerea 

transparenţei apei, furajul era tot mai puţin consumat, 

păstrăvul de cultură sesizând granulele exclusiv Fig.47  Rezultatul ineficienţei filtrelor 
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vizual), precum şi calitatea materialului de cultură, întrucât o apă încărcată de suspensii şi 

uree, dau cărnii peştelui un gust caracteristic, necorespunzător consumului. 

În permanenţă era monitorizată temperatura mediului de cultură cu ajutorul unor 

termometre. În figura 48 observăm evoluţia temperaturii mediului de cultură pe parcursul 

unui an, în bazinul experimental, comparativ cu evoluţia temperaturilor în alte două sisteme 

de creştere. 

 

 

Evoluţia temperaturilor în trei sisteme de creştere diferite / an (Cocan, 2007) 
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Din punct de vedere al temperaturii apei, au existat probleme în lunile de iarnă 

(ianuarie-februarie), când temperatura nu depăşea 5-6oC şi în lunile de vară, când la 

temperaturi de 18-19oC, materialul de cultură nu se mai găsea în confort şi refuza hrana, 

fiind nevoit să intervin cu bucăţi de gheaţă pentru a remedia nivelul temperaturii. 

 

 

Fig.48  Evoluţia temperaturilor 
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Iarna, singura sursă de căldură era reprezentată de 2 calorifere racordate la o 

microcentrală termică, care încălzea doar incinta în care era amplasat sistemul (fig.49). 

 

 
 

Vara, în lipsa unui sistem de răcire a apei, acţionam cu gheaţă. 

Deşi, literatura de specialitate menţionează că temperatura optimă, la care păstrăvul 

curcubeu se găseşte în confort şi asimilează foarte bine furajul (pierderi metabolice minime), 

este de 16-17oC, cu ocazia cercetărilor şi observaţiilor proprii, am ajuns la concluzia că 

pentru materialul de cultură ce îl aveam la dispoziţie, temperatura de confort era la 12-14oC 

(Cocan, 2007). 

Au fost efectuate de asemenea, măsurători ce vizau nivelul oxigenului solvit. În 

această privinţă nu au existat probleme întrucât aerarea apei se făcea pe două căi: 

 prin recircularea apei, aceasta ajungea din nou în bazinul de cultură prin 

cădere (gravitaţional), asemănător sistemului de aerare – tip consolă 

 prin utilizarea pompei de aer, ca sistem suplimentar de aerare. 

Singurale probleme în ceea ce priveşte nivelul oxigenului solvit, erau reprezentate de 

întreruperile de energie electrică, momente în care se opreau din funcţionare atât pompa de 

recirculare cât şi pompa de aer. Datorită densităţii mari de populare a bazinului de cultură cu 

material biologic, nivelul oxigenului solvit scădea rapid, în 30 de minute ajungând la cote 

critice, acestea fiind motivul pentru care un sistem recirculant trebuie obligatoriu dotat cu un 

generator de energie electrică. 

Totuşi, pentru a evita pierderile din cauza întreruperilor de furnizare a energiei 

electrice, acţionam prin schimbarea apei utilizând reţeaua publică de furnizare a apei cu 

ajutorul unui furtun care pulveriza apa de la înălţime, asigurând astfel un nivel al oxigenului 

dizolvat în limite normale. 

Odată cu efectuarea măsurătorilor pentru nivelul oxigenului dizolvat, urmăream şi 

valoarea pH-ului. 

Fig.49  Monitorizarea temperaturii 
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Tabelul 13 

Nivelul oxigenului dizolvat şi al pH-ului pe luni calendaristice (Cocan, 2007). 

 

 Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Iunie 

O2 10,5 mg/l 10,6 mg/l 10,2 mg/l 10,3 mg/l 10,2 mg/l 9,8 mg/l 

pH 7,3 7,3 7,4 7,2 7,2 7 

 

 

4.3.4.2. DINAMICA DE CREŞTERE A MATERIALULUI BIOLOGIC 
 

Au fost efectuate următoarele măsurători somatice (fig.50): 

 Lungimea totală a peştelui (L) = distanţa dintre vârful botului şi linia ce 

uneşte vârfurile lobilor înotătoarei caudale, exprimată în centimetrii. 

 Masa corporală (g) = a fost stabilită prin cântărire, cu ajutorul balanţei 

electronice şi a fost exprimată în grame. 

 

           

           
Fig.50  Efectuarea măsurătorilor - instantanee 
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Tabelul 14 

Valori ale măsurătorilor somatice efectuate (Cocan, 2007) 

Masa corporală (gr) Lungimea totală (cm) 
Data Limita min. Limita 

max. 

Media Limita min. Limita 

max. 

Media 

26.01.2007 20 60 36,50 11 17,50 14,42 

09.02.2007 20 65 44,09 12 18 15,09 

23.02.2007 20 100 52,20 12 19 15,87 

06.03.2007 24 105 58,57 14 20 16,45 

23.03.2007 35 130 77,27 16 22 16,68 

07.04.2007 60 135 87,18 17 23,50 18,52 

04.05.2007 80 165 110,05 19 24,50 21,26 

01.06.2007 100 195 140,83 20,50 27 23,31 

 

4.3.4.3. VOLUMUL DE APĂ UTILIZAT. 
 

Aşa cum menţionam în capitolele anterioare, sistemele de creştere cu recirculare a apei, 

au la bază ideea utilizării unui volum cât mai redus de apă şi obţinerea unor producţii ridicate. 

Dacă în sistemele clasice intensive, se utilizează în medie 5 volume totale/zi (apa se 

schimbă de 5 ori/zi), în sistemele recirculante se înlocuieşte zilnic 10-15% din volumul total de 

apă, consumul de apă fiind astfel mult mai mic. 

În ceea ce urmeză, vom vedea diferenţele în ceea ce priveşte consumul de apă între cele 

două sisteme de creştere, ambele raportate la volumul bazinului experimental (3 m3) şi volumul 

producţiilor obţinute. 

Tabelul 15 

Volume de apă utilizate în două sisteme de creştere diferite (Cocan, 2007) 

SISTEM CREŞTERE 

Volum 

bazin 

Rata de 

primenire 

zilnică 

Număr zile 

experiment 

Consum 

apă total 

(m3) 

Producţii 

obţinute 

Sistem intensiv clasic 3 m3 5 x 3 m3 180 2.700 m3 5 kg/m2 

Sistem recirculant experimental 3 m3 3 m3 x 15% 180 81 m3 50 kg/m3  
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CAPITOLUL 5 
INTERPRETAREA STATISTICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE 

 

5.1.  PERFORMANŢE DE CREŞTERE ÎNREGISTRATE LA PĂSTRĂVUL CURCUBEU 
(ONCORHYNCHUS MYKISS)  
 

Pentru caracterizarea fenotipică a materialului biologic, am efectuat măsurători şi cântăriri, 

în 8 faze de creştere (Tabel 14), iar datele obţinute au fost prelucrate statistic. Prin metodologiile 

clasice cunoscute s-au calculat : media (X), deviaţia standard (s) şi coeficientul de variaţie (V%) 

pentru cele două caractere (lungime totală şi masă corporală). 

 

Din analiza caracterului lungime totală (Lt) se constată faptul că cele 50 de exemplare au o 

lungime medie de 14,33 ± 0,18 cm la vârsta de 8 luni (faza I), iar valorile deviaţiei standard (s) şi a 

coeficientului de variaţie (V%) indică o bună omogenitate genetică pentru acest caracter. Deviaţia 

standard (s) are valori cuprinse între 1,15 şi 1,63 (fig.51), iar variabilitatea loturilor este relativ 

uniformă în cele 8 faze de creştere luate în studiu (fig.52), valori care descresc pe măsură ce peştii 

înaintează în vârstă.  

 

Masa corporală analizată din punct de vedere al indicilor de dispersie evidenţiază o 

variabilitate mai accentuată faţă de primul caracter. Se constată totuşi faptul că valorile 

coeficientului de variaţie (V%) sunt relativ constante dacă le analizăm pe parcursul fazelor de 

creştere, însă cu fluctuaţii de la o măsurătoare la alta şi care, ca şi în cazul caracterului lungime 

corporală totală (Lt) descresc la finalul perioadei de creştere (16,43% şi, respectiv 14,55%). Se 

evidenţiază faptul că valoarea deviaţiei standard (s) pentru acest caracter înregistrează valori 

cuprinse între 9,08 şi 21,48  ceea ce indică o mare variabilitate.  

 

Analizând în ansamblu aspectele prezentate se poate remarca faptul că materialul biologic 

de păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss) are o evoluţie a dezvoltării corporale, exprimată prin 

lungime totală şi masă corporală, care se încadrează în limitele speciei pentru această categorie de 

vârstă (fig 53). Este de remarcat şi faptul că, la finalul perioadei de creştere din sistemul nostru, 

materialul biologic atinge aproape greutatea minimă de comercializare (142,72 ± 2,94), faţă de 

păstrăvăriile clasice, unde, acest lucru se realizează numai la vârste de peste 18 luni de creştere. 
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Tabelul 16 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 8 luni)  

26.01.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 14.33 ± 0.18 1.25 8,72 11 /17,50 

Masa 

corporală 
g 50 36.90 ± 1.28 9.08 24,61 20 /60 

 

Tabelul 17 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 8,5 luni)  

09.02.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 15.44 ± 0.19 1.36 8,81 12 / 18 

Masa 

corporală 
g 50 46.10 ± 1.58 11.08 24,03 20 / 65 

 

Tabelul 18 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 9 luni)  

23.02.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 16.11 ± 0.22 1.53 9,49 12 / 19 

Masa 

corporală 
g 50 53.90 ± 2.13 15.06 27,94 20 / 100 
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Tabelul 19 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 9,5 luni)  

06.03.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 16.64 ± 0.19 1.37 8,23 14 / 20 

Masa 

corporală 
g 50 58.70 ±  2.05        14.49          24,68 25 / 105 

 

Tabelul 20 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 10 luni)  

23.03.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 18.39 ± 0.23 1.63 8,86 16 / 22 

Masa 

corporală 
g 50 75.80  ±  3.04                21.48 28,34 35 / 130 

 

Tabelul 21 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 10,5 luni)  

07.04.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 19.89 ± 0.21 1.51 7,59 17 / 23,50 

Masa 

corporală 
g 50 89.90 ±  2.40       16.98 18,89 60 / 135 
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Tabelul 22 

 Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) ( în vârstă de 11,5 luni)  

04.05.2007 
 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 21.17 ± 0.16 1.15 5,43 19 / 24,50 

Masa 

corporală 
g 50 109.60  ± 2.55 18.01 16,43 80 / 165 

 

Tabelul 23 

Media şi indicii de dispersie pentru caracterele urmărite la materialul biologic de  păstrăv 

curcubeu (Oncorhynchus mykiss) (în vârstă de 1 an)  
01.06.2007 

 

Caracterul U.M n X s V% Limite 

Lungime 

totală 
cm 50 23.44 ± 0.19 1.35 5,76 20,50 / 27 

Masa 

corporală 
g 50 142.70 ± 2.935          20.76          14,55 100 / 195 
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Valori ale deviaţiei standard (s) în funcţie de lungimea totală (Lt) şi masa corporală (M) 

(Cocan, 2008) 
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Variabilitatea caracterelor lungime totală (Lt) şi masă corporală (M) (Cocan, 2008) 

Fig.51 Deviaţia standard 

Fig.52 Coeficienţii de variabilitate 
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Media caracterelor lungime totală (Lt) şi masă corporală (M) înregistrate pe perioada 

desfăşurării experimentului (Cocan, 2008) 
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Fig.53 Media caracterelor 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

 
La final de lucrare, încerc să pun în balanţă lucrurile bune şi cele mai puţin bune care s-au 

petrecut pe întreaga perioadă a desfăşurării cercetărilor proprii, iar cei ce vor studia această lucrare, 

vor considera de bună voie în ce parte se va fi înclinat balanţa. 

 

Aspecte pozitive: 

 

 Salmonicultura este una din cele mai eficiente şi frumoase ramuri ale pisciculturii. 

 România are un mare potenţial piscicol – salmonicol, însă fără muncă şi tehnologii 

de ultimă generaţie, nu vom putea concura pe piaţa europeană şi mondială. 

 Sistemul de creştere amenajat şi pus în funcţiune (sistemul recirculant), cu toate 

neajunsurile de ordin tenhic şi organizatoric, reprezintă un pas mic dar important, în 

dezvoltarea pe viitor a unor ferme de mari dimensiuni, ce vor utiliza această 

tehnologie, dovedind, într-o oarecare măsură că totuşi, păstrăvul poate fi crescut în 

sistem recirculant superintensiv. 

 Prin amenajarea şi popularea acestui sistem recirculant, am descifrat multe din 

tainele şi secretele meseriei de păstrăvar, lucruri care nu pot fi învăţate din cărţi, 

oricât de mult te-ai strădui. 

 Muncind zi de zi în mica păstrăvărie, îţi asumi o oarecare responsabilitate, iar 

rezultatele obţinute îţi dau încredere pe viitor. 

 Având la dispoziţie o astfel de amenajare piscicolă, cunoştinţele mele din mai multe 

domenii au fost amplificate şi completate: analize de apă (chimie), măsurători 

somatice (anatomie şi tehnologii de creştere), furajare (alimentaţia peştilor), disecţii 

(fiziologie, anatomie), dezinfecţii (igienă piscicolă) şi nu în ultimul rând – 

gastronomie. 

 De mai multe ori am fost pus în situaţia de a face faţă unor probleme legate de 

cheltuieli, venituri, rentabilitate, ceea ce m-a obligat să iau decizii, dezvoltându-mi în 

acest fel abilităţile manageriale. 

 Prin fumuseţea meseriei de păstrăvar, am reuşit să acaparez şi atenţia altor persoane 

(colegi, familie) şi să beneficiez de sprijinul acestora 
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Aspecte negative: 

 

o Amenajarea unor astfel de sisteme de creştere necesită investiţii iniţiale majore. 

o Din cauza fondurilor băneşti limitate, am fost nevoit să utilizez unele componente 

mai puţin eficiente, ceea ce a avut repercursiuni asupra rezultatelor obţinute. 

o Chiar dacă pe parcursul lucrării nu am menţionat pierderile de material biologic, 

acestea au existat, dar au avut la bază cauze obiective (sărituri din bazin, pauze de 

curent, ineficienţa sistemelor de filtrare) şi nu cauze patologice. 

o Transportul materialului biologic a fost efectuat necorespunzător şi a avut 

repercursiunile amintite. 

 

Indiferent de toate cele afirmate, de rezultatele obţinute, de satisfacţiile şi dezamăgirile de pe 

parcursul experimentului, rămân cu mulţumirea de a fi putut duce la bun sfârşit ceea ce mi-am 

propus: amenajarea unui sistem recirculant de creştere a păstrăvului. 

Cu siguranţă, pe viitor acest sistem va fi modernizat şi îmbunătăţit din punct de vedere 

tehnic. 

Recomand tuturor celor care doresc să investească în astfel de sisteme de creştere, să 

păşească cu încredere şi chibzuinţă în acelaşi timp. Astfel de sisteme pot aduce venituri importante 

însă totul trebuie calculat inginereşte, altfel pierderile pot fi imense...la fel şi deziluziile. 

 

 
 

Fig.54  Păstrăvii mei... 
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