
Tehnologii şi instalaţii moderne de tratare, aerare, degazare şi 

oxigenare a apei pentru asigurarea condiţiilor optime în sistemele 

acvacole recirculante de creştere superintensivă a peştilor 

Domeniul de utilizare: 

Tehnologiile şi instalaţiile moderne de tratare, aerare, degazare şi oxigenare a apei pentru 

asigurarea condiţiilor optime în sistemele acvacole recirculante de creştere superintensivă a 

peştilor sunt destinate sectorului piscicol pentru recondiţionarea apei în halele fermelor piscicole. 

Prezentare generală: 

Dimensionarea echipamentelor tehnice ale unui sistem acvacol recirculant de creştere 

superintensivă a peştilor, se face, de regulă, în funcţie de cantitatea zilnică maximă de hrană 

introdusă în sistem. Rata zilnică estimată de hrană se bazează pe capacitatea de suport a 

sistemului, care în mod obişnuit nu depăşeşte 150 kg peşte/m3, chiar pentru cel mai eficient 

sistem. Odată determinate capacitatea de spor şi rata de hrănire, se poate estima mărimea 

componentelor prin calcularea debitului necesar de apă recirculată, respectiv numărul de 

recirculări pe oră. Pentru fiecare componentă a sistemului, debitul de apă pentru care poate să 

satisfacă cu succes cerinţele tehnologice, trebuie să fie suficient de mare, pentru a asigura 

tratarea reziduurile de hrană şi de metabolism ale peştilor, precum şi pentru a furniza o 

concentraţie uniformă de oxigen. 

Cunoscând debitul de apă şi gradul de încărcare cu impurităţi se pot alege componentele 

sistemului. 

Sistemele recirculante de creştere intensivă a peştilor sunt de diverse mărimi (volum total de apă), 

cu diferite densităţi de populare în funcţie de specie şi prezintă o mare varietate de soluţii 

constructive. 



Caracteristici tehnice: 

-Decantor de nămol în variantele: Q=4; 8 şi 16 m
3
/h 

-Instalaţie de tratare cu UV  Q=80 m
3
/h 

-Instalaţie de tratare cu oxigen Q=15; 30; 60 şi 90 m
3
/h 

-Instalaţie de aerare-degazare Q=20 m
3
/h 

-Contactor de oxigenare LHO  Q=20 m
3
/h 

Efecte socio – economice şi de mediu: 

   - contribuie la reducerea preţului cărnii de peşte şi a icrelor; 

   - poate conduce la crearea de noi locuri de muncă în fermele piscicole existente, prin 

rentabilizarea şi extinderea activităţii acestora; 

   - se facilitează înfiinţarea de noi exploataţii piscicole care generează noi locuri de muncă; 

- prin optimizarea parametrilor tehnologici ai sistemului acvacol recirculant de creştere 

superintensivă a peştilor se reduc costurile de exploatare legate de consumurile energetice în 

fermele piscicole (cca 15%); 

- înfiinţarea în zone rurale şi defavorizate de ferme piscicole din categoria IMM; 

- dezvoltarea  producţiei de utilaje şi echipamente necesare sectorului piscicol, oferindu-se astfel 

oportunităţi noi intreprinderilor care doresc să-şi diversifice gama de produse; firmele FIAP  şi KIA 

din Germania, au cifre de afaceri anuale, de sute de milioane de euro; 

- sistemul recirculant de creştere superintensivă a peştilor nu produce noxe, ci doar reziduuri 

organice asimilabile de către alte specii de peşti mai puţin pretenţioşi sau biodegradabile. 

Utilizatori: 

Principalii utilizatori sunt fermele piscicole nou înfiinţate care vor opta pentru folosirea sistemului 

acvacol recirculant superintensiv de creştere a peştilor, dar şi fermele piscicole existente care vor 

dori să investească în retehnologizare şi eficientizare. 

Potenţiali producători/furnizori: 

Firme specializate în realizarea de ferme piscicole în sistem acvacol recirculant superintensiv, cât şi 

firme producătoare de instalaţii specifice necesare sistemelor acvacole recirculante. 


