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SPORIRE A PRODUCŢIEI PISCICOLE
IN CRESCATORIILE INTENSIVE DIN DELTA DUNARII
Dr. Ion Munteanu

ln dezvoltarea unei pisciculturi intensive în unităţile amenajate din
Dunării un rol important îl are obţinerea de producţii sporite de
peşte prin valorificarea optimă a principalelor nivele trofice care în prezent sînt - eu excepţia benthosului - slab, sau deloc valorificate în
aceste unităti.
Intrucit fauna piscicolă autohtonă din deltă, nu are specii tipice
consumatoare pentru însemnate canti:tăţi de hrană naturală (fitoplancton, vegetaţie macrofită), din anul 1960 s-,au adus primele loturi de larve
de Ctenopharyngodon idella care consumă cu predilecţie vegetaţie macrofită, Hypophthalmichthys molitrix, consumator de fitoplancton, A:ristichtys nobilis consumator de zooplancton ş.i Mylopharyngodon piccus
moluscofag.
După o perioadă de 6 ani în care aceste specii au dovedit că se pot
dezvolta bine în condiţi:iJle de meniu din ţară inclusiv din Delta Dunării,
s-au obţinut prin reproducerea artificială, primii pui, care an de an
asigură însemnate sporuri de producţie în unităţile amenajate.
In etaipa actuală cercetările ştiinţifice sînt canalizate în direcţia
stabilirii fonmulel1or de populare şi a măsurilor ce trebuie luate pentru
o cit m:ai raţională valorificare a hranei naturale, cu evitarea prcdUC('rii
unui dezeichilibru biologic care poate să apară uşor în cazul unor populări nesupravegheate
cu specii noi. Primele rezultate obţinute au condus la indicarea unor formule prin care se asigură realinarea unor producţii de minimum 2.000 kg/ha. (4)
In vederea îmbunătăţirii acestor indici experimentările s-au reluat
în anul 1971 în două bazine mici (3 ha fiecare) din cadrul crescMoriei
Calka în imediata apropi.ere a staţiei de pompare Nr. 3 sirt:ruîndu-se ca
amplasare în partea mediană a acestei unităţi.
Ca sursă de alimentare s-a folosit apa din canalul de alimentare care deşi ar:e p:r.iiză diT'ootă î111 bnaţul Sf. GheOII'ghe - trednd pr1ntr-o
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întinsă zonă de plaur, are mai ales
apă cu proprietăţi chimice inferioare.

în lunile de

vară

(iunie--august) o

ln vederea îmbunătăţirii indicilor de producţie s-a acţionat asupra
factorului alimentare cu apă, mărindu-se debitul pînă la 6-7 I/sec/ha
în timpul lunilor de vară.
S-a îmbunătăţit, de asemeni, formula de populare cu peşte. Ţinîn
du-se seama de condiţiile de hrană naturală existentă în cele două bazine formulele de populare cu peşti au cuprins consumatori pentru principalele nivele trofice :
- Puiet crap de un an ~n procenrte de 49 °1 ~ :
Puiet de H. molitrix tot de un an 25 % ;
- Metis de H. molitrix + A. nobilis 25 % şi
- Puiet Ct. idella 1 %.
S-a ţinut deci seama că în condiţiile heleşteelor folosite pentru
exploatarea intensivă benthosul şi planctonul sînt cele două nivele trofice cu producţia biologică ridicată. Specia Ct. idella a fost introdusă în
formula de populare numai pentru controlul vegetaţiei.
Avîndu-se în vedere starea de slăbire a materialului de populare
- urmare a unei ierni aproape fără îngheţ - s-a început furajarea din
luna aprilie la temperatura de 12-14°C aceasta nu atît în scopul realizării unor sporuri de creştere cit mai ales pentru întreţinere.
Urmare a acestor populări şi a creerii unor condiţii optime de creş
tere s-au obţinut în toamnă producţii cu mult superioare în comparaţie
cu cele realizate anterior în deltă. Faţă de 1500 kg/ha în cazul exploatării în monocultură şi 2300 kg/ha în urma aplicării în producţie a rezultatelor obţinute în prima etapă s-a realizat în bazinele mici 3077:3149 kg/ha, cu sporuri de producţie de 2741 respectiv 2856 kg/ha.
Procentual în producţiile obţinute în toamnă speciile de peşti folosite la populare au reprezentat 46-52 % specia crap ; 25-28 % H. molitrix : 10-18 % metisul de H. molitrix + A. nobilis şi 5-6 % Ct.
idella.
R<:>zultă că producţia pe specii a fost dată în gene:rial în procente
similare celor din formula de populare. Se rema:rică o creştere a procentului speciei Ct. idella (de la 1 % la populare la 5-6 % în producţie), normală, datorită densităţii redruse de la populare.
La realizarea acestor producţii au contribuit în special ritmurile
superioare de creştere pe exemplar care au fost cuprinse între 350520 g la specia crap, 380-410 g la H. molitrix, 290-315 g la metisul
de H. molitrix
A. nobilis şi 525-630 g la Ct. idella.
De asemenea şi priocentele de supravieţuire La exemplarele din
vara 2-a au fost bune la specia crap - 62-68 % şi foarte bune la celelalte specii 80-89 % la H. molitrix, 73-840;0 la metisu[ de H.
molitrix
A. nobilis şi 90-93 % la Ct. idella. Considerăm bun procentul la crap, avînd în vedere faptul că materialul de populare a fost
adus dintr-o unitate cu variolă - boală care s-a manifestat şi în bazinele noastre într-un procent de 5 %.
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Deşi rezultatele obţinute eJGPerimental în cele două bazine trebuiesc verificate şi confirmate în unităţi cu suprafeţe mai mari in juir
de 100 ha, considerăm că s~ demonstrat posibilitatea efectuării unui
salt al indicilor de producţie în poHcultură de la 2000 la 3000 kg/ha peşte
în unităţile amenaj0te pe ba:z;a folios:iirii efici:enite a bazei de hrană 111aturală din aceste unităţi. Se face menţiunea că acest indice de piioducţie
s-a realizat experimental fără adaos de îngrăşăminte organ:i:ce sau chimice.
S-a demonstrat de asemenea că rpenrtru. o bună dezvoltare a hran.ei
naturale benthonice şi planctonice cit şi pentru consumul eficient al
acesteia de către fauna piscicolă, condiţia esenţială este să se realizeze
debite de alimentare şi recirculare cu apă corespunzătoare pentru producţiile ce se planifică a se realiza în fiecare unitate. Cu cît producţia
de peşte ce se planifică creşte, cu atît şi debitele de alimentare trebuie
sporite, astfel incit pentru producţii de 3000 kg/ha peşte consum debitele
de alimentare cu apă trebuie să fie de 8-10 l/sec/ha.
Oricît de bine s-ar efectua restul lucrărilor (popUJlQre, furajare
etc.) în unităţile amenajate piscicol, fără realizarea unei cit mai bune
alimentări cu apă de bună calitate în special în perioada 1 iunie 15
septembrie - perioadă ce corespunde de regulă cu cea a căldurilor mari
- nu vom putea realiza producţii sporite de peşte pe unitatea de sup~aţă cu un consum cit mai mic de furaje şi cu preţ de cost cit mai
scazut.
Iată de ce stabiJirea unor corelaţii optime între :fiaotorii alimentare - densitatea populaţiei piscicole,este obiectul experimentărilor în
continuare în vederea depăşirii producţiei de 3000 kg/ha peşte consum.
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RESUME
Dans le developpement
d'une pisciculture
intensive dans ks
unites amcnagC:-es du Delta du Danube la condition la .plus irnpor,tantec'est d'obtenir une recolte de poissons accrue par l'utHisaltion optime
des principaiux niveaux du trafic qui, a prcsent, sont - saurf le benthos. peu valorises, si non negliges, dans ces unies.
L'ouvrage presente Ies resultats obtenus dans deux bass:iJns experimentaux dont la recolte de poissons a ete superieure â ceLl.es realisees anrterieurement dans le delta. Par rapport a 1 500 kg â !'hectare
dans le cas de l'exploitation dans la monoculture et â 2 300 kg a !'hectare par suite de la mise en pratique dans la production des resultats
acquis dans la premiere etape on a realise dans ces bassins la 3.077-3.
149 kg â !'hectare avec un surplus de production de 2.741 et 2.856 kg
a !'hectare.
Pour optenir ces recoltes un rOle impoI"tant a ete detenu pair la
realisations des certains debit d'alimentation et recilculation d'eau
oorrespon<lant a certaines recoltes superieure.
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