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I. REZULTATE PRIVIND EXPLOATAREA SOMNULUI AFRICAN (C.gariepinus)

ÎN DIFERITE TIPURI DE BAZINE DIN ROMÂNIA

Acvacultura se ocupă cu, creşterea organismelor acvatice din ape dulci şi sărate

incluzând: moluşte, crustacee şi plante acvatice.

Creşterea unor vieţuitoare acvatice în condiţii de mediu controlate, prin tratarea şi

recircularea apei, constituie o problemă minuţios studiată în ultimele decenii pe plan

mondial. Deşi aceste tehnologii sunt costisitoare, posibilitatea obţinerii produsului de

cultură în flux continuu, pe tot parcursul anului, şi în locaţii apropiate unor pieţe de

desfacere constituie importante argumente pentru abordarea acvaculturii în sisteme

recirculante.

Succesul actual în domesticirea speciilor acvatice rezultă din iniţierea, odată cu

secolul XX, a cunoaşterii în biologia de bază a speciilor acvatice şi din lecţiile învăţate din

succesul şi eşecul trecut. Stagnarea în pescăriile din lume şi supra-exploatarea a 20 până la

30% din speciile marine au furnizat un impuls suplimentar pentru domesticirea speciilor

marine, întocmai ca şi supra-exploatarea animalelor terestre care a furnizat impulsul pentru

domesticirea speciilor terestre.

Azi, acvacultura comercială s-a dezvoltat fără precedent (fig.I.7). În anii `80, s-a

dezvoltat de asemenea creşterea somonului (Salmo salar) în cuşti de plasă deschise (viviere

flotabile) (fig.I.8;I.9), acest tip particular de tehnologie de cultură acvatică reprezintă o parte

minoră a producţiei acvacole pe plan mondial, dar posibilele impacte negative asupra

stocurilor sălbatice, care au devenit o problemă în ultima perioadă a anilor 1990, l-au

determinat să devină un motiv major de controversă.

Odată cu aderarea României la spaţiul Comunităţii Europene şi desfiinţarea

barierelor comerciale, a luat amploare comerţul cu produse agricole, dar s-a accentuat şi

posibilitatea importurilor de material biologic provenit de la diferite specii (din regnul

vegetal şi animal), o pondere importantă fiind deţinută şi de speciile piscicole.

Pornind de la apariţia unei noi specii de peşti, Somnul african (C.gariepinus), în

acvacultura din România, am considerat oportun studiul şi diseminarea rezultatelor obţinute

în urma unui proces de cercetare laborios, privind posibilitatea creşterii şi exploatării acestei

specii în condiţiile climatice ale ţării noastre.
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Pornind de la aceste aspecte am considerat oportună studierea exploatării Somnului

African (C.Gariepinus) în diferite tipuri de bazine din România

Acest deziderat l-am considerat tangibil prin testarea speciei somn african

(C.gariepinus) în diferite sisteme de creştere, diferenţiate pe tipuri de bazine şi calitate a

furajului administrat. Am considerat a fi de importanţă acvacolă creşterea speciei Clarias

gariepinus - Somnul african, în două sisteme de exploatare diferite:

- sistem superintensiv, în bazine de suprafaţă şi utilizarea apei termale în

amestec cu apa dulce, ca mediu de viaţă;

- sistem extensiv, în heleşteie de creştere a crapului (Cyprinus carpio).

Teza este structurată în XIII capitole:

I.Situaţia pisciculturii pe plan mondial;

II.Sistematica şi biologia somnului african (Clarias gariepinus, Burchell, 1822);

III.Stadiul actual al exploatării somnului african (Clarias gariepinus, Burchell,

1822);

IV.Cercetări proprii;

V.Influenţa formei bazinelor acvacole asupra ritmului de creştere şi dezvoltare a

somnului african (C.gariepinus) hrănit cu furaj granulat import Ungaria;

VI.Influenţa formei bazinelor acvacole asupra ritmului de creştere şi dezvoltare

a somnului african (C.gariepinus) hrănit cu furaj granulat import Olanda;

VII.Studiu comparativ asupra ritmului de creştere şi dezvoltare al somnului african

(C.gariepinus) exploatat în bazine de formă circulară şi rectangulară, hrănit cu

furaj granulat import Ungaria şi furaj granulat import Olanda;

VIII.Posibilităţi de creştere a speciei somn african (C.gariepinus) în bazine naturale,

în perioada de vară;

IX.Influenţa temperaturii aerului asupra rezultatelor privind exploatarea somnului

african (C.gariepinus) crescut în sistem extensiv;

X.Modelarea matematică a mişcării apei în bazinele pentru peştii de consum;

XI.Cercetări privind structura anatomică şi histologică a organului respirator aerian la

specia somn african (Clarias gariepinus, Burchell, 1822);

XII.Cercetări privind gradul de cunoaştere al speciei somn african (Clarias

gariepinus) pe piaţa de peşte din municipiul Cluj-napoca;
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XIII.Concluzii finale.

Bibliografie:

Inserate pe pagini - 240, completate cu   tabele - 137, ilustraţii foto si figuri -202.

In abordarea acestui subiect s-a urmărit elucidarea unor aspecte privind:

- ritmul de creştere al speciei Somn african (C.gariepinus) în cele două sisteme de

exploatare enumerate anterior, coroborate cu rezultatele obţinute în urma

exploatării speciei în bazine de forme diferite (circulare şi rectangulare), precum şi

influenţa calităţii furajului administrat asupra ritmului de creştere;

- datorită în special noutăţii acestei specii în acvacultura românească, dar şi

particularităţilor anatomo-fiziologice pe care le prezintă, am considerat oportun

studiul acestor particularităţi precum şi a modului în care a fost acceptată specia pe

piaţa de peşte din ţara noastră.

In scopul celor menţionate, abordarea noastră se referă la unele aspecte majore care

să evidenţieze următoarele:

1. Caracterizarea morfologică a materialului biologic luat în studiu;

2. Cercetări privind dinamica de creştere a somnului african (C.gariepinus) în funcţie

de forma bazinului, calitatea  furajului şi tipurile de curenţi care se formează în

bazine;

3. Posibilităţi de creştere în România a speciei somn african (C.gariepinus) în bazine

naturale, în perioada de vară;

4. Cercetări privind interdependenţa dintre temperatura mediului extern şi

posibilităţile de creştere în bazine naturale a somnului african (C.gariepinus);

5. Testarea gradului de cunoaştere a speciei somn african (C.gariepinus) pe piaţa de

peşte şi alimentară din Municipiul Cluj-Napoca;

6. Descrierea anatomo-histologică a aparatului respirator suplimentar existent la

specia somn african (C.gariepinus).

Teza de faţă se doreşte a fi un studiu complex al aclimatizării speciei somn african

(C.gariepinus) la condiţiile de exploatare specifice ţării noastre
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De asemenea prin teză, prin rezultatele obţinute şi concluziile cercetărilor se doreşte

oferirea unor premise şi soluţii pentru exploatarea acestei specii în acvacultura autohtonă,

obiective care le considerăm elemente de originalitate ale acestei Teze de Doctorat şi care

pot fi grupate în următoarele aspecte:

- cercetări privind exploatarea somnului african (C.gariepinus) în condiţii naturale în

ţara noastră;

- studiu privind modul de formare al curenţilor în bazine acvacole de formă circulară

şi rectangulară, precum şi influenţa lor asupra performanţelor de creştere;

- stabilirea corelaţiilor dintre temperatura mediului extern şi temperatura apei din

bazine piscicole, în scopul definirii unui potenţial calendar de exploatare a speciei

somn african (C.gariepinus) în condiţii naturale, în Regiunea de Nord - Vest a

României;

- studiul anatomo-fiziologic al aparatului respirator suplimentar întâlnit la somnul

african (C.gariepinus).

Materialul biologic, care a stat la baza efectuării cercetărilor noastre, a fost constituit

din efectivele de somn african (C.gariepinus) existente la singura fermă piscicolă din

România, care exploatează această specie şi anume S.C. CLARIAS COM S.R.L., situată în

localitatea Sântandrei, judeţul Bihor

Materialul biologic exploatat la S.C. CLARIAS COM S.R.L este importat în stadiul

de puiet de la ferma HAKI din Ungaria.

Descrierea speciei somn african (C.gariepinus) a fost prezentată în prima parte a

acestei Teze de Doctorat, materialul biologic studiat manifestând caracteristicile anatomo-

fiziologice specifice speciei.

Pentru a putea atinge obiectivele propuse în cadrul acestei Teze de Doctorat,

eşantioane din cadrul efectivului de somn african (C.gariepinus) existent la S.C. CLARIAS

COM S.R.L., au fost supuse unui număr de 10 măsurători, relevante pentru cercetarea

noastră.

Cercetarea s-a extins pe parcursul a trei ani calendaristici (perioada 2005 - 2007),

interval în care s-au efectuat măsurători pe 3 serii de creştere, în cazul nostru o serie
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reprezentând perioada derulată din momentul importului şi până la livrare (în jur de 285-290

de zile).

Puietul de somn african (C.gariepinus) este importat la S.C. CLARIAS COM

S.R.L. la o vârstă cuprinsă între 60-66 de zile, şi s-a efectuat un număr de patru serii de

măsurători într-un interval de 283 de zile după cum urmează:

- seria 1 - la vârsta de 70 de zile (moment la care materialul biologic a fost importat);

- seria a-2a - la vârsta de 135 de zile;

- seria a-3a - la vârsta de 183 de zile;

- seria a-4a - la vârsta de 283 de zile (moment la care materialul biologic a atins

greutatea de livrare);

Cele 10 măsurători efectuate se încadrează în grupa măsurătorilor somatice (ex.

greutate, lungimi, grosimi, înălţimi) şi au fost efectuate cu ajutorul balanţei electronice,

ruletei şi panglicii.

Măsurătorile aplicate au fost următoarele : Greutate , Lungimea totală (LT) – cm,

Lungimea standard (LS) – cm, Lungimea capului (lc) – cm, Lungimea predorsală (lpd) –

cm, Lungimea preanală (lpa) – cm, Lungimea pedunculului caudal (lpc) – cm, Înălţimea

maximă a corpului (H) – cm,  Înălţimea minimă a corpului (h) – cm,  Perimetrul toracic (Pt)

– cm.

Obiectivele Tezei de Doctorat cu titlul “REZULTATE PRIVIND EXPLOATAREA

SOMNULUI AFRICAN (C.gariepinus) ÎN DIFERITE TIPURI DE BAZINE DIN

ROMÂNIA” cuprind o paletă largă de cercetări şi experimente, desfăşurate pe parcursul a

patru ani, atât în laboratoarele UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ NAPOCA, cât şi în două ferme piscicole cu

statut privat, şi anume:

- S.C. CLARIAS COM S.R.L., localizată în comuna Sântandrei, judeţul Bihor;

- S.C. PISCICOLA COM S.R.L.,localizată în extravilanul oraşului Cehu Silvaniei,

Judeţul Sălaj.

Condiţiile de exploatare specifice S.C.CLARIAS S.R.L., se caracterizează prin valori

optime la toţi parametrii mediali şi în limitele admise pentru exploatarea somnului african
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(C.gariepinus), oferind condiţii favorabile pentru exploatarea acestei specii. Utilizarea celor

două tipuri de furaje a scos în evidenţă importanţa nivelului proteic şi a compoziţiei chimice

asupra performanţelor de creştere. Diferenţele de compoziţie dintre cele două tipuri de

furaje coroborate cu forma bazinelor de creştere a avut drept impact realizarea unor

diferenţe semnificative la toate însuşirile luate în studiu.

Abordarea acestui subiect al tezei de doctorat s-a dovedit oportună şi de actualitate,

scoţând în evidenţă impactul compoziţiei furajelor şi a formei bazinelor  asupra

performanţelor de creştere la somnul african (C.gariepinus).

Din cercetările noastre s-a desprins o altă concluzie extrem de importantă şi anume

că forma bazinelor de creştere este unul dintre factori care influenţează atât dinamica de

creştere a masei corporale, cât şi a celorlalte însuşiri luate în studiu. Calitatea diferenţiată a

furajului coroborată cu forma bazinelor de creştere şi-a pus amprenta asupra performanţelor

de creştere, cu menţiunea că, în bazinele de formă circulară efectele compoziţiei chimice ale

celor două furaje utilizate au depăşit semnificativ rezultatele obţinute în bazinele de formă

rectangulară. Performanţele de creştere obţinute în urma experimentelor au scos în evidenţă

o intensitate mai mare de creştere la materialul biologic exploatat în bazinele de formă

circulară. În urma prelucrării statistice am constatat că viteza de creştere este mai ridicată în

bazinele de formă circulară.

Din punct de vedere al dimensiunilor corporale, valorile cele mai mari s-au

înregistrat, de asemenea, la materialul biologic exploatat în bazine de formă circulară.

Diferenţele dintre loturi au fost, în toate cazurile, semnificative. Cercetările noastre au

evidenţiat nu numai impactul pe care îl are calitatea furajului asupra performanţelor de

creştere, dar şi capacitatea de valorificare mai bună a hranei în cazul utilizării unui furaj cu o

calitate superioară (furajul de provenienţă olandeză).Materialul biologici hrăniţi cu furajul

olandez au crescut mai repede şi au înregistrat o masă corporală finală semnificativ mai

mare comparative cu lotul hrănit cu furaj unguresc.

Furajul olandez s-a dovedit deosebit de eficient, caracterizat printr-o performanţă de creştere

superioară şi o conversie a hranei mai bună.

Nivelul de furajare, temperatura apei, forma bazinelor şi compoziţia furajelor au fost

factorii esenţiali cu efect direct asupra performanţelor de creştere înregistrate la cele două

loturi de somn african (C.gariepinus).
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Rezultatele obţinute cu ajutorul experimentului desfăşurat la PISCICOLA S.A.

CEHU SILVANIEI, ne-au demonstrat faptul că, somnul african (C.gariepinus), poate fi

exploatat pe durata sezonului cald în bazine naturale. Acumularea totală de masă corporală

(ATM) a fost de 486,67±18,25 g pe durata experimentului (55 de zile), cu un spor mediu

zilnic de 8,848±0,45 g (tab.8.4.). Procentul de pierderi înregistrat a fost foarte redus

(1,27%).

Rezultatele obţinute ne permit să recomandăm exploatarea somnului african

(C.gariepinus) în bazine naturale, pe perioada de vară, când temperatura medie a apei

depăşeşte valoarea de 19oC, valoare la care somnul african nu mai consumă hrană.

Scopul cercetării dezvoltate în cadrul capitolului IX, a fost de-a încerca, în cât mai

mare măsură, stabilirea influenţei variaţiei temperaturii aerului asupra rezultatelor privind

exploatarea somnului african (Clarias gariepinus) în sistem de exploatare extensiv, în

diferite zone din partea de nord-vest şi centrală a României, şi anume: Bihor, Satu Mare,

Sălaj, Bistriţa şi Miercurea Ciuc.

În zona staţiei Oradea, se observă faptul că temperaturile medii anuale, permit

exploatarea somnului african (C.gariepinus), pe o perioadă de trei luni, în perioada iunie –

august, interval în care temperatura medie lunară (în intervalul 1999-2011) nu a scăzut sub

valoarea de 20,36 oC. Aceeaşi posibilitate de creştere se înregistrează şi în zona staţiei Satu-

Mare, unde valorile medii lunare (în intervalul 1999-2011), pentru intervalul iuni-august, nu

scad sub valoarea de 19,91 oC.

Posibilitatea de exploatarea a somnului african (C.gariepinus) în bazine naturale, se

reduce la un interval de două luni calendaristice, în zona staţiei Bistriţa, unde temperatura

medie lunară (în intervalul 1999-2011), a depăşi limita de 19 oC doar în lunile iulie şi

august. Zona staţiei Miercurea Ciuc, nu este favorabilă exploatării somnului african

(C.gariepinus), temperaturile medii lunare (în intervalul 1999-2011) nu depăşesc valoarea

de 17,63 oC, regiunea fiind accesibilă doar speciilor de munte.

Analiza geometriei bazinelor acvacole, a poziţionării sistemelor de alimentare cu apă

şi evacuare a apei, precum şi a modelului de curgere a apei în bazine cu forme geometrice

diferite, poate definii criterii de proiectare cu efect asupra îmbunătăţirii condiţiilor de

creştere şi asupra optimizării valorificării apei şi spaţiului.
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Studiul modelării matematice a mişcării apei în bazine cu forme geometrice diferite

utilizând  programul SURFACE WATER MODELING SISTEM – SMS, demonstrează

faptul că modelul de curgere al apei este puternic influenţat de caracteristicile sistemelor de

alimentare cu apă şi evacuare a apei. În cazul bazinelor de formă circulară, modificarea

orientării conductei de alimentare în raport cu suprafaţa apei, a favorizat crearea curenţilor

circulari, care permite manifestarea caracteristicilor specifice bazinelor de formă circulară.

Datorită în special noutăţii acestei specii în acvacultura românească, dar şi

particularităţilor anatomo-fiziologice pe care le prezintă, am considerat oportun studiul

acestor particularităţi. Organele respiratorii (sau organe de respiraţie) sunt utilizate de cele

mai multe  animale ca să facă schimbul de gaze necesar pentru funcţia lor de viaţă

cunoscută sub numele de respiraţie. Aceste organe pot avea multiple forme, iar unele dintre

ele au evoluat independent:

Structura histologică a sistemului respirator la Clarias gariepinus cuprinde scheletul fibro-

cartilaginos şi elementele de schimb gazos - epiteliul prismatic sau aplatizat şi endoteliul

vascular.

Scheletul cartilaginos este divizat în zona centrală cu aspect compact şi cea

marginală cu aspect lamelar pe acestea fiind dispuse structurile epiteliale şi endoteliale

destinate schimbului de gaze şi producţiei de mucus.

Histochimic epiteliul respirator cuprinde celulele aplatizate destinate schimbului gazos şi

celule caliciforme cu rol secretor mucos, PAS pozitive datorită conţinutului bogat de

polizaharide din citosol.

Structura ramificată a sistemului vascular, cu apariţia capilarelor dispuse

transversal, cu traseu sinuos, creşte suprafaţa de hematoză, asigurând totodată prin această

conformaţie anatomică o utilizare superioară a oxigenului local.

Pe piaţa de peşte a Municipiului Cluj-Napoca se înregistrează aceleaşi tendinţe

existente şi la nivel naţional privind consumul de carne de peşte. Se consumă carnea de

peşte, dar credem că reducerea producţiei după anul 1990 a limitat consumul şi a permis

creşterea accentuată a importurilor, în special al celor de conserve şi semiconserve.

Raţiunile care stau la baza consumului de carne de peşte sunt în principal calitatea

cărnii, gama largă de specii şi preţurile existente pe piaţă. Preţurile/kg în funcţie de specie

pot satisface o gamă largă de consumatori, atât din punct de vedere culinar cât şi financiar.
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Gradul de cunoaştere al speciei somn african (C.gariepinus), care este unul mai puţin

satisfăcător în acest moment, este rezultatul politicilor de marketing şi management

defectuos aplicate în special de către retailerii din domeniu;

Preţul de comercializare/kg, încadrează această specie în grupa speciilor accesibile

consumatorilor (preţuri medii/kg), aspect care într-o economie sănătoasă se manifestă în

primul rând prin creşterea producţiei şi dezvoltarea producătorului.

Existenţa pe piaţă a produselor de import în stare congelată sau refrigerată,

comercializate la preţuri foarte mici, împiedică dezvoltarea producătorilor autohtoni,

fenomen întâlnit din ce în ce mai frecvent şi în cazul altor specii (bovine, suine, păsări) şi

ale produselor acestora (lapte şi produse din lapte, ouă, carne şi mezeluri).




