
INSTALAŢIE DENITRIFICATOARE INOVATIVĂ PENTRU 
CULTURILE ACVAPONICE – IDCA 

DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Instalaţia de denitrificare din culturi acvaponice IDCA este destinată unor sisteme 

de producţie intensivă în care se produc mai multe culturi cu intrări reduse de apă şi de 

îngrăşăminte şi este foarte potrivită pentru producătorii agricoli mici, care vizează pieţele 

locale şi oportunităţi ale agroturismului.  

Instalaţia de denitrificare va fi utilă întreprinzătorilor care decid să înfiinţeze ferme 

acvaponice, dar pot constitui şi o bază pentru uz didactic de iniţiere, precum şi de 

continuare şi aprofundare a cercetărilor din domeniu. 

PREZENTARE GENERALĂ 

Instalaţia de denitrificare din culturi acvaponice IDCA are următoarele componete: 

 Două bazine de creștere a plantelor, așezate pe două suporturi metalice. Apa



provenită de la subsistemul acvacol recirculant, alimentează în paralel fiecare dintre cele 

două bazine din polipropilenă, fiind introdusă într-unul dintre capetele acestora, prin 

racordul tubului de alimentare fiind distribuită prin cele cinci fante echidistante practicate în 

tub și fiind apoi evacuată în partea transversal opusă a fundului bazinului, prin cele cinci 

guri de scurgere practicate în acesta; 

 Instalația de alimentare cu apă,compusă dintr-un colier de branșare la conducta

principală de alimentare cu apă a bazinelor de creștere a peștilor, conducte, fitinguri și 

armături pentru alimentarea cu apă a bazinelor de creștere a plantelor, inclusiv robinetele 

pentru reglarea debitului de apă; 

 Instalația pentru iluminare a plantelor, ce are în componență panouri pentru iluminat

plante (lămpi cu leduri) , amplasate deasupra plantelor cu ajutorul unor suporturi metalice; 

 Suporturi plutitoare, din polistiren expandat, pentru plante.

CARACTERISTICI TEHNICE 

- Număr de bazine creştere plante: 2 buc 

- Suprafaţă cultură hidroponică:  8m2

- Planta de cultură: salată verde  

- Densitate cultură: 12…14 buc/m2 

- Debit nominal:  1,5 m3/zi 

- Tip iluminare: lămpi cu leduri  

- Dimensiuni de gabarit:  lungime bazin acvaponic: 4000 mm 

lăţime bazin acvaponic:   1000 mm 
înălţime bazin acvaponic: 340 mm 


