
Dacă un potenŃial investitor în
acvacultură deŃine capital insuficient
pentru al cheltui în vederea construirii

unor spaŃii închise (hale) dar doreşte să
practice un sistem intensiv de creştere,

poate opta pentru metoda de creştere a
peştilor în viviere plutitoare. Metoda
constă în creşterea peştilor în viviere,

care plutesc la suprafaŃa apei datorită
unor flotoare (obiecte plutitoare), sau

pot fi fixate de substratul bazinului
acvatic.Totuşi, se cunoaşte faptul că

metoda de creştere propriu-zisă a
peştilor în viviere a debutat la sfârşitul

secolului al XIX-lea în sud-estul Asiei, când
peştii erau menŃinuŃi în viviere din lemn

sau bambus şi hrăniŃi cu resturi
alimentare. În ultima jumătate de secol,

odată cu apariŃia şi diversificarea
materialelor sintetice, s-au creat

numeroase modele de viviere, foarte
durabile şi relativ uşor de întreŃinut.

Bazinele acvatice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

" Suprafata acestora este bine sa fie mai mare de o jumatate de hectar. In
bazinele su suprafete mai mici decit cele indicate se pot inregistra deteriorari rapide
ale unor insusiri chimice ale apei, cum ar fi cresterea brusca a continutuli in
ammoniac sau ioni de amoniu, in nitrati sau nitriti, ori o reducere drastic a a
continutului de oxigen dizolvat. Toate acestea, insotite in zilele calduroase de
fenomenul de inflorire a apelor (inmultirea exploziva a algelor) vor duce la mortalitati
in masa a pestilor in viviere.

" Malurile sa nu fie usor erodabile, iar accesul animaleleor restrictionat sau

interzis. Dejectiile in exces ajunse in bazinul acvatic ar putea cauza grave

probleme caliatii apei.

" Bazinele acvatice trebuie sa aiba o adincime de minim doi metri, pe mai

mult de jumatate din suprafata lor, si in special in zona de amplasament a

vivierelor. In felul acesta se asigura spatiu cel putin 0,5 sub viviere sufficient

pentru fecalele pestilor si eventualele  furaje ne consummate sa nu se

acumuleze, ci sa cad ape fundul bazinului, la distant de pesti.

" Nivelul apei sa nu prezinte fluctuatii mai mari de 50-60 cm pe timpul verii.

Daca nu se indeplineste aceasta conditie, atunci bazinul acvatic se

considera a fi necorespunzator pentru cresterea pestilor in viviere.

" Trebuie sa existe un drum de acces la bazin care sa fie practicabil in orice

conditii de mediu. De asemenea in conditiile de arerare suplimentara, este

necesar accesul la o sursa de energie electrica

" Bazinele acvatice nu trebuie sa prezinte un nr mare de peste in afara

vivierelor , deoarece acestea afecteaza productiile din interiorul vivierelor.

Acest lucru se datoreaza faptului ca pesti liberi trebuie luati in calcul pentru

stabilirea capacitatii portante a bazinului

Daca conditile de amplasament sunt condforme cu cele specificate mai sus nu
ramine decit sa se confectioneze viviere sau sa se scumere gata realizate.

ViviereViviere

din polietilena de inalta densitateHDPE de cea mai buna calitate

WELDWELD

FlotabileFlotabile



P o n t o a n e W E L D Recipienti PLASTIC

Sistemele de pontoane
plutitoare WELD asigura

deopotriva copiilor si
adultilor acces facil la

ambarcatiunile de
agrement si spre spatiile de
joaca amenajate special
pe apa sau in apropierea

acesteia , totodata
faciliteaza pescarilor

accesul catre locurile de
pescuit dorite

Rezervoarele din polietilenă

si polipropilena sunt
executate prin sudura cu
aparate cu aer cald de o

echipa de sudori
profesionisti, scolarizati si

acreditati UE, conform DVS,
echipate cu racorduri de

bransam1ent pentru
apa/lichide alimentare.
Sunt si variante special
concepute pentru a fi

ingropate sau la suprafata.

Edy’s BOATS

Barcile din HDPE sunt
proiectate ca un înlocuitor

robust si practic
indestructibil pentru barcile
gonflabile sau cele din fibra

de sticla si sunt utilizate în
atit pe mare cit si pe lacuri

sua ape curgatoare
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DETALII TEHNICE

Este nevoie de un cadru, plasa dublata cu plasa mai fina in partea
superioara pentru impiedicarea spalarii furajelor granulate plutitoare,
capac si flotore pentru mentinerea vivierei la suprafata. Materialele
din care se poate confectiona o viviera sunt diverse iar formele pe
care le pot avea sunt extrem de variate. In general se utilizeaza cele
circulare, patrate sau rectangulare existind numeroase opinii conform
carora forma vivierei nu influenteaza productia

Frecvent se utilizeaza viviere cilindrice de 1,2x1,2m, cubice cu latura
ce 1,2m sau paralelipipedice de 2,4x2,4x1,2m;  2,4x1,2x1,2 si
3,7x1,8x1,2m . Aceste dimensiuni sunt recomndatae de catre
piscicultorii americani cu experienta in cresterea pestilor in viviere.

Vivierele flotabile sunt constructii speciale, confectionate din plasa
montata pe flotori.  Caracteristicile tehnice ale plasei sunt diferite dar,
în mod obisnuit se foloseste plasa din material sintetic, tratat special
pentru a i se conferi elasticitate, rezistenta si durabilitate. Marimea
ochiului plasei se comanda în functie de marimea pestilor care vor fi
crescuti în viviere

Dimensiunea vivierelor depinde in mare masura de cea a bazinului
acvatic si de prezenta sistemelor de aerare suplimentara. In practica,
se utilizeaza viviere cu volume variabile de la 1 mc la 30 m, dar se
apreciaza ca cele mici sunt mai usor de exploatat si mai economice.
Vivierele mari, desi au prêt de cost mai mic pe unitate de volum dau
productii pe mc mai mici, in primul rind datorita ratei  reduse de
schimb a apei dintre interiorul si exteriorul acesteia

Toate vivierele trebuie prevazute cu capac care se previna evadarea
pestilor dar si accesul pradatorilor sau al oamenilor. Capacele pot fi
confectionate din acelasi material ca si cadrul sau din materiale mai
rezistente. Oricum trebuie avut in vedere ca acestea trebuie sa
permita urmarirea comportamentului pestilor in urma administrarii
hranei si accesul facil pentru indepartarea hranei neconsumate sau al
pestilor morti

Flotoarele care sustin vivierele pot fi confectionate din materiale
foarte variate, de la palci spongioase plutitoare la sticle din material
plastic. Vivierele pot fi fixate si de docuri sau alte obiecte rigide care
permit acest lucru.

Dupa ce vivierele au fost confectionate, urmeaza amplasarea lor in
locatiile prestabilite, dupa care se vor popula cu pesti.
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