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REZUMAT 

Poluarea apelor de suprafaţă şi pescuirea excesivă a făcut ca o serie de specii valoroase, printre care se află şi sturionii, să fie 

ameninţate de dispariţie. Datorită avantajelor pe care le prezintă, mulţi crescători de peşti se orientează spre sistemul acvacol 

recirculant. În cadrul acestui sistem sunt monitorizaţi următorii factori de calitate a apei: temperatura, oxigenul dizolvat, dioxidul de 

carbon, pH-ul, amoniacul, nitriţii şi solidele. În mod secundar, mai pot fi analizate alcalinitatea, nitraţii şi clorurile. 

 

ABSTRACT 

The pollution of surface water and overfishing reduced, almost until the extinction, some species such as sturgeons. Many fish 

farmers started to grow fish in recirculated aquacultural systems (RAS), because of the advantages of these systems. Inside of a 

RAS are monitored water quality factors like: temperature, dissolved oxygen, carbon dioxide, pH, nitrogen, nitrites and waste solids. 

There could be secondarily analyzed the next ones: alkalinity, nitrates and chlorines. 

 
Cuvinte cheie: sturioni, calitatea apei, sistem recirculant 

Keywords: sturgeons, water quality, recirculating system 
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1. INTRODUCERE 

În ultima perioadă de timp, ca urmare a poluării apelor 

de suprafaţă şi a pescuirii excesive, unele specii 

valoroase, printre care se numără şi sturionii, sunt 

ameninţate cu dispariţia. Datorită avantajelor pe care le 

prezintă, mulţi crescători de peşti se orientează spre 

sistemul acvacol recirculant (SAR) practicând mai puţin 

sistemul tradiţional de creştere a acestor vieţuitoare în 

heleşteie. Ca urmare a faptului că implementarea acestui 

sistem de creştere este la început de drum, ne-am propus 

să realizăm, în cadrul programului CEEX intitulat 

„Producerea sturionilor în sistem superintensiv în 

condiţiile unui management durabil al resurselor 

acvatice”, o platformă dimensionată adecvat, care să 

constituie un centru de instruire teoretică şi practică pentru 

studenţi şi pentru toţi cei interesaţi în acest domeniu. 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: realizarea unui 

studiu de fundamentare a tehnologiei de creştere a 

sturionilor în sistem superintensiv cu apă recirculată, 

proiectarea şi realizarea sistemului de alimentare, filtrare 

şi evacuare a apei din sistem, proiectarea sistemului de 

control al calităţii apei din bazinele de creştere, realizarea 

modelului funcţional de staţie pilot şi determinarea para-

metrilor de creştere a sturionilor, precum şi diseminarea 

rezultatelor cercetării prin publicarea rezultatelor, acorda-

rea de consultanţă şi de asistenţă tehnică potenţialilor 

utilizatori ai tehnologiei de creştere a sturionilor în sistem 

superintensiv cu apă recirculată. La realizarea obiectivelor 

propuse îşi aduc aportul cadre didactice, doctoranzi, 

studenţi şi cercetători de la trei universităţi (USAMVB – 

Timişoara, USAMV – Cluj-Napoca şi U.P. Timişoara) şi 

un institut de cercetare-dezvoltare (INMA – Bucureşti, 

filiala Timişoara). 

2. CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI 

ACVACOL RECIRCULANT 

Orientarea crescătorilor de peşti spre un sistem 

acvacol recirculant superintensiv (SAR) este urmare a 

faptului că acesta oferă o serie de avantaje faţă de sistemul 

de creştere a peştilor în heleşteie, cum ar fi: 

– economiseşte atât terenul cât şi resursele de apă; 

– poate fi amplasat în zone improprii pentru creşterea 

în heleşteie; 

– permite un grad sporit de control al mediului de 

cultură a peştilor; 

– se pot creşte peşti tot timpul anului în condiţii 

optime; 

– se pot recolta peştii în momentul dorit; 

– producţiile piscicole şi nivelul veniturilor obţinute 

din valorificarea acestora se pot determina mult mai precis 

decât în cazul heleşteielor. 

Datorită acestor avantaje, interesul faţă de sistemele 

acvacole recirculante pentru producţia de peşte este în 

continuă creştere, în ciuda lipsei de informaţii tehnice şi 

economice în domeniu. 

În momentul de faţă nu există un proiect standard 

recomandat pentru creşterea peştilor în sistem acvacol 

recirculant. În general, un sistem acvacol include: bazinele 

de cultură a peştilor, pompele pentru menţinerea debitului 

de apă, echipamente de tratare a apei pentru menţinerea 

calităţii acesteia (filtru mecanic, filtru biologic, instalaţie 

de oxigenare şi de sterilizare cu ultraviolete), conducte de 

alimentare şi de evacuare a apei şi bazin tampon pentru apă. 

În proiectarea sistemului acvacol recirculant, cel mai 

important obiectiv propus este dimensionarea adecvată a 

tuturor componentelor sistemului. În cazul în care 

echipamentul este supradimensionat, funcţionarea 

sistemului este costisitoare, pe când dacă sistemul este 

subdimensionat, acesta nu va fi capabil să menţină un 

mediu adecvat pentru populaţia de peşti. 

Dimensionarea echipamentelor se realizează în funcţie 

de cantitatea zilnică maximă de hrană introdusă în sistem. 

Rata zilnică de hrană estimată se bazează pe capacitatea de 

suport a sistemului, care, în mod obişnuit, nu depăşeşte 150 

kg peşte/m
3
, chiar pentru cel mai eficient sistem. Odată 

determinate capacitatea de spor şi rata de hrănire, se poate 

estima mărimea componentelor prin calcularea debitului de 

apă necesar. Pentru fiecare component, debitul de apă 

trebuie să fie suficient de mare pentru a spăla şi trata 

reziduurile de hrană şi de metabolism ale peştilor, precum şi 

pentru a furniza o concentraţie uniformă de oxigen. 

Ca urmare a faptului că echipamentul este dimensionat 

pentru ratele maxime de hrănire, cel mai eficient 

management al efectivului de peşti este întreţinerea 

puietului la densităţi scăzute în tanc şi creşterea acestuia 

până la dimensiunile de comercializare în acelaşi bazin. 

Majoritatea operatorilor sistemului acvacol recirculant 

folosesc la maximum capacitatea portantă a fiecărui bazin, 

prin popularea cu peşti la densităţi din ce în ce mai 

scăzute, pe măsura creşterii lor. Cu cât este folosită mai 

eficient capacitatea de cazare a sistemului, cu atât mai 

mulţi peşti pot trece anual prin sistem, ceea ce generează 

un cost mai scăzut pe kilogramul de peşte recoltat. Pe de 

altă parte, răririle dese determină creşterea costului muncii 

şi şansa de mortalitate în rândul peştilor datorită stresului 

de manipulare. 

De asemenea, operatorii trebuie să fie atenţi la alegerea 

dimensiunii bazinului şi la configuraţia echipamentului de 

filtrare şi de oxigenare a apei. S-a remarcat că folosirea 

unui număr mai mic de bazine, dar de dimensiuni mai 

mari, sau a mai multor bazine care utilizează acelaşi 

echipament de tratare este mai puţin costisitoare decât 

folosirea mai multor bazine mici care nu au aceleaşi 

componente. Există, totuşi, un risc mai mic de pierdere a 

unor cantităţi mari de peşte în cazul în care fiecare bazin 

are propriul său set de echipamente de tratare a apei. 
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Până la un anumit nivel, o creştere a dimensiunilor 

sistemului are ca rezultat o scădere a costului pe kilogramul 

de produs, deoarece costurile fixe realizate cu clădirile şi 

echipamentul pot fi împărţite la o producţie mai mare. 

În Germania sturionii au fost introduşi în cultură la 

sfârşitul anilor 1980. În anul 1996, WEDEKIND şi 

colaboratorii au prezentat rezultatele de creştere a doi 

hibrizi de sturioni (Baeri şi Asow) întreţinuţi într-un 

sistem cu apă recirculată la Institutul de Piscicultură 

Interioară din Postdam-Sacrow. Sistemul era compus din 

două bazine circulare de 6 m
3
 fiecare, în care apa era 

menţinută la temperaturi ce oscilau între 22 şi 24°C. La 

populare, peştii au cântărit 1,1 g, iar perioada de îngrăşare 

a durat 166 zile la hibridul Asow (Acipenser gueldenstaedti 

x [A. ruthenus x Huso huso]) şi 150 zile la hibridul Baeri 

(A. baeri x A. ruthenus). Sturionii au fost hrăniţi cu o dietă 

granulată, cu diametrul de 3-6 mm şi cu compoziţia cerută 

(46% P.B.). Rata de hrană a fost de 0,8-0,9% din greutatea 

corporală/zi. Densitatea la recoltare a fost de 45 kg/m
3
 

(Asow) şi, respectiv, 37 kg/m
3
 (Baeri); rata de creştere a 

fost, în medie, de 0,41% (Asow) şi de 0,53%/zi (Baeri). 

Sporul total în greutate a fost de 2,25 kg, la hibridul Asow, 

şi de 1,31 kg, la hibridul Baeri. Rata de conversie a hranei 

a fost de 2,33 la Asow şi de 2,15 la Baeri. 

În sistemele acvacole recirculante închise, la care 

schimbul zilnic de apă este mic (1-5%), nutrienţii dizolvaţi 

se acumulează şi se apropie de concentraţiile găsite în 

soluţiile nutrient-hidroponice. Azotul, în special, apare la 

nivele foarte ridicate în sistemele de recirculare. Peştii 

excretă azot rezidual direct în apă, prin intermediul 

branhiilor, sub formă de amoniac (NH3). Bacteriile de 

biofiltrare convertesc amoniacul în nitrit (NO2) şi, apoi, în 

nitrat (NO3). Amoniacul şi nitriţii sunt toxici pentru peşti, 

în schimb nitraţii sunt relativ inofensivi. 

În creşterea intensivă a peştilor se practică tratamente 

chimice pentru îmbunătăţirea calităţii apei, tratarea bolilor 

şi dezinfecţia unor componente ale sistemului de creştere. 

S-a ajuns la concluzia că tratamentele inadecvate pot 

afecta sau chiar omorî peştii, iar substanţele nu îşi 

îndeplinesc rolul. Pentru prevenirea unor situaţii nedorite 

au fost elaborate tabele pentru fiecare substanţă chimică, 

ce prezintă modul cum acestea trebuie folosite şi dau 

cantităţile utilizate pentru diferite volume de apă. 

Se apreciază că menţinerea unei calităţi bune a apei 

este de primă importanţă în acvacultură. Apa de calitate 

inferioară poate să nu fie letală pentru speciile cultivate, 

dar ea poate reduce creşterea şi poate cauza stres, care 

sporeşte incidenţa bolilor. 

Factorii de calitate a apei care trebuie monitorizaţi 

şi/sau controlaţi sunt: temperatura, oxigenul dizolvat, 

dioxidul de carbon, pH-ul, amoniacul, nitriţii şi solidele. 

Mai pot fi analizate ca factori secundari de calitate a apei: 

alcalinitatea, nitraţii şi clorurile. 

La o temperatură optimă, adecvată speciei, peştii cresc 

rapid, convertesc eficient hrana şi sunt mai rezistenţi la 

boli. Temperatura apei poate fi reglată cu ajutorul 

încălzitoarelor electrice de imersie, unităţilor de încălzire 

pe gaz sau electrice, schimbătoarelor de căldură, răcitoarelor 

sau pompelor de căldură. 

În sistemele acvacole recirculante, pentru o bună 

operare, este necesară furnizarea continuă a unor cantităţi 

adecvate de oxigen dizolvat pentru peştii din bazine şi 

pentru bacteriile nitrificatoare din biofiltru. Pentru asigurarea 

oxigenului, este nevoie de rezervoare criogenice pentru 

oxigen lichid şi de vaporizatoare de oxigen. 

Dioxidul de carbon este produs de respiraţia peştilor şi 

a bacteriilor din sistem. Peştii în stres de CO2 apar la 

suprafaţă şi se adună în jurul dispozitivelor de oxigenare. 

CO2 se poate acumula în sistemele recirculante dacă nu 

este înlăturat fizic sau chimic. În mod obişnuit, se înlătură 

din apă cu ajutorul aeratoarelor tip coloană împachetată 

sau al altor dispozitive de aerare. 

Peştii pot tolera un pH al apei cuprins între 6 şi 9,5, dar 

o schimbare rapidă cu două unităţi este extrem de 

dăunătoare, mai ales pentru puietul mic. Limita optimă a 

pH-ului este menţinută, în sistemele acvacole recirculante, 

prin tamponare alcalină cu bicarbonat de sodiu şi carbonat 

de calciu, dar şi cu hidroxid de calciu, oxid de calciu şi 

hidroxid de sodiu. 

Amoniacul este principalul reziduu pe bază de azot 

eliberat de către peşti, în principal prin branhii, ca 

amoniac. În apă, amoniacul se găseşte sub două forme: 

ionizat (NH4
+
) şi neionizat (NH3). Amoniacul neionizat 

este extrem de toxic pentru peşti. Cantitatea de amoniac 

neionizat depinde de pH şi de temperatura apei. Bacteriile 

nitrificatoare din biofiltru au capacitatea de a înlătura 

amoniacul şi nitriţii acumulaţi. La concentraţii mari de 

amoniac, peştii încetează hrănirea şi se adună în curentul 

produs de aparatele de aerare. Dacă nu se iau măsuri în 

scurt timp, peştii mor. La primul semn de creştere a 

concentraţiei de amoniac, se suspendă hrănirea. 

Concentraţiile de nitriţi trebuie urmărite zilnic. Gradul 

de toxicitate a nitriţilor variază în funcţie de specie. În 

general, speciile de peşti cu solzi sunt mai tolerante la 

concentraţiile ridicate decât speciile fără solzi (de 

exemplu, somnul). Toxicitatea nitriţilor cauzează boala 

numită „sânge brun”, apărută în momentul în care 

hemoglobina normală vine în contact cu nitriţii şi formează 

un compus de culoare brună, numit methemoglobină, care nu 

transportă oxigenul în mod corespunzător, iar peştii se 

comportă ca şi cum ar fi sub stres de oxigen (se ridică la 

suprafaţă, îşi reduc drastic hrănirea, devin letargici). 

Toxicitatea nitriţilor se poate diminua sau bloca prin ionii 

de clor. În cazul în care concentraţiile de nitriţi sunt toxice, 

se reduce hrănirea şi se alimentează sistemul cu apă 

proaspătă sau se adaugă sare (NaCl). 
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Nitratul, produsul final al nitrificării, este relativ netoxic, 

exceptând concentraţiile foarte mari (peste 300 ppm). În mod 

normal, nitraţii nu ajung la aceste concentraţii dacă există 

schimburi zilnice de apă de 5-10%. Procesele de 

denitrificare din unele sisteme recirculante provoacă 

transformarea, mediată de bacterii anaerobe, a nitraţilor în 

azot sub formă gazoasă, care se răspândeşte în atmosferă. 

Reziduurile solide, provenite, în principal, din fecale şi 

hrana neconsumată, sunt înlăturate prin sedimentare sau 

prin filtrare mecanică. Solidele foarte mici (coloizii) 

rămân în apă, în suspensie. Cu toate că degradarea acestei 

materii se produce cu consum de oxigen şi cu realizare de 

amoniac, ea serveşte ca loc de ataşare pentru bacteriile 

nitrificatoare. Drept urmare, un nivel scăzut de solide în 

suspensie poate avea un rol benefic în sistem, atâta timp 

cât nu intră în branhiile peştilor. În cazul în care mirosurile 

din apă devin persistente, se recurge la creşterea ratelor de 

preschimbare a apei, se reduce hrănirea, se accelerează 

evacuarea salidelor şi/sau se măresc biofiltrele. 

Clorura de sodiu (NaCl sau sarea) adăugată în sistemele 

acvacole recirculante, este benefică atât datorită ionilor de 

clor care blochează toxicitatea nitriţilor, cât şi ca urmare a 

faptului că ionii de clor şi de sodiu reduc stresul osmotic 

cauzat de pierderea de ioni din fluidele corporale ale peştilor 

(în mod obişnuit, prin branhii). O concentraţie de sare de 

0,02-0,2%, adăugată în sistem, reduce stresul osmotic, fiind 

benefică pentru majoritatea speciilor de peşti. 

Majoritatea sistemelor acvacole recirculante sunt 

proiectate pentru a înlocui zilnic 5-10% din volumul de 

apă cu apă proaspătă. Prin această operaţiune, se previne 

acumularea de nitraţi şi de materie organică solubilă, care 

pot provoca unele probleme în creşterea peştilor. 

După fiecare ciclu de producţie trebuie realizată 

schimbarea completă a apei, pentru a elibera sistemul de 

nitraţi şi de substanţele organice dizolvate acumulate în 

timpul exploatării. 

Pentru situaţii de urgenţă, este recomandabil ca 

sistemul să posede un rezervor de apă auxiliar, egal ca 

volum cu o schimbare completă a apei. 

CONCLUZII 

• În sistemele acvacole recirculante trebuie monitorizaţi şi 

menţinuţi în parametrii optimi pentru specia de cultură 

următorii factori de calitate ai apei: temperatura, oxigenul 

solvit, amoniacul, nitriţii, dioxidul de carbon, pH-ul, 

suspensiile solide, clorurile, nitraţii ş.a. 

• În timpul exploatării, se înlocuieşte zilnic 5-10% din 

volumul de apă existent în sistemul acvacol recirculant, cu 

apă proaspătă. 

• Schimbarea completă a apei se realizează după 

fiecare ciclu de producţie. 

• Apa de calitate necorespunzătoare poate să nu fie 

letală pentru speciile cultivate, dar poate încetini procesul 

de creştere a peştilor şi poate cauza stres, care sporeşte 

morbiditatea. 
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