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INTRODUCERE 

 
Schimbările climatice ameninţă pescuitul şi acvacultura datorită creşterii temperaturii apelor 

mărilor şi a nivelului acestora, topirea gheţarilor, modificările survenite în salinitatea şi aciditatea 

oceanelor, recrudescenţa cicloanelor în anumite regiuni, reducerea ploilor în altele, şi schimbările în 

repartiţia şi abundenţa stocurilor ihtiologice. 

Poluarea, încălzirea globală şi alte probleme cauzate de om duc la dispariţia în masă a vieţii 

oceanice, un eveniment fără precedent în istoria omenirii, avertizează un consorţiu de oameni de 

ştiinţă (FAO, 2008).  

Din cele prezentate anterior, se desprinde concluzia conform căreia, pe plan global se 

înregistrează o creştere continuă şi constantă a temperaturii medii, fapt care se repercutează asupra 

evoluţiei tuturor biotopurilor acvatice şi terestre, atât prin modificarea arealelor anumitor specii, cât 

şi a lanţurilor trofice acvatice, terestre sau mixte. 

 Cu toate acestea, scopul cercetărilor întreprinse şi materializate în această lucrare, a fost de a 

studia performanţele de creştere înregistrate de specia Cyprinus carpio (crap) în condiţii de 

exploatare nespecifice. Cercetările au vizat dinamica de creştere în condiţii de temperaturi medii 

mai reduse şi la altitudini mai mari comparativ cu cele convenţionale pentru această specie.  

 

 

PARTEA A I-A.  

STUDIU BIBLIOGRAFIC 

 

CAPITOLUL 1. 

DIRECŢII ŞI ORIENTĂRI ACVACULTURĂ ŞI PESCUIT 
 

 Capitolul 1 prezintă succint producţia piscicolă mondială şi naţională subliniind totodată 

importanţa creşterii producţiilor atât din acvacultură cât şi din pescuit.  

 Pe plan naţional, până în anul 1990, consumul de peşte a fost de circa 8 kg peşte/cap de 

locuitor/an. Acestă valoare s-a redus la 2 kg/cap/an în perioada 1990 – 2000, iar dupa anul 2000 a 

început să crească, ajungând în 2005, la 3,7 kg/ cap de locuitor/an.  Acestă situaţie al producţiei 

piscicole naţionale susţine necesitatea sporirii producţiilor şi de a găsi noi metode de exploatare al 

diferitelor specii de peşti. 

 

CAPITOLUL 2. 

IMPORTANŢA PESCUITULUI  ŞI A PISCICULTURII 
 

 Prin acest catitol, s-a dorit o incursiune în simbolistica apei şi al peştelui în diferite culturi 

ale lumii, evidenţiind mai ales semnificaţia peştelui şi implicaţia acestuia în viaţa omenirii 

aparţinând diferitelor culte religioase.  

 

 

CAPITOLUL 3. 

PEŞTELE-ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACESTUIA ÎN ALIMENTAŢIA 

OMULUI 

 

La ora actuală, este unanim recunoscut faptul că peştele şi produsele sau subprodusele 

obţinute de la acesta trebuie tratate cu mai multă atenţie, în condiţiile în care proteina de origine 
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animală provenită din mediul acvatic, are un rol deosebit de important pentru dezvoltarea şi 

menţinerea sănătăţii organismului (BUD, 2008). 

Carnea de peşte conţine atât de mulţi nutrienţi importanţi, inclusiv proteine, încât, aşa cum 

apreciază şi nutriţioniştii, ar trebui să constituie un segment major al hranei noastre zilnice. Ea este 

considerată una dintre cele mai eficiente surse sănătoase pentru alimentaţia omului. 

În comparaţie cu animalele terestre construcţia musculaturii la peşte este una foarte simplă, 

fiind compusă din doi muschi mari, dispuşi pe ambele laturi ai peştelui(BUD, 1989) 

Consumul ridicat de carne de peşte are un rol benefic asupra sănătăţii omului prin ajutorul 

pe care îl dă aceasta organismului în fortificarea lui pe de o parte, iar pe de altă parte, în 

minimalizarea apariţiei maladiilor cardiovasculare, prin scăderea nivelului total de colesterol, prin 

reducerea nivelului de trigliceride, prin faptul că moderează răspunsul inflamator şi îmbunătăţeşte 

metabolismul carbohidraţilor (BUD, 2010).  

Pe lângă numeroasele efecte benefice ale consumului de peşte, se întâlnesc adesea şi cazuri 

în care acesta pune în pericol starea de sănătate şi viaţa omului. 

Infestările provicate de carnea de peşte sunt  rar întâlnite în țările dezvoltate,  iar în cazurile 

în care apar se datorează în mare parte a trei specii de paraziți: Clonorchis sinensis(trematodă), 

Anisakis (nematodă) şi Diphyllobothrium (cestode). Dintre acești paraziți, cel mai frecvent se 

întâlnește infestarea cu Anisakis, atunci când peștele consumat provine din apă curgătoare 

(DEARDORFF, 1989). 

 

 

CAPITOLUL 4. 

COMPOZIŢIA FIZICO-CHIMICĂ GENERALĂ A APELOR NATURALE 

 
Calitatea apelor naturale este determinată, în general, de totalitatea substanţelor 

minerale sau organice, gazele dizolvate, particulele în suspensie şi organismele vii prezente. Din 

punct de vedere al stării lor, impurităţile pot fi solide, lichide sau gazoase. Acestea pot fi dispersate 

în apă, şi se pot clasifica după dimensiunile particulelor dispersate în suspensii, coloizi şi 

soluţii(MAN, 2006).  

În afara acestor substanţe menţionate, în apele naturale se mai pot găsi şi alte tipuri de 

impurităţi. Astfel, plumbul sau cuprul se pot întâlni în urma proceselor de tratare a apelor sau 

datorită sistemului de transport precum şi din apele meteorice. Unele ape naturale conţin seleniu 

sau arsen într-o cantitate suficientă ca să le afecteze calitatea. De asemenea, se poate afirma că toate 

apele naturale conţin substanţe radioactive, în principal radium, dar numai în unele cazuri de ape 

subterane concentraţia acestora atinge valori periculos de mari. Alte surse naturale conţin crom, 

cianuri, cloruri, acizi, alcalii, diferite metale sau poluanţi organici, toate aduse în receptori de apele 

uzate provenite din industrie sau aglomeraţii urbane(ŞTEŢCA, 2009). 

 

 

CAPITOLUL 5. 

INFLUENŢA TEMPERATURII APEI ŞI AL COMPOZIŢIEI FURAJELOR ASUPRA 

RITMULUI DE CREŞTERE LA CRAP (Cyprinus carpio) 
 

Ţinând cont de pretenţiile faţă de temperatura apei, peştii se pot clasifica în specii 

stenoterme, care preferă apele reci, cuprinzând reprezentanţi ai salmonidelor şi specii euriterme, 

acestea manifestând preferinţe pentru temperaturi mai ridicate şi cu variaţii sezoniere largi, în 

această categorie intrând reprezentanţii familiei ciprinidelor. Cunoaşterea optimului termic pentru 

fiecare specie şi categorie de vârstă prezintă o deosebită importanţă în tehnologiile de creştere şi 

exploatare mai mult sau mai puţin intensive (BUD, 2004) 
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Temperatura apei este unul dintre cei mai importanţi factori de creştere economică a multor 

specii de peşti (BREETT, 1979; COREY et al. .1983).  

Jobling (1993) a investigat rata de creştere a crapului în raport cu, creşterea temperaturii 

apei. Rezultatele sunt direct proporţionale cu creşterea temperaturii apei, dar la fel ca în cazul 

temperaturilor scăzute, şi în cazul temperaturilor care depăşesc limita superioară a confortului 

termic, activitatea metabolică a peştilor este mult diminuată. 

Limitele de variaţie ale temperaturii mediului acvatic sunt cuprinse între -3
0
C şi 40

0
C, fiind 

dependente de salinitate, adâncime, variaţiile sezoniere, insolaţie, curenţii submerşi, etc., factori 

care de fapt determină şi o stratificare termică a bazinului respectiv (BUD,2004). 

 

 

CAPITOLUL 6. 

PRE ŞI PROBIOTICELE ŞI UTILIZAREA LOR CA PRODUSE BIOSTIMULATOARE A 

PRODUCŢIEI ANIMALIERE 

 

Intensificarea cercetărilor privind producerea probioticelor a fost determinată în ultimii ani 

de restricţiile impuse crescătorilor de animale şi producătorilor de furaje pentru limitarea utilizării 

antibioticelor ca promotori de creştere(ŞARA, 2008). 

 Probioticele sunt de fapt suplimente nutritive constituite din microorganisme vii care prin 

acţiunea lor menţin un echilibru microbian la nivelul intestinului, favorizează metabolismul şi 

procesul de creştere. De asemenea ele absorb antigenii produşi de microorganismele patogene şi 

astfel stimulează răspunsul imun  ( FIORAMONTI, 2003). 

Acest capitol are scopul  de a prezenta pre şi probioticele utilizate în cercetările noastre şi 

modul de acţiune al acestora în cazul diferitelor specii de peşti. 
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PARTEA A II-A. 

CERCETĂRI PROPRII 

CAPITOLUL 7. 

SCOPUL, ORIGINALITATEA ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE AL CERCETĂRILOR 

 

 

7.1. SCOPUL  ŞI OBIECTIVELE TEMATICII DE CERCETARE 

La ora actuală, atât pe plan mondial cât şi pe cel naţional creşterea peştilor are o dinamică 

deosebit de alertă, tehnologiile de creştere schimbându-se permanent, exploatând la maxim 

potenţialul biologic al speciilor aflate în cultură (CSÉP, 2011). 

În această ordine de ideei, cercetările noastrea au avut , drept scop testarea în condiţii de 

temperatură scăzută a doi aditivi furajeri, Bio-Mos şi Nupro, produşi de Centrul de Biotehnology 

Alltech-S.U.A, urmărind efectul acestora asupra performanţelor de producţie, a calităţii cărnii şi a 

materialului biologic. 

 Pe parcursul anilor 2008-2009, studiile noastre s-au desfăşurat în condiţii de producţie, în 

cadrul unei exploataţii piscicole private din bazinul râului Someşul Rece, jud. Cluj. 

  

Obiectivele urmărite au fost după cum urmează: 

1. Determinarea efectelor adaosului de aditiv furajer, asupra creşterii şi dezvoltării 

crapului în condiţii de producţie. 

2. Stabilirea ritmului de creştere a crapului în ape cu temperatură mai scăzută 

3. Influenţa variantei furajere testată, asupra rezistenţei crapului la iernat. 

4. Posibilitatea îmbunătăţirii calităţii cărnii de peşte prin intermediul aditivilor 

furajeri utilizaţi. 

5. Analiza economică a  utilizării aditivilor furajeri, în creşteriea crapului în ape cu 

temperaturi mai scăzute şi modalitatea în care influenţează preţul de producţie. 

 

 

7.2. ELEMENTE DE ACTUALITATE ŞI ORIGINALITATE 

 

Actualiatea şi oportunitatea  tematicii  de cercetare, constă pe de o parte,  în testarea 

posibilităţii creşterii crapuli în condiţii de temperatură scăzută, la care se adaugă şi  aditivi furajeri 

produşi de o firmă de talie  mondială, iar pe de altă parte, s – a constatat  că literatura de specialitate  

consultată, prezintă  destul de puţine referinţe în privinţa abordării unor subiecte asemănătoare. 

Elementele de originalitate ale prezentei teze de doctorat  se definesc punctual prin 

următoarele: 

1. Posibiliatea de creştere a crapului în condiţii de temperatură mai scăzută. 

2. Influenţa furajării diferenţiate asupra performanţelor de producţie în condiţii de 

temperatură mai scăzute. 

3. Efectul cantităţiilor diferenţiate de aditiv, asupra rezistenţei la iernare. 

4. Îmbunătăţirea  calităţii cărnii de crap, în condiţiile creşterii la temperaturi mai 

scăzute şi a furajării diferenţiate. 

5. Calcularea rentabilităţii creşterii crapului în ape cu temperatură mai scăzută, prin 

intermediul adaosului de aditivi furajeri. 
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7.3. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL CERCETĂRILOR 

 

În urma stabilirii obiectivelor de cercetare, s-a trecut la elaborarea  planului de implementare 

a cercetărilor,  acesta servind drept ghid pentru realizărea tematicii  propuse. 

Planul de desfăşurare al cercetărilor s-a elaborat pe parcursul a doi ani calendaristici, 

respectiv 2008 şi 2009, ani în care materialul biologic a fost urmărit pe parcursul a două cicluri de 

producţie cuprinzănd şi o perioadă de iernare (Fig. 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Reprezentarea schematică al planului de cercetare 

Lot M-martor 

 

- nr indivizi: 500 buc 

- furaj SOPROFISH  

Stabilirea ritmului de 

creştere în funcţie de 

varianta furajeră testată 

Posibilităţi de creştere a ciprinidelor în bazine acvatice cu temperaturi 

scăzute 

Lot I. 

- nr indivizi: 500 buc 

- furaj SOPROFISH +      

0,2% BioMos şi  

2% Nupro  

Lot III. 

- nr indivizi: 500 buc 

- furaj SOPROFISH +      

0,4% BioMos şi  

4% Nupro  

 

Crap vara a II-a 

 Măsurători biometrice lunare 

17.05.2008-17.09.2008 

Lot VI. 

- nr indivizi: 500 buc 

- furaj SOPROFISH +      

0,6% BioMos şi  

6% Nupro  

 

Iernare 

 17.09.2008-17.04.2009 

Crap vara a III-a 

 Măsurători biometrice lunare 

17.04.2009-17.09.2009 

Efectele aditivilor furajeri 

asupra calităţii cărnii, 

produs în condiţii de 

temperatură scăzută 

tempe 

Economicitatea creşterii 

crapului în condiţii de 

temeratură scăzută 
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CAPITOLUL 8. 

CADRUL NATURAL ÎN CARE S-AU DERULAT CERCETĂRILE  

 

8.1. DECRIEREA GENERALĂ AL JUDEŢULUI CLUJ 
 

Judeţul Cluj, este cea mai importantă unitate administrativ-teritorială a României din zona 

Transilvaniei. Situată în jumătatea de Nord – Vest a ţării, la contactul a trei unităţi 

naturale reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, este 

situat între paralele 47º 28' 44" şi 46º 24' 47" latitudine nordică şi 23º 39' 22" şi 24º 13'46" 

longitudine estică (Fig. 2). 

Cu  o suprafaţă de 6674,4 km², judeţul Cluj reprezintă 2,8% din suprafaţa teritoriului ţării. 

 

 
Fig.2 Harta judeţului Cluj 

Cluj county map 

(WWW.CLUJ-IMMO-LAND.RO) 
 

Judeţul Cluj dispune de un potenţial hidrografic ridicat constituit din reţele hidrografice de 

suprafaţă, cascade, acvifere cu ape minerale, lacuri sărate şi cu apă dulce. 

Reţeaua hidrografică a judeţului Cluj este reprezentată de bazinele a trei râuri principale: 

Someşul Mic, Crişul Repede şi Arieşul.  

Configuraţia reliefului imprimă reţelei hidrografice caracter radiar pe versanţii muntoşi şi o 

scurgere subsecventă în perimetrul depresionar. 

 

8.2. DESCRIEREA UNITĂŢII PISCICOLE „SOMEŞUL RECE” 

 

Unitatea  piscicolă „SOMEŞUL RECE” se află în imediata apropiere a drumului naţional 

107N la doar 2 km de satul Someşul Rece, respectiv la 22 km de municipiul Cluj-Napoca (Fig. 3).  

 

Ca şi poziţionare geografică ferma se caracterizează prin următoarele coordonate GPS: 

46°42'35.80" latitudine Nordică ; 23°20'15.41" longitudine Estică. 

Ferma Piscicolă Someşul-Rece este situată în  bazinul inferior  al Văii Someşul-Rece 

această zonă fiind caracterizată prin: 

- poziţionare la o altitudine de aproximativ 433 metrii 

- se află într-o zonă de interferenţe geografice la piciorul munţilor Apuseni 

- se află aşezat în partea de vest a judeşului Cluj 
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Unitatea piscicolă Someşul-Rece a fost construită în anul 2003, capitalul fiind în întregime 

privat. 

 

 
 

Fig.3. Poziţionarea geografică a fermei piscicole Someşul-Rece 

 

În ceea ce riveşte suprafaţa unităţii, această dispune de un total de 1,6 ha, din care 

luciul de apă este reprezentat de 1 ha.   

Totalul luciului de apă se împarte între cele patru bazine, adâncimea medie şi debitul 

apei fiind  după cum urmează: 

- Bazinul 1: 0.18 ha, (1800 mp) ; H: 1,8 m; Q:1,5 l/s; 

- Bazinul 2:  0.20 ha, (2000 mp) ; H: 2,0 m; Q:1,5 l/s; 

- Bazinul 3:  0.30 ha, (3000 mp); H: 1,8m; Q:1,5 l/s; 

- Bazinul 4:  0.32 ha (3200 mp); H:1,8 m; Q:1,5 l/s. 

În ceea ce priveşte sursa de apă al unităţii piscicole, aceasta este reprezentată de apa preluată 

din râul Someşul Rece. 

Someşul Rece este unul dintre afluenţii principali al  Someşului Mic, izvorând de la o 

altitudine de 1683 m, la limita dintre judeţele Cluj şi Alba din Munţii Gilăului. 

 Pe parcursul celor 50 de km ai cursului său, râul Someşul Rece colectează apele a mai 

multor pârâuri, având ca afluenţi principali: de stânga pârâul Răcătău, iar ca afluenţi de dreapta 

pârâurile Irişoara, Dumitreasa, Negruţa şi Râşca Mare. 
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CAPITOLUL 9. 

MATERIALUL BIOLOGIC ŞI METODA DE LUCRU 

 
9.1. MATERIALE 

 

Dintre sistemele de creştere studiate şi redate în capitolele anteriore,  pentru realizarea 

experimentelor s – a ales sistemul semintensiv de creştere . 

 Această alegere se justifică prin faptul că am dorit să adoptăm un sistem de creştere utilizat 

preponderent în ţara noastră, diferenţele fiind constituite de: zona geografică, calitatea apei şi nu în 

ultimul rând de tipul furajului administrat. 

 După cum reiese şi din titlul tezei de doctorat, specia supusă experimentelor a fost 

reprezentată de cărte crapul comun (Cyprinus carpio), acesta fiind o specie cu tradiţie în 

piscicultura ţării noastră fiind apreciată şi căutată de către consumatori datorită raportului caliate –

preţ. 

 Materialul biologic a fost achiziţionat de la ferma piscicolă Seleuşi, judeţul Arad. (Fig. 4.) 
 

 
Fig.4. Materialul biologic de cercetare (original) 

 

Furajul folosit pe tot parcursul perioadei experimentale a fost reprezentat de furajul 

extrudat SOPROFISH 25/12 STANDARD SP, achiziţionat de la firma Kralex, compoziţia 

nutriţională al acesteia fiind redată în tabelul 1.  
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Tabelul 1 

Compoziţia chimică a furajului SOPROFISH 25/12 STANDARD SP 

Element Conţinut Uzual Limite admise 

Proteina  (%) 26,0 min 25,0 % 

Grăsimi  (%) 12,0 min 12,0 % 

Apă (%) 8,0 max 10,0% 

Celuloza  (%) 3,0 max. 4,0 % 

Cenusa(%) 5,0 max. 6,0 % 

Ureaze active 0,3 max. 0,3 % 

VALOARE ENERGETICA 

Energie bruta 18,7 MJ/kg 

Energie metabolica 15,2 MJ/kg 

MINERALE 

Ca (%) min. 0,8 

P  (%) min 0,6 

VITAMINE 

A (IU/kg) min. 10.000 

D3 (IU/kg) min. 1.800 

E (mg/kg) min. 60 

C min. 150 

AMINOACIZI  

Lisina min. 1,5 

Metionina + Cistina(%) min. 0,8 
 

În privinţa aditivilor furajeri, cercetările noastre au vizat folosirea în combinaţie a 

prebioticului BIO-MOS respectiv al probioticului NU-PRO, în diferite concentraţii experimentale, 

dezideratul final fiind stabilirea dozelor optime care determină o mai bună creştere al crapului, în 

condiţii de temperatură mai scăzută.  

 

9.2. METODE DE LUCRU 

 

În vederea realizării obiectivelor tezei de doctorat, prezentate într-un subcapitol precedent, 

bazinele din cadrul fermei piscicole Someşul Rece au fost populate cu câte 500 de indivizi fiecare. 

Furajului de bază de tip SOPROFISH 25/12 STANDARD SP, prezentat într-un 

subcapitol precedent, i s-au adăugat cele trei combinaţii de aditivi furajeri. 

Amestecul aditivilor furajeri cu furajul de bază, s-a realizat cu ajutorul unui malaxor 

special achiziţionat pentru acest scop, înainte de fiecare tain în parte. Prin intermediul acestui 

malaxor, s-a reuşit o bună omogenizare al aditivilor furajeri cu granulele furajere. 

 Astfel s-au obţinut cele trei variante furajere experimentale, distribuţia variantelor furajere 

între loturi fiind redată în cele ce urmează. 

 Lotul martor - fără aditivi furajeri 

 Lotul I -Bio-Mos 0,2 % şi Nu-Pro 2 %; 

 Lotul II - 0,4 % Bio-Mos şi 4 % Nu-Pro; 

 Lotul III - 0,6 % Bio-Mos şi 6 % Nu-Pro. 
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Creşterea crapului de vara a II-a, s-a desfăşurat în perioada  17.05.2008 - 17.09. 2008, pe 

o durată totală de 120 de zile (4 luni).  

Această expoatare de doar 4 luni a crapului de vara a II-a, se explică prin faptul că în zona 

Someşului Rece, iernile sunt mai lungi, ceea ce a făcut ca popularea să aibă loc doar în luna mai, 

când temperatura apei  a ajuns în jurul valorii de +14
o
C.  

În ceea ce priveşte finalul timpuriu al monitorizării creşterii s-a datorat faptului că în luna 

septembrie al anului 2008, temperatura apei a scăzut sub 10
o
C, orice furajare fiind de prisos, 

deoarece la această temperatură a apei, crapul nu se mai hrăneşte, intrând în faza de hibernare. 

Furajarea materialului biologic, s-a realizat manual, la cele două puncte de furajare a 

fiecărui bazin, de două ori pe zi la orele 8:00 şi 17:00. 

 La data de 17.09.2008, datorită zonei geografice şi  condiţiilor meteorologice specifice 

acestei zone, am fost nevoiţi să întrerupem furajarea materialului biologic, dat fiind faptul că 

temperatura apei a scăzut sub 10
o
C, valoare la care  crapul îşi întrerupe hrănirea, pregătindu-se 

pentru perioada de iernat. 

 Datorită acestor evenimente independente de noi, am considerat data de 17.09.2008 

momentul începerii perioadei de iernat. 

Materialul biologic a iernat în aceleaşi bazine în care şi-a terminat stadiul de creştere crapul 

de vara a II-a, adâncimea medie de aproximativ 2m a bazinelor permiţând acest lucru. 

 Pe durata iernării s-au efectuat copci în podul de geaţă, preîntâmpinând astfel apariţia 

hipoxiei materialului biologic. 

 Creşterea crapului de vara a III-a, s-a desfăşurat în perioada 17.04.2009-17.09.2009, pe o 

durată totală de 150 de zile. 

Furajarea materialului biologic în privinţa furajul administrat şi  orele de furajare, a rămas 

identică cu cea din perioada precedentă (vara a II-a).  

Pe tot parcursul experimentului s-au monitorizat următorii parametrii fizico-chimici ai apei: 

temperatura, pH-ul, oxigenul dizolvat, amoniu, amoniac, nitriţi şi nitraţi. 

Pentru stabilirea calităţii apei, din multitudinea caracteristicilor fizice, chimice şi 

biologice care pot fi stabilite prin analize de laborator am utilizat practic un număr limitat, 

considerate a fi semnificative. Analizele de laborator au fost efectuate atât în cadrul laboratoarelor 

din cadrul USAMV Cluj-Napoca, cât şi în cadrul Companiei Naţionale Apele Române. 

Pentru determina ritmului de creştere al materialului biologic, la intervale de 30 de zile s-a 

efectuat pescuitul de control, moment în care s-au realizat şi unele măsurătri biometrice. 

Ca şi modalitate de pescuit  am ales, varianta pescuitului  sportiv, prin intermediul căreia 

am reuşit capturarea indivizilor necesari măsurătorilor biometrice în mod randomizat, evitând astfel 

stresarea întregii populaţii piscicole. 

Prelucrare statistică a datelor obţinute în urma măsurătorilor s-a efectuat cu ajutorul 

aplicaţiei Microsoft Excel. 

Pentru a putea interpreta diferenţele dintre mediile diferitelor caractere cuantificatem, s – a 

aplicat testul „t”, acesta fiind realizat tot prin intermediul aplicaţiei Microsoft Excel. 
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CAPITOLUL 10. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

10.1. MONITORIZAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI AI APEI 

 

Studiile privind monitorizare parametrilor mediali, s-au desfăşurat în trei etape:  

- perioada creşterii capului vara a II-a - 17.05.-17.09-2008 (Tabelul 2. ),  

- perioada de iernare 17.09.2008-17.04.2009 (Tabelul 3) 

- ciclului de produţie crap vara a III-a,  -  17.04.-17.09.2009 (Tabelul 4. ). 
 

 

 

Tabelul 2. 

Valorile medii ale parametrilor fizico-chimici  în perioada 17.05-17.09.2008 

Specificare U.M. Mai Iunie Iulie August Septembrie Medie 

Valori 

limită 

(BUD,2004) 

pH 

 
 7,77 7,90 7 7,54 7 7,44 5-8 

Temperatura 
0
C 16,8 19,0 20,4 20,7 14,0 18,18 15-28 

O2 

mg/l 

9,9 8 7,7 8,7 10,2 8,9 4-8 

CCO-Mn 0,98 2,9 1,76 2,17 1,52 1,86 - 

Amoniu 0,04 0,07 0,01 0,07 0,02 0,04 0,5-1,5 

Nitriţi 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,1-1 

Nitraţi 1,21 1,38 1,35 1,24 1,24 1,28 0,5-1,5 

Fosfaţ 0,58 0,45 0,35 0,2 0,31 0,37 0,1-0,5 

Calciu 17,2 21,85 21,24 33,27 26,45 21,00 - 

Magneziu 6,38 9,82 8,02 5,35 7,04 7,32 - 

Fier 1,08 1,2 2,15 2,2 2,1 1,74 1-4,5 

Cloruri  4,07 4,91 6,79 5,44 6,5 5,54 5-10 

Sulfaţi 8,7 6,94 6,74 8,08 8,74 7,84 2-30 

 

Conform datelor prezentate în tabelul precedent, putem afirma faptul că parametrii apei din 

cadrul fermei piscicole Someşul Rece s-au încadrat  între limite optime pentru confortul speciei 

studiate. 



Ing. Simion Marian Moldovan-Teză de doctorat 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

16 

 

 

Tabelul 3. 

 

Valorile medii ale parametrilor fizico-chimici studiaţi în perioada de iernare (17.10.2008.-17.04.2009) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificare U.M. Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Medie 
pH 

 
 7,65 7,65 7,65 7,03 7,52 7,27 7,46 

Temperatura 
0
C 8,8 3,8 3,8 1,2 2,1 6,9 5,43 

Oxigen dizolvat 

mg/l 

12,3 12,3 12,3 12,8 11,1 10,3 11,85 

CCO-Mn 1,79 1,79 1,79 1,01 2,09 1,96 1,73 

Amoniu 0,02 0,03 0,02 0 0,03 0,04 0,02 

Nitriţi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Nitraţi 1,59 1,56 1,59 1,48 1,93 1,22 1,56 

Fosfaţi 0,33 0,34 0,33 0,47 0,28 0,50 0,36 

Calciu 26,30 26,31 26,29 20,64 18,22 18,42 22,69 

Magneziu 8,32 8,34 8,35 4,86 7,73 7,61 7,53 

Fier  1,2 1,2 1,0 0,9 0,8 1,2 1,05 

Cloruri  5,90 5,91 5,91 4,86 5,28 5,56 5,57 

Sulfaţi 9,5 9,5 9,3 13,69 8,81 8,72 9,92 
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Tabelul 4. 

 

Valorile medii ale parametrilor fizico-chimici studiaţi în perioada creşterii crapului de vara a III-a (17.04-17.09.2009) 

 

Specificare U.M. Aprilie Mai Iunie Iulie August  Septembrie Medie Valori 

limită 

(BUD,2004) 

pH 

 
 7,5 8,17 7,5 7,4 8,26 7,2 7,67 5-8 

Temperatura 
0
C 14,3 17,4 19,6 22,0 22,0 15,2 18,41 15-28 

Oxigen dizolvat 

mg/l 

9,7 9,4 8,72 7,27 7,21 8,9 8,53 4-8 

CCO-Mn 1,82 1,68 2,16 2,12 1,33 2,08 1,86 - 

Amoniu 0,02 0,09 0,06 0,04 0,02 0,04 0,04 0,5-1,5 

Nitriţi 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,1-1 

Nitraţi 1,54 1,01 1,01 1,17 1,26 1,72 1,28 0,5-1,5 

Fosfaţi 0,2 0,7 0,4 0,31 0,48 0,60 0,44 0,1-0,5 

Calciu 10,93 27,25 25,25 26,05 26,2 25,71 23,56 - 

Magneziu 4,42 8,99 13,85 2,8 9,60 11,05 8,45 - 

Fier  1,09 1,08 1,30 1,15 1,2 1,06 1,14 1-4,5 

Cloruri  3,05 5,91 6,23 4,17 6,05 5,75 5,19 5-10 

Sulfaţi 8,78 9,28 9,90 11,61 10,58 6,39 9,42 2-30 
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10.2. CREŞTEREA CRAPULUI VARA A II-A (17.05-17.09.2008) 

 

Prin măsurătorile somatice efectuate pe durata ciclului de creştere crap vara a II-a, s – a dorit 

monitărizarea şi determinarea efectului conjugat al combinaţiilor de aditivi furajeri şi temperatura 

scăzută al apei, asupra ritmului de creştere al materialului biologic supus studiului 

Din punct de vedere al acumulării de masă corporală, lotul II se situează pe primul loc cu 

404,62 g, urmat de  lotul I cu 268,30g, lotul Martor cu 248,99g şi în final lotul III cu doar 200,69 g 

(Tabelul 5). 

Din punct de vedere statistic, diferenţele dintre loturi privind acumularea de masă corporală 

pe durata celor 120 de zile, sunt semnificative în favoarea loturilor care au beneficiat de aportul 

combinaţiilor de aditivi furajer. 

Alături de acumularea de masă corporală, sporul mediu zilnic este un alt indicator deosebit 

de relevant, care oferă o imagine clară şi sugestivă asupra ritmului de creştere a unui organism 

animal fie el terestru sau acvatic. 

Dacă ne referim la sporul mediu zilnic pe durata întregului ciclu de producţie, observăm că 

şi în acest caz, lotul II a avut cea mai bună evoluţie cu un spor mediu zilnic de 3,25g, fiind urmat de 

lotul I cu 2,15g, lotul Martor cu 2,00 şi lotul III cu doar 1,61g. (Tabelul 5). 

Tabelul 5. 

Evoluţia creşterii crapului  de vara a II-a în funcţie de varianta furajeră 
 

Specificaţie 

*U.M. Lot 

Martor 

Control 

Lot 

Lot I 

0.2%BioMos& 

2%NuPro 

Lot II 

0.4%BioMos& 

4%NuPro 

Lot III-

0.6%BioMos& 

6%NuPro 

Greutate iniţială 

17.05.2008  

(g) 
91,85 94,50 88,20 95,00 

Greutate finală 

17.09.2008  

(g) 
340,84 362,20 492,82 295,69 

Diferenţe faţă de martor (g) - +21,36 151,98 -45,15 

Acumulare de masă 

corporală 

(g) 
248,99 268,30 404,62 200,69 

Sporul mediu zilnic (g) 2,00 2,15 3,25 1,61 

Procent de supravieţuire  (%) 100 100 100 100 

Cantitate de peşte (kg) 170 181 246 147,5 
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10.3.IERNAREA CRAPULUI (17.09.2008-17.04.2009) 

 

Pe durata iernării, după cum este şi firesc, apar unele pierderi de greutate care pot ajunge la 

valori mai mici sau mai mari care sunt dependente de starea de întreţinere a peştilor, de procentul de 

grăsime acumulată şi de condiţiile mediale de iernare, care pot avea repercursiuni mai mari sau mai 

mici pentru producţia viitoare. 

Astfel, după cum reiese din tabelul 6,  pe durata perioadei de iernat s-au întregistrat o serie 

de pierderi în greutate care în valori absolute sunt diferite de la un lot la altul. 

Dacă raportăm pierderile de greutate, la greutatea medie de la începutul perioadei de iernat, 

observăm că adaosul de 0,4% BioMos şi 4% NuPro a favorizat o iernare foarte bună cu un  procent 

de pierderi de sub 10%, (9,53 %) fapt care relevă rolul benefic al acestui aditiv în crearea unei 

rezistenţe mai mare pe durata iernării 

 

Tabelul/Table 6. 

Evoluţia greutăţii corporale la populaţiile de crap supuse iernării 

Data 

Lot Martor 

Control Lot 

Lot I 

0.2%BioMos& 

2%NuPro 

Lot II 

0.4%BioMos& 

4%NuPro 

Lot III-

0.6%BioMos& 

6%NuPro 


X  

 
±sx 



X  ±sx 


X  ±sx 


X  ±sx 

01.10.2010 

înainde de 

iernare 

 (g) 

340,84 8,05 362,8 8,05 492,82 14,76 295,69 8,86 

01.04.2011 

după iernare  

 (g) 

306,4 6,81 308,4 6,85 445,88 9,76 256,30 7,73 

Pierderi de 

greutate  
34,44 9,52 54,40 9,55 46,94 16,93 39,39 13,08 

Pierderi 

procentuale 

 (%) 

10,11 15,00 9,53 13,33 
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 10.4. CREŞTEREA CRAPULUI VARA A III-A (17.04.-17.09.2009) 

 

Pe durata perioadei de creştere a crapului în vara a III-a, creşterea în greutate s-a menţinut 

într-o continuă ascensiune cu performanţe diferenţiate în funcţie de varianta aleasă. 

Urmărind acumularea de masă corporală a loturilor supuse studiului, în perioada de creştere 

crap de vara a III-a, observăm că atât pe lunile de referinţă cât şi pe total perioadă experimentală, 

lotul II a realizat cel mai mare sport de creştere de 781,14 g, pe care-l considerăm mulţumitor în 

condiţiile experimentale date 

Dat fiind faptul că sporul mediu zilnic, este în strânsă interdependenţă cu acumularea de 

masă corporală. evoluţia acestuia este asemănătoare ca evoluţie, păstrând aceiaşi ierarhizare între 

loturi. 

Dacă avem în vedere, datele prezentate în tabelul centralizator al acestei etape  (Tabelul 7), 

observăm că faţă de lotul martor varianta cu 0,4% BioMos şi 4% NuPro a realizat un plus de 

greutate de 376,76 g, acesta fiind urmat de variant cu 0,2%BioMos şi 2%NuPro şi în final lotul cu 

0,6%BioMos şi 6%NuPro care a realizat doar cu 3,44 g în plus. 

 Aceste date ne permit să extragem o concluzie preliminară conform căreia variant 2 s-a 

dovedit cea mai favorabilă şi a evidenţiat posibilitatea de dezvoltarea optimă a crapului şi în condiţii 

de temperatură scăzută, pe când celelalte varriante şi în special varianta 3 au avut un efect mai redus 

în utilizarea lor pentru hrănirea peştilor în zonele submontane. 

 

Tabelul 7. 

Evoluţia creşterii crapului de vara a III-a în funcţie de varianta furajeră 
 

Specificaţie 

*U.M./ 

 
Lot 

Martor 

Control 

Lot 

Lot I 

0.2%BioMos& 

2%NuPro 

Lot II 

0.4%BioMos& 

4%NuPro 

Lot III-

0.6%BioMos& 

6%NuPro 

Greutate iniţială 

17.04.2009  

(g) 
306,40 308,40 445,88 256,30 

Greutate finală 

17.09.2009  

(g) 
850,26 907,82 1227,02 853,70 

Diferenţe faţă de martor (g) - 57,56 376,76 3,44 

Acumulare de masă 

corporală 

(g) 
543,87 599,42 781,14 597,40 

Sporul mediu zilnic (g) 3,49 3,84 5,01 3,83 

Procent de supravieţuire  (%) 100 100 100 100 

Cantitate de peşte (kg) 425 453,5 613,5 426,8 

 

Odată cu încheierea experimentală a creşterii crapului de vara a III-a, materialul biologic a 

fost valorificat, cu excepţia celui destinat pentru controlul calităţii cărnii, pe care l-am  comparat cu 

crapul crescut în zonele tradiţionale de creştere. 

Datele din tabelul 7 redau succint şi sintetic cele mai importante valori al rezultatelor 

obţinute, în urma cărora putem afirma că şi în zona submontană se pot creşte ciprinide în anumite 

condiţii şi nu este deloc de neglijat, posibilitatea de testare şi a altor variante nutriţionale pentru 

creşterea acestei specii productive şi în alte zone decât cele clasice. 

Un aspect deosebit de important la finele perioadei de creştere a fost să determinăm 

cantitatea de peşte recoltat, care în funcţie de varianta furajeră adoptată a fost la lotul II de 613,5 kg, 

urmat de varianta 1 cu 453,5 kg, varianta 3 cu 426,3 kg şi în final varianta de referinţă cu 425kg.  
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Aceste date nu fac decât să scoată în evidenţă oportunitatea creştereii crapului şi în zone cu 

temperatură scăzută mai ales dacă folosim combinaţia de pre şi probiotic  în raport de 0,4%BioMos 

şi 4%NuPro din raţia furajeră. 

În privinţa cantităţii de furaj administrat, acesta  a fost calculată în strânsă interdependenţă 

cu greutatea corporală a meterialului biologic şi temperatura apei. Astfel pe durata perioadei 

experimentale s-a utilizat o cantitate de hrană suplimentară care s-a distribuit între loturi astfel: 

1023,02 kg lotul Martor, 1075,48 kg la lotul I, 958,51 kg la lotul II şi  890,19 kg la lotul III. 

 

Tabelul 7. 

Evoluţia celor patru populaţii de crap pe întreaga perioadă experimentală 

Specificaţie *U.M. 

Lot 

Martor 

Control 

Lot 

Lot I 

0.2%BioMos& 

2%NuPro 

Lot II 

0.4%BioMos& 

4%NuPro 

Lot III-

0.6%BioMos& 

6%NuPro 

Greutate iniţială 

17.05.2008  

g 
91,85 94,50 88,20 95,00 

Greutate finală 

17.09.2009  

g 
850,26 907,82 1227,02 853,70 

Diferenţe faţă de martor g - 57,56 376,76 3,44 

Acumulare de masă 

corporală 

g 
758,41 813,32 1138,82 785,70 

Sporul mediu zilnic g 1,52 1,63 2,88 1,52 

Procent de supravieţuire  % 100 100 100 100 

Furaj consumat 
kg 1023,02 

 

1075,48 

 

958,51 

 

890,19 

 

Cantitate de peşte kg 425 453,5 613,5 426,8 

FCR
**

  2,40:1 2,37:1 1,56:1 2,08:1 
*
U.M.-Unitate de măsură;

 **
FCR-Factorul de conversie a hranei 

 

În funcţie de cantitatea de furaj administrată şi producţia de peşte obţinută, s-a calculat 

pentru fiecare lot în parte factorul de conversie al hranei (FCR), valorile acestui indicator fiind după 

cum urmează: 2,40:1 la lotul Martor; 2,37:1 lotul I; 1,56:1 lotul II şi 2,08:1 lotul III. 

Conform datelor prezentate anterior cel mai bun factor de conversie s-a realizat în cazul 

lotului II, valoarea acestuia fiind  de doar 1,56:1, ceea ce denotă că în prezenţa combinaţiei de 

0,4%BioMos şi 4%NuPro furajele sunt mult mai bine utilizate faţă de celelalte trei variante. 
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CAPITOLUL 11. 

IMPACTUL ADITIVILOR FURAJERI BIO-MOS ŞI NU-PRO ASUPRA CALITĂŢII 

CĂRNII DE CRAP (CYPRINUS CARPIO), PRODUS ÎN CONDIŢII DE TEMPERATURĂ 

SCĂZUTĂ 

 

Cercetările prezentate în acest capitol, au urmărit efectul celor doi aditivi furajeri asupra 

calităţii cărnii de crap, dat fiind faptul că, calitatea cărnii de peşte în general este mult influenţat de 

elementele  care întră în compoziţia furajului suplimentar ( BUD, 1989, HADJINIKOLOVA et al. 

2008, OPREA, 1997). 

Probele de carne au fost prelevate la finele perioadei de creştere crap vara a III-a, în cadrul 

fermei piscicole imediat după recoltare. Mostrele de carne au fost prelevate din zona musculaturii 

dorsale, probele astfel recoltate fiind transportate într-o ladă frigorifică la laboratorul Direcţiei 

Sanitar Veterinare Cluj-Napoca. 

În urma analizelor efectuate, prezentăm în continuare compoziţia chimică a cărnii de crap 

(Tabelul 8). 

Pe lângă cele menţionate, au fost testate probele de carne şi sub raport organoleptic şi chiar 

dacă nu s-au constatat diferenţe între loturi, calitatea cărnii a fost net superioară din acest punct de 

vedere comparativ cu carnea de crap obţinut în exploataţia ciprinicolă de la Ciurila, cea mai 

apropiată fermă ciprinicolă din zonă. 

În urma cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute se constată că administrarea furajelor 

utilizate în experimentul nostru,  nu au avut influenţe semnificative şi nici nu au modificat din punct 

de vedere chimic carnea materialului biologic. 

 Ca urmare se pot folosi fără rezerve aceşti aditivi furajeri fără implicaţii organoleptice sau 

chimice asupra calităţii cărnii de crap, în schimb, în condiţiile creşterii crapului în bazine cu 

temperaturi scăzute, conţinutul în grăsime se menţine la nivele scăzute, acest fapt favorizând 

calitatea foarte bună a cărnii de crap. 
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Tabelul 8. 

 

 

Compoziţia chimică a cărnii de crap în funcţie de furajul administrat 

 

 

Lotul 

Apă 

(%) 

Substanţă 

uscată 

 (%) 

Proteină 

 (%) 

Grăsime 

 (%) 

Cenuşă 

 (%) 

X±sx V% X±sx V% X±sx V% X±sx V% X±sx V% 

Martor 75,97±0,42 1,75 24,03±0,40 5,81 19,04±0,36 5,81 4,06±0,40 0,42 0,94±0,01 4,45 

Lot I 

0,2%BioMos& 

2%NuPro 

75,56±0,46 1,95 24,44±0,46 6,02 19,42±0,49 7,71 4,04±0,15 15,35 0,98±0,02 6,24 

Lot II 

0,4%BioMos& 

4%NuPro 

75,32±0,37 1,56 24,68±0,37 1,56 19,86±0,13 5,15 3,82±0,14 14,37 1,00±0,03 9,24 

Lot III-

0,6%BioMos& 

6%NuPro 

75,95±0,23 0,96 24,05±0,23 3,03 19,22±0,27 4,30 3,87±0,12 12,48 0,96±0,02 6,99 
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CAPITOLUL 12. 

ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE AL ADITIVILOR FURAJERI STUDIAŢI ÎN 

HRANA CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO) 

 

 

Elaborarea capitolului 12  a avut drept scop analiza eficienţei economice al creşterii crapului 

în zone submontane, alături de administrarea unor aditivi furajeri în raţia zilnică. 

După comercializarea materialului biologic s-a determinat profitul pe fiecare lot în parte, 

Lotul II fiind pe primul loc cu 5258,76 lei, urmat de  Lotul Martor cu 3374,23 lei, Lotul Icu 3038,88 

lei şi în final Lotul III cu 2200,9 lei. 

Aşadar, pe baza acestei scurte analize economice, ajungem la concluzia că experimentul 

nostru confirmă actualiatatea şi oportunitatea abordării acestui subiect, relevând faptul că adaosul 

de 0,4% BioMos şi 4% NuPro aduce un profit suplimentar creşterii crapului în ape submontane pe 

care-l considerăm deosebit de semnificativ. 

 

 

CAPITOLUL 13. 

CONCLUZIE ŞI RECOMANDARE GENERALĂ 

 

În concluzie finală, putem afirma oportunitatea creşterii crapului şi în bazine cu temperaturi 

mai scăzute, în condiţiile utilizării unui furaj de caliatate corespunzătoare şi cu un aport al aditivilor 

furajeri în varianta care s-a dovedit cea mai eficientă. 
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