SOLUŢII COMPLETE PENTRU

PISCICULTURĂ

Stimaţi clienţi,
Noi, cei de la Dream Fish SRL, furnizor autorizat de hrană granulată pentru pești,
icre embrionate, puiet, echipamente și tratamente piscicole, ne bucurăm să vă
oferim cele mai bune produse și servicii de piscicultură și acvacultură.
Iată de ce să lucraţi cu noi:

Produse premium cu cel mai bun raport calitate-preţ
Pe locul 1 în topul ﬁrmelor de proﬁl din România, conform Camerei de Comerţ și Industrie,
București.
Distribuitor exclusiv autorizat Skretting Italia, numărul 1 mondial în producţia de furaje
păstrăv
Distribuitor autorizat AquaSearch Danemarca, unul dintre cei mai mari producători de icre
embrionate păstrăv din lume
Preţuri preferenţiale în funcţie de volum și livrare gratuită
Consultanţă gratuită de specialitate în probleme de salmonicultură oferită de către ingineri
piscicoli
Autorizaţie Sanitar-Veterinară pentru depozitare

Cu respect,
Ing. Piscicol Andrei Gavril

Andrei Gavril
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NUTRA
Furaj complet extrudat pentru puietul de păstrăv
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Nutra 0, Nutra 2.0 și Nutra 3.0 sunt disponibile la sac (20kg), Nutra 4.0 este disponibil la găleată (10kg)
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Nutra pentru prima hrănire, ca un produs ﬂexibil, adaptat
condițiilor diferite de fermă.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

*Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală. Serviciul Tehnic Skretting este pregătit să vă asiste în proiectarea unei
strategii de administrare a furajelor prin aplicare conceptului Skretting Rmax.
** Urmariti comportamentul de hrănire al peștilor.
.
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NUTRA HP
Furaj complet extrudat pentru puietul de păstrăv
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Nutra HP 0.3 este disponibil la găleată (10kg). - Nutra HP 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.5 și 1.8 sunt disponibile la sac
(20kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Nutra HP când variația distribuției mărimii peștilor este limitată,
temperatura apei este sub 8°C si când se urmărește un ritm de creștere rapid.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei.
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NUTRA MP
Furaj complet extrudat, sub forma de minipelete,
pentru puietul de păstrăv
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Nutra MP este disponibil la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Nutra MP pentru etapa de pre-creștere, când variația
dimensiunii peștilor este limitată.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei.
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CLASSIC EXTRA
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale
Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Classic Extra este disponibil în varianta
lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă
Classic Extra pentru furajarea peștilor în
c o n d i ț i i d e f e r m ă n o n - i n te n s i v ă .
* Valori de referință aproximative

Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului
(estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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OPTILINE
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale
Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Optiline este disponibil atât în varianta
lent scufundătoare, cât și plutitoare,
la sac (25 sau 20kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Optiline ca furaj mediu-energetic, potrivit pentru diferite condiții
de mediu și management.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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OPTILINE HE
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale
Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Optiline HE este disponibil atât în
varianta lent scufundătoare, cât
și plutitoare, la sac (25 sau 20kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Optiline HE pentru condiții optime de mediu și
management.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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OPTILINE PREMIUM
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale
Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Optiline Premium este disponibil
atât în varianta lent scufundătoare,
cât și plutitoare, la sac (25 sau 20kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Optiline Premium la temperaturi sub 14°C si nivelul DO peste 7
ppm,atunci cand se urmărește un ritm rapid de creștere, o conversie scăzută a furajului și un
randament crescut al producției de ﬁleuri.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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OPTILINE HT
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Optiline HT este disponibil atât în
varianta lent scufundătoare, cât și
plutitoare, la sac (25 sau 20kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
Optiline HT este furajul funcțional pentru păstrăvul curcubeu pe perioada verii. Optiline HT susține
digestia și oferă protexia antioxidantă...................................................................................
Skretting Active Nutrition recomanda Optiline HT pentru păstrăvul curcubeu, atunci când temperatura
apei depășește 18°C și pentru păstrăvul indigen și fântânel, atunci când temperatura apei depășește
16°C.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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MRF TROUT HE
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
MRF Trout HE este disponibil în
varianta lent scufundătoare,
la sac (25kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
MRF Trout HE este recomandat fermelor care funcționează cu speciﬁcațiile NON-GMO si solicită
furaje fără proteină procesată din animale terestre.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
FCR
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PROTEC
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
PROTEC este disponibil în varianta lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Protec este furajul funcțional de bază al Skretting pentru peștii de fermă. Noul Protec ajută la
formarea unui "scut" al pielii, branhiilor și organelor interne; susține sistemul imunitar, ajută la
formarea de noi celule și optimizează balanța dintre pești, microorganisme și mediu.
Skretting Active Nutrition recomandă Protec pentru cel puțin 4 săptămâni în completarea vaccinărilor
și pentru a pregăti peștii pentru evenimente stresante (manipulări, mutări, sortări, populări) sau
pentru a-i ajuta să se adapteze mai ușor la condițiile sub-optime. Contactați Serviciul Tehnic Skretting
pentru a vă ajuta să stabiliți un program de furajare speciﬁc situației dvs.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*
Furajați între 1-2 % în funcție de temperatura apei și mărimea peștilor.
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VITALIS TROUT
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Vitalis Trout 3P și Vitalis Trout XL sunt disponibile la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Vitalis Repro pentru reproducătorii de păstrăv curcubeu, de la
maturarea gonadelor, până la două luni după recoltarea icrelor.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*
Furajați între 0.5-1.0% în funcție de temperatura apei și mărimea peștilor.
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FOCUS SALMO
Furaj complet extrudat pentru pigmentarea
păstrăvului (producerea de păstrăv somonat)
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Focus Salmo este disponibil în varianta lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Focus Salmo pentru pigmentarea păstravului (obținerea de
păstrăv somonat) și se utilizeaza conform indicațiilor:
Păstrăv de consum:
- de la 75% din greutatea ﬁnală cu Focus Salmo (ex. de la 400g la 530g) sau de la 70% din greutatea
ﬁnală cu Focus Salmo HE (ex. de la 370 la 530g)
File de păstrăv:
- de la 55% din greutatea ﬁnală cu Focus Salmo (ex. de la 450g la 800g) sau de la 50% din greutatea
ﬁnală cu Focus Salmo HE (ex. de la 400 la 800g)
Păstrăv întreg:
- de la 50% din greutatea ﬁnală cu Focus Salmo (ex. de la 800g la 1600g) sau de la 45% din greutatea
ﬁnală cu Focus Salmo HE (ex. de la 720 la 1600g)
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FOCUS SALMO
Recomandări pentru rația zilnică de furajare
(în % biomasă)*

*Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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FOCUS OMEGA
TROUT
Furaj complet extrudat pentru creșterea păstrăvului
Valori nutriționale

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Focus Omega Trout este disponibil în varianta lent
scufundătoare, la sac (25kg).

*Valori de referință aproximative

Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Focus Omega Trout cu 60-90 de zile înainte de recoltare, pentru
creșterea nivelului de acizi grași ω3 în ﬁleuri.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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CLASSIC K
Furaj complet extrudat pentru speciile de apă caldă
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Classic K este disponibil în varianta lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Classic K condiții de mediu optime, pentru toate speciile de pești
de apă caldă.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei.
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PERLA LARVA
Furaj complet extrudat pentru alevini de pești marini
Perla Larva este furajul Skretting tradițional pentru .......................................................................................
creșterea alevinilor peștilor marini, folosit cu succes în toată zona Mediteraneană. Nivelul ridicat
de proteină din ingrediente marine, fac Perla Larva alegerea corectă pentru diferite condiții de
fermă.
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Perla Larva 6.0 și 5.0 sunt disponibile la galeata de 5 kg, iar Perla Larva Proactive 4.0 este disponibil
la galeată de 10 kg.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

*Ghidul de furajare este orientativ.
**0.2-0.8 kg/10m3/zi
***0.8-1.5kg/10m3/zi
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PERLA PLUS
Furaj complet extrudat pentru creșterea puietului
de pește marin
Perla Plus este furajul tradițional Skretting, fărâmițat, potrivit pentru puietul de pește marin, ﬁind
furajul natural de folosit după PERLA LARVA........................................................................................................................
Nivelul ridicat de proteină din ingrediente marine, fac Perla Larva alegerea corectă pentru diferite
condiții de fermă........................................................................................................................
Variația particulelor de furaje permite o furajare potrivită a tuturor peștilor.
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Perla 3.0, 2.0 și 0 sunt disponibile la sac de 20 kg.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Ghidul de furajare este orientativ.
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PERLA MP
Furaj complet extrudat sub formă de minipelete
pentru creșterea puietului de pește marin
Perla MP este furajul speciﬁc de pre-creștere, pe bază de ingrediente marine si realizate printr-un
proces special de extrudare. Granulele Perla MP au o formă regulată, precum si o densitate care le
face lent scufundătoare, ce ajută la menținerea stabilității apei. Perla MP T (Transfer) este un furaj
mediu energetic cu un conținut crescut de proteină, proiectat pentru puietul speciilor marine, înainte
de etapa de creștere și îngrășare.
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Perla MP este disponibil la sac de 25 kg.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

*Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei
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ALTERNA STURGEON
Furaj complet extrudat pentru sturion
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Alterna Sturgeon este disponibil în varianta lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Alterna Sturgeon pentru creșterea sturionului în condiții optime
de mediu.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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VITALIS STURGEON
Furaj complet extrudat pentru sturionul reproducător
Valori nutriționale

*Valori de referință aproximative

Ingrediente
Consultați eticheta produsului.
Ambalare
Vitalis Sturgeon este disponibil în varianta lent scufundătoare, la sac (25kg).
Recomandări de folosire
Skretting Active Nutrition recomandă Vitalis Sturgeon pentru femelele de sturion, de la declanșarea
vitelogenezei.
Recomandări pentru rația zilnică de furajare (în % biomasă)*

* Tabelul de furajare de mai sus reprezintă o orientare generală cu referire la un nivel optim de oxigen.
Ser viciul Tehnic Skretting vă permite sa îl optimizați in funcție de condițiile fermei

Impact asupra mediului (estimat pentru Perioada 3 în kg/tonă producție)
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AquaSearch FRESH
Producţia de păstrăv curcubeu de consum (250 – 450g) se extinde în toată
lumea. Fermierii muncesc din greu pentru a-şi optimiza producţia ca să
poată face faţă creşterii cererii consumatorilor pentru acest produs
sănătos şi gustos și pentru a mări proﬁtabilitatea în acelaşi timp.
Majoritatea ramurilor acvaculturii contrubuie la dezvoltare, pornind de la
formule îmbunătăţite ale furajelor până la proiecte de ferme intensive şi
vaccinuri. Totuşi unul dintre cei mai importanţi factori privind creşterea
performanţei în fermele salmonicole de apă dulce s-a dovedit a ﬁ
îmbunătăţirea genetică............................................................................................
AquaSearch ova şi-a dedicat resurse semniﬁcative pentru reproduceţia şi
îmbunatatirea liniei de producţie AquaSearch FRESH, cu o atenţie specială
la trăsăturile speciﬁce relevante pentru producţia de păstrăv de consum în
apă dulce. Mai mult de 50 de ani de domesticire şi mai mult de 30 de ani de
dedicare a dezvoltării produsului împreună cu tehnici de reproducţie de
ultimă generaţie şi icre de calitate ridicată recomandă AquaSearch FRESH
ca ﬁind factorul competitiv necesar în salmonicultura intensivă din ziua de
azi.
Creştere în apă dulce
0
Exemplu de creştere de la 1,4g la 15,6 g la o temperatură de 14 C

Rata de conversie a furajelor scăzută devine şi mai importantă pe masură
ce făina de peşte şi alte ingredinte ale furajelor devin mai greu de procurat
şi furajele relativ mai scumpe.
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AquaSearch FRESH
Această trăsătură împreună cu un ritm de creştere potenţial mai rapid vor
continua să ﬁe printre cele mai importante caracteristici în salmonicultura
proﬁtabilă, ultima permițând nu doar returnarea rapidă a investiţiei, dar și
ﬂexibilitate în planiﬁcarea producţiei. Produşii doar femele cresc această
ﬂexibilitate, permiţând prelungirea ciclului de producţie și creşterea
semniﬁcativă a greutăţii de sacriﬁcare, dacă se doreşte, fără riscul
maturării masculilor. Multe generații de creștere în condiții intensive au
contrubuit la domesticirea generală a păstrăvului curcubeu și adaptarea
acestuia la condiții de stres și rutine de fermă, împreună cu ultimele tehnici
de reproducție au grabit procesul de îmbunătățire a rezistenței la unele din
cele mai importante boli speciﬁce ale peștilor.
AquaSearch FRESH sunt caracterizate de:
• Rată mare de eclozare
• Raport de conversie al furajelor scazut
• Ritm de creștere ridicat
• Doar femele *
• Exprimarea potențialului genetic relevant la greutatea 250 - 450 g*
• Reproducătorii folosiți se maturează la minim 3 ani *
• Toleranță generală la stres și boli
• Program de reproducție speciﬁc pentru rezistența la boli *
• Forma corpului alungită *
• Licență pentru icre cu lipsa bolilor speciﬁce
• Comportament agresiv de hranire la toate categoriile de vârstă
*caracteristică specială

Creştere în apă dulce
Exemplu de creștere de la 117 g la 402 g la o temperatură de 8oC
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AquaSearch MIXED
Repopularea apelor naturale sau oricare altă situație specială poate
solicita folosirea materialului genetic amestecat (femele și masculi).
AquaSearch menține o linie de masculi apți pentru reproducție, astfel
varianta cu ambele sexe este disponibilă la cerere. Luați în considerare
faptul că AquaSearch nu permite reproducția păstrăvilor rezultați din
aceste icre fără acordul scris.....................................................................................
Datorită elementului mascul, creșterea ușor mai accentuată în faza inițială
este de așteptat, ca apoi viteza de creștere să se reducă spre sfâșitul
producției, când se inițiază procesul de maturare al masculilor.
Producția de păstrăv mix sex necesită o atenție specială la maturarea
potențială a masculilor de 1 sau 2 ani.
AquaSearch MIXED sunt caracterizate de:
• Rată mare de eclozare
• Rată de conversie al furajelor scazută
• Licență pentru lipsa bolilor speciﬁce păstrăvului, inclusiv IPN
• Forma corpului alungită

AquaSearch LATE
Atunci când greutatea de comercializare a păstrăvului este de 1,5 –2,5 kg
sau sunt necesare exemplare mai mari în scopul afumării sau a populării
bazinelor de pescuit sportiv etc., păstrăvul curcubeu bine pigmentat și de
dimensiuni mari, crescut în apă dulce este o alternativă proﬁtabilă față de
tradiționala creștere a păstrăvului de consum...........................................................
În funcție de condițiile de fermă în general și de intervalul de temperatură
în particular, producția de păstrăv curcubeu mare în apă dulce poate
necesita o perioadă mai mare de doi ani. Pentru a reduce riscul de
maturare înainte de comercializare, AquaSearch oferă icre doar femele ce
provin de la reproducători ce se matureaza la 4 sau 5 ani...............
AquaSearch LATE sunt caracterizate de:
• Licență pentru lipsa bolilor speciﬁce păstrăvului
• Garantat* > 95 % eclozare
• 100 % doar femele
• Reproducătorii folosiți se maturează la minim 4 sau 5 ani
• Toleranță generală la stres și boli
• Ritm de creștere ridicat
• Rată de conversie a furajelor scăzută
• Forma corpului alungită
• Comportament agresiv de hrănire în toate stadiile de creștere
• Indiferent de rata de furajare sau conditiile locale, maturarea în perioada
necesară pentru producția păstrăvului curcubeu mare nu trebuie să ﬁe o
problemă.

*Considerând că tehnica de incubare și condițiile de mediu nu compromit acest lucru în niciun fel.
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AquaSearch TRIPLOID
Pentru producția în apă dulce de păstrăv curcubeu foarte mare, steril
(nu se maturează niciodată) vă oferim icre triploide. Acești pești vor
continua să crească pe toată durata vieții, fără a apărea caracteristicile
maturării, permițând fermierului să producă păstrăvi cu (aproape) orice
greutate își dorește. Icrele AquaSearch triploide sunt produse printr-o
tehnologie de presiune ridicată pentru a reduce frecvența de formităților
la minim. Fermierii trebuie să conștientizeze că păstrăvii triploizi în general
necesită un nivel al oxigenului mai stabil și mai ridicat decât păstrăvul
obișnuit. De asemenea, păstrăvul triploid este mai sensibil la stres și
manipulare, în special în primele stadii de viață. Dar dacă fermierul își ia
măsuri de precauție și respectă cerințele speciale ale triploizilor, va ﬁ
recompensat cu pești care pot ﬁ crescuți la dimensiuni foarte mari,
depășind 8 kg în mai puțin de 3 ani, dacă condițiile sunt corecte.
AquaSearch TRIP sunt caracterizate de:.......................................................................
• Licență pentru lipsa bolilor speciﬁce păstrăvului....................................................
• Garantat > 90 % eclozare*.................................................................................................
• Ritm de creștere ridicat......................................................................................................
• Rată de conversie a furajelor scăzută.........................................................................
• Forma corpului alungită.....................................................................................................
• Comportament agresiv de hranire în toate stadiile de creștere
*Considerând că tehnica de incubare și condițiile de mediu nu compromit
acest lucru în niciun fel Aquasearch TRIP sunt produse la comandă, cu
minim 4 săptămâni în avans și câteodată, în anumite perioade ale anului,
cu până la 8 săptămâni în avans.

AquaSearch GOLD
Icre embrionate pentru producția de “păstrăv auriu”, păstrăv curcubeu cu
un colorit exterior unic și caracteristic galben - auriu.
AquaSearch GOLD sunt caracterizate de:
• Licență pentru lipsa bolilor speciﬁce păstrăvului
• 100 % “păstrăv auriu”
• 100% doar femele
• Comportament extrem de calm și hrănire neagresivă
AquaSearch GOLD sunt disponibile în perioade limitate ale anului și în
cantități limitate, așa încât vă recomandãm comandarea cu mult timp
înainte.
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ECHIPAMENTE PISCICOLE
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Aqua-Mini, Aqua-Maxi, Aqua-Hobby
Aqua-Mini, Aqua-Maxi, Aqua-Hobby sunt aeratoare plutitoare care oferă
aerare eﬁcientă, dar consum redus de energie. Acestea pot ﬁ utilizate într-o
gamă amplă de aplicații, inclusiv lacuri, bazine pentru puiet, viviere
plutitoare si iazuri mici. Cu aceste aeratoare este posibil să susțineți
creșterea peștilor și să optimizați mediul acestora. Toate modelele de
aeratoare sunt ușoare și convenabile de utilizat!.........................................................
Aeratoarele îmbogățesc apa cu oxigen și elimină gazele reziduale
(cum ar ﬁ dioxidul de carbon). Suprafața apei este întreruptă de valuri,
inhibând astfel sau chiar prevenind înmulțirea algelor. În iazurile naturale,
circulația creată previne apa murdară, cu deﬁcit de oxigen. Apa rămâne
sănătoasă. Apa sănătoasă face peștii sănătoși!
Aqua-Mini are un motor submersibil mic, reglabil. Datorită regulatorului de
viteză inﬁnit variabil, puterea aeratorului poate ﬁ reglată optim și ajustată
la dimensiunea iazului. Acest lucru oferă o funcționare continuă deosebit
de rentabilă și economică. Grătarul de protecție (aluminiu anodizat)
exclude plantele și peștii mici și garantează o funcționare fără probleme.
Acesta este ușor de curățat și disponibil cu găuri cu fante de 2 sau 6 mm.
Aqua-Mini este livrat gata de utilizare cu 10 m de cablu și regulator de
viteză. Se recomandă pentru iazurile cu suprafață de până la maximum
20 de metri pătrați.
Aqua-Maxi are un motor submersibil robust din oțel inoxidabil. Pompa
obține o circulație mare a apei cu o utilizare redusă a energiei. Modelul
fântânii este proiectat cu un deﬂector conic special conceput. Acesta
realizează o aerare excelentă și un curent de apă departe de echipament,
evitând „scurtcircuitul”...............................................................................................................
Flotorul Aqua-Maxi are un mâner integrat, practic. Grătarul este din oțel
inoxidabil, cu o distanță standard a barelor de 9,5 mm, cu varianta de
5,5 mm disponibil la comandă..........................................................
Pentru o taxă suplimentară, Aqua-Maxi poate ﬁ livrat cu un regulator de
viteză, care va permite ca puterea și capacitatea de apă să ﬁe variate
la inﬁnit.
Aqua-Maxi este cunoscut pentru pomparea sa ﬁabilă și sensibilitatea sa
scăzută la înfundare. Acest model este recomandat pentru bazine și iazuri
naturale până la maximum 60 de metri pătrați.
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Aqua-Mini, Aqua-Maxi, Aqua-Hobby
Aqua-Hobby are un motor încapsulat, care este ﬁxat într-o carcasă
protectoare din aluminiu pe plutitorul de deasupra suprafeței apei. Este
practic silențios în funcționare. Fântâna de apă răcește automat motorul.
Aqua-Hobby are o multitudine de aplicații. Acest model oferă o aerare
foarte eﬁcientă la un preț relativ mic. Coșul cu grătar din oțel inoxidabil
(bare la 9,5 mm - disponibil și cu spațiere de 5,5 sau 18 mm) al Aqua-Hobby
are o suprafață mare. Exclude particulele mari și peștii din camera
de pompare. Aqua-Hobby este potrivit pentru iazuri de până la maximum
200 de metri pătrați (în funcție de cantitatea de pește din bazin).

Aqua-Hobby cu motor submersibil.................................................................................................................................
Motorul acestui model atârnă sub plutitorul pătrat (așa cum este folosit pentru Aqua-Hobby).
Suprafața grătarului (din oțel inoxidabil, distanța standard a barelor de 9,5 mm - disponibilă și cu
distanța barelor de 5,5 mm) a fost mărită considerabil. Acest aerator se înfundă mai greu, făcându-l
mai ﬁabil! Motorul submersibil din oțel inoxidabil a fost dezvoltat și îmbunătățit în continuare.
Etanșarea mecanică de înaltă calitate garantează o durabilitate de lungă durată, în timpul funcționării
continue.
Aqua-Hobby cu motor submersibil este ideal pentru funcționare în timpul
iernii. Este vizibil discret și, în special, în apele naturale, întrucât doar o
mică parte a plutitorului poate ﬁ văzută atunci când nu funcționează.
Aqua-Hobby cu motor submersibil este ușor și se poate muta cu ușurință,
ﬁind ușor de instalat. Acest aerator este adecvat pentru iazuri cu suprafața
de până la 200 de metri pătrați (în funcție de cantitatea de pește din bazin).
Informații tehnice
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Aqua-Pilz
Aeratorul Aqua-Pilz agită întreaga masă a apei prin circulație pe scară
largă și o fântână largă, în formă de ciupercă. Gazele nocive sunt expulzate
ca urmare a circulației apei. Valuri create perturbă suprafața apei,
determină îngreunarea formării algelor. Apa este stimulată și circulată cu
o elice.
Unghiul de traiectorie al pulverizării și impactul asupra suprafeței apei
îmbunătățesc schimbul de gaze cu atmosfera. Filtrarea și oxigenarea
gazelor sunt inegalabile, rezultând o populație sănătoasă de pești.Unghiul
de expulzare a fost ales astfel încât valurile să se deplaseze spre exterior de
la aerator, distribuind apa aerată pe tot iazul. Se evită astfel zonele
stagnante, sărace în oxigen.
Acest ﬂux de apă îndepărtat de aparat asigură, de asemenea, că aeratorul atrage întotdeauna apă
cu conținut scăzut de oxigen de jos, îl circulă și îl îmbogățește cu oxigen. Se evită un ﬂux de scurt
circuit printr-un unghi de expulzare.
Aqua-Pilz are două modele: cu un motor de suprafață și cu un motor submersibil. Ambele tipuri sunt
aproape identice în ceea ce privește performanța, îmbogățirea oxigenului și consumul de energie.
Designul motorului submersibil produce o fântână de apă mai joasă și mai largă, în timp ce fântâna
din versiunea cu motor pe suprafață este destul de mare, dar mai îngustă. Doar versiunea motor
submersibilă este potrivită pentru utilizare în timpul iernii (de exemplu,.....................................................
pentru a reduce formarea de gheață). Ambele tipuri de Aqua-Pilz sunt,.....................................................
desigur, concepute pentru o funcționare continuă. Aeratoarele sunt livrate.....................................................
gata de utilizare și vin cu cablu și dispozitiv de protecție a motorului. ...................................................................
Toate coșurile, armăturile, arborii motorului și șuruburile sunt realizate din.....................................................
materiale rezistente la rugină.
Motorul electric de înaltă performanță al acestui tip de aerator este plasată,...... ....................................
cu axul său lung din oțel inoxidabil, într-o carcasă din polietilenă pe ...... ..............................
plutitorul de deasupra suprafeței apei. ........................................................ .............................
Din exterior, motorul izolat funcționează în tăcere și se aude doar murmurul .apei stimulate.
O intrare mare rezistentă la rugină exclude peștii și resturile din camera pompei. Coșul grătarului este
disponibil într-o varietate de dimensiuni de ochiuri. ........................................................ .............................
Deﬂectorul de apă este proiectat hidrodinamic pentru a preveni pierderile și risipa de energie.
Deﬂectorul distribuie apa, producând un inel mare de fântână. Crestăturile integrate în deﬂector
disipează și străpung apa, îmbunătățind și mai mult îmbogățirea oxigenului
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Aqua-Pilz
Informații tehnice
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Aqua-Wheel
Aeratoarele Aqua-Wheel cu palete funcționează prin creșterea considerabilă.....................................................
a suprafeței apei, oferind un schimb mult mai îmbunătățit de gaze între aer ....................................................
și apă. Acestea fac acest lucru rupând apa în picături mici și aruncându-le în......................................................
aer. Picăturile sunt apoi capabile să preia oxigen și să se descarce în ...................................................
atmosferă gaze poluante, cum ar ﬁ dioxidul de carbon. ................................................................
Aqua-Wheel nu necesită aproape nicio întreținere. Roțile paletei se învârt......................................................
încet și sunt ușor scufundate în apă, deci în majoritatea cazurilor nu este......................................................
necesar un ecran de protecție..........................................................................................................................................
Aeratorul Aqua-Wheel este disponibil într-o varietate de dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor
individuale..............................................................................................................................................................................................
Aqua-Wheel este relativ ușor, astfel încât este ușor de instalat în poziția dorită. Mânerele practice de
transport sunt turnate direct pe părțile laterale ale plutitorului..................................................................................
Aqua-Wheel este acționat cu un motor electric de înaltă calitate, cu funcționare lentă (Ip55). Motorul
este montat deasupra suprafeței apei. Puterea de la motor este transmisă printr-o curea dințată
(cu excepția celor de 0,25 kW, unde se folosește un motor cu transmisie).......................................................
Aceasta are ca rezultat o funcționare ﬁabilă, o durată lungă de viață și un consum minim de energie.
Roțile sunt conectate la un arbore dintr-o singură bucată din oțel inoxidabil, ținut de rulmenți cu bile
etanși. Pentru montaje, arbori și șuruburi, se utilizează numai oțel inoxidabil. Flotorul și capacul
motorului sunt realizate din polietilenă robustă, rezistentă la UV.................................................................
Forma roții și a paletelor garantează circulația și distribuția optimă a apei cu cerințe minime de
putere. Proiectarea sa creează un curent puternic, ceea ce face ca acest aerator să ﬁe necesar în
mod deosebit........................................................................................................................................................................................
Paletele sunt robuste și durabile și pot ﬁ înlocuite rapid și ușor. Aqua-Wheel este livrat gata de
utilizare, complet cu cablu și dispozitiv de protecție a motorului.
Informații tehnice
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Aqua-Jet
Aqua-Jet are o fântână cu jet direcționabilă și creează un ﬂux puternic în iaz.....................................................
Aqua-Jet este foarte ușor de implementat și instalat. O instalație ﬁxă nu ..................................................
este necesară, deoarece este necesară doar ancorarea aeratorului (folosind....................................................
frânghii sau lanțuri) pentru a opri derivarea acestuia (împotriva oriﬁciului ..................................................
de direcție).............................................................................................................................................................................................
Pompa submersibilă robustă generează un debit puternic cu un transfer ..................................................
excelent de oxigen. Această circulație a apei elimină gazele reziduale din ..................................................
apă, inclusiv dioxidul de carbon, și astfel descurajează algele. ... .. ............. . ..................
Unghiul de descărcare (traiectoria) jetului de apă este reglabil în funcție ..................................................
de debitul dorit, dimensiunea iazului și stocul de pești...................................................................................................
Arborele motorului este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, iar două rotoare sunt montate
direct pe el. Dispunerea rotorului axial este practic lipsită de înfundare. O opțiune de ecran îngust
este disponibilă pentru utilizare în iazurile de pui. Motorul submersibil din oțel este întotdeauna în
apă și răcit constant în timpul utilizării. Acest lucru garantează o durată lungă de viață și o
funcționare fără întreținere. .......................................................................................................................................................
Aqua-Jet este potrivit pentru aproape ﬁecare iaz relativ lung (ﬁe că este un canal sau o pistă de
curse) sau iazuri mari și pătrate.......................................................................................................................................
Aqua-Jet extrage apa din adâncuri și, prin urmare, extrage și face să circule apa stătută.
Informații tehnice
Putere motor
Consum
Tensiune
Turații motor
Înălțime apă ejectată
Lățime apă ejectată
Adâncime minimă apă
Adâncime optimă apă
Zonă activă
Volum apă recirculat
Greutate
Dimensiuni
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Turbo-Jet
Turbo-Jet îmbogățește apa cu oxigen, o menține curată și funcționează ...................................................
silențios sub suprafața apei. Motorul submersibil robust cu elicea sa .................................................
acționată direct produce o circulație enormă a apei cu un consum relativ ....................................................
red us de energie. ....................................................................................................
Acțiunea specială a rotorului motorizat de mare viteză atrage aerul, ..................................................
transformându-l în mii de bule mici. Aceste bule ﬁne sunt injectate și ....................................................
antrenate în curentul de apă. Acest lucru îmbunătățește oxigenarea apei.......................................................
Jetul special cu bule de apă / aer este direcționat în jos într-un unghi. Acesta ....................................................
amestecă întregul volum și previne formarea de zone moarte. Astfel, oxigenul vital este distribuit în
jurul apei, beneﬁciind deopotrivă peștilor și microbilor. În ciuda acestei circulații excelente, Turbo-Jet
este practic silențios în funcțiune. .......................................................... .......................................................... ........................
Peștii sunt protejați de rotor printr-un grătar, care funcționează efectiv cu auto-curățare datorită
ﬂuxului puternic de apă de-a lungul acestuia. .......................................................... ..........................................................
Turbo-Jet poate ﬁ utilizat cu ușurință chiar și iarna când circulația puternică a apei va împiedica sau
reduce formarea de gheață. La temperaturi foarte scăzute, alimentarea cu aer poate ﬁ întreruptă.
Carcasa motorului este realizată din oțel turnat sau oțel inoxidabil. Alte materiale utilizate sunt oțelul
inoxidabil și polietilena.
Informații tehnice
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Aqua-Handy
Aqua-Handy, aeratorul la îndemână, portabil, cântărește doar 12 kg și ...................................................
poate ﬁ instalat rapid și ușor în locul ales..........................................................................
Acest tip de aerator este potrivit pentru rezervoare, bazine circulare sau ....................................................
chiar iazuri mici. În plus, Aqua-Handy este ideal ca spațiu pentru a ﬁ utilizat ....................................................
în situații de urgență și în perioadele de vârf...................................................................................................................
Pentru a proteja peștii, acest aerator este echipat cu un ecran conic, ...................................................
auto-curățat, din oțel inoxidabil, ﬁxat în jurul elicei............................................................................................
Aqua-Handy este practic silențios în funcțiune și nu se produce stropire..........................................................
Tot ce trebuie să faceți este să atârnați Aqua-Handy în bazin și să îl conectați. Aeratorul este echipat
cu un motor submersibil din oțel inoxidabil. Aparatul este pregătit pentru utilizare, completat cu cablu
de alimentare. ....................................................................................................................................................................................
Acest aerator funcționează ca „Turbo-Jet“. Aerul este aspirat de-a lungul unei conducte de aer pe
elice, unde este aerat complet sub suprafața apei. Astfel se menține o oxigenare bună.
Informații tehnice
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Bazine transport pește viu
Thermoport – bazinele ideale pentru transportul peștilor pentru crescătorii.......................................................
de pești profesioniști. Peștii vii sunt expuși riscului dacă sunt folosite recipiente inadecvate sau slab
calitative pe durata transportului..............................................................................................................................................
Aceste rezer voare economice și bine echipate sunt disponibile în cinci dimensiuni:
190 - 290 - 600 - 800 și 1100 litri. Recipientele sunt produse dintr-o singură bucată fără suduri și
constau din plastic alimentar și rezistent chimic (PE). În consecință, acestea sunt foarte robuste și
rezistente la impact......................................................................................................................................................................
Capacele recipientelor mai mari (600 / 800/1100 litri) sunt.............................................................................................
foarte mari - acest lucru face foarte ușor și practic ..........................................................................................
accesul în interior. Mecanismul de blocare este simplu, ..........................................................................................
dar sigur...........................................................................................................................................................................................
Designul perfect al rezervoarelor cu colțuri rotunjite ..........................................................................................
previne rănirea peștilor. Containerele au mânere .........................................................................
încastrate convenabile (cu excepția containerelor de 190 litri, unde mânerele sunt înșurubate).
Construcția tip sandwich (600 - 1100 litri) are proprietăți izolante remarcabile care garantează o
temperatură stabilă a apei, vitală pentru salmonide, ciprinide și pești ornamentali.
Toate containerele Thermoport au un canal de scurgere (1 1/4 ") cu dop. La cerere, un robinet cu bilă
poate ﬁ montat în locul acestuia. Acest punct de scurgere este ecranat intern (190 și 290 litri pentru o
taxă suplimentară), astfel încât numai apa să poată scăpa. Pentru o descărcare rapidă și ușoară a
peștilor, se poate monta o valvă cu bilă..................................................................................................................................
Thermoport 1100 litri are mânere goale încorporate la ﬁecare capăt. Ca o caracteristică nouă, ﬁecare
dintre pereții laterali lungi a fost modelat pentru a încorpora un mâner, la același nivel cu lateralul.
Acest lucru face rezervorul eﬁcient din punct de vedere spațial și mai ușor de deplasat.
Thermoport standard de 1100 litri este prevăzut cu un ecran de descărcare internă în interior și un
dop (2"). O valvă de scurgere de 2” este disponibilă ca opțiune suplimentară.
Informații tehnice
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Cadre difuzor de oxigen
Tub difuzor special, cu pori extrem de ﬁni, este montat pe un cadru robust din oțel inoxidabil.
Acest lucru asigură faptul că oxigenul este furnizat sub formă de ceață ﬁnă, uniformă și astfel
utilizat cel mai eﬁcient.
Dimensiuni standard (alte dimensiuni la cerere)
30 x 70 cm – pentru Thermoport 190 + 290 l
52 x 90 cm – pentru Thermoport 600 + 800 l
70 x 120 cm – pentru Thermoport 1100 l

Debitmetru de oxigen
Debitmetrul este montat între regulatorul de presiune și difuzoarele de oxigen.
Cu ajutorul debitmetrului, alimentarea cu oxigen a ﬁecărui rezervor poate ﬁ citită și reglată.
Cantitatea de oxigen poate ﬁ potrivită exact cu numărul de pești
dintr-un rezervor, putând economisi o cantitate considerabilă
de oxigen.
Debitmetrele sunt disponibile în diferite modele și conform
cerințelor, cu următoarele scale:
0 - 5 l / min.
0 - 8 l / min.
0 - 15 l / min.
0 - 25 l / min.
0 - 35 l / min.
0 - 50 l / min.
Debitmetrele sunt proiectate pentru o presiune de 3,5 bar (50 PSI)..........................................................................
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Pompe de aer
Pompele de aer sunt folosite pentru aerarea bazinelor de
transport, a acvariilor, a rezervoarelor de stocare sau
similare. Pompele au un consum redus de energie și
funcționează destul de silențios.
Pompele de aer sunt instalate în afara iazului sau a
rezervorului de transport. Aerul este alimentat printr-un
furtun către difuzorul de aer din iaz. Pentru difuzie,
recomandăm utilizarea difuzorului nostru cu pori ﬁni.
Acest lucru asigură o distribuție uniformă și uniformă a
aerului în iaz. Difuzoarele de aer sunt prevăzute în diferite
lungimi. Toate pompele de aer sunt livrate complet cu
cablu și mufă (230 V sau 12 V) și sunt gata de utilizare
Model cu alimentare la 230 V

Model cu alimentare la 12 V
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Hrănitor Pro
Hrănitorul Proﬁ funcționează conform principiului cu pendul. Furajele sunt eliberate și cad în apă
după ce pendulul este mișcat. Peștii învață repede că, lovind de pendul, pot elibera peletele.
Hrănitorul LINN Proﬁ are un pendul din ﬁbră de sticlă ﬂexibilă
este ﬂexibilă și nu se va rupe. Cantitatea de furaj distribuită
poate ﬁ ajustată ușor și inﬁnit prin răsucirea conductei de
ieșire. ............................................................................................................................
Cantitatea de hrană necesară va depinde de activitatea peștilor.
În versiunea standard, peletele de alimentare de la 2 la 9 mm
pot ﬁ alimentate cu acest sistem de pendul. Pentru peletele
mai mari (3 - 14mm) este disponibil un dispozitiv special cu
pendul.Peștii au acces la o alimentare continuă și mănâncă
atunci când le este foame, rezultând o creștere excelentă.
Părțile sale netede împiedică acumularea condensului și a
alimentării conducând la formarea mucegaiului. Acest lucru
menține ﬂuxul liber de curgere fără a se lipi împreună.
Recipientul este fabricat din polietilenă, are proprietăți
excelente de rezistență la intemperii și este rezistent la UV.
Hrănitorul Proﬁ este disponibil în 6 dimensiuni de la 10 la 70 kg capacitate. Cele două dimensiuni noi
(50 și 70 kg) sunt echipate cu un capac glisant....................................................................................................................
Poate ﬁ ﬁxat în mai multe moduri, ﬁe pe o platformă, ﬁe pe un braț pivotant. Putem furniza un suport
din oțel inoxidabil și brațe pivotante adecvate pentru toate dimensiunile containerelor.
Încercați această metodă economică și eﬁcientă de a vă hrăni peștii.
Informații tehnice
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Hrănitor Pro Automatic
Până acum, hrănirea puietului a fost diﬁcilă.
Hrănitoarele cu pendul nu sunt foarte potrivite datorită
dimensiunii mici a particulelor de furaje.................................................
Alternativ, hrănitorile cu ceasornic oferă o soluție aparentă.
Cu toate acestea, în prezența umidității, furajele se lipesc de
suprafața mare a benzii și se dezvoltă ciupercile. În consecință,
este necesară multă muncă pentru a o menține în funcțiune.
În plus, mecanismul ceasului trebuie rotit zilnic.
LINN Germania a rezolvat aceste probleme cu alimentatorul ..................................................................................
automat PROFI. .................................................................................. ..................................................................................
Mecanismul special al hrănitorului asigură livrarea furajelor ..................................................................................
către pești, intacte, fără praf, și în cantitățile necesare. Rația ..................................................................................
se distribuie prin degete de porționare, care sunt acționate de ...................................................................................
un motor cu transmisie de 12 sau 230V. Porția de furaj depinde ..................................................................................
de mărimea particulelor de furaj. .................................................................................. ...........................................................
Cantitatea de furaje este identică pentru ﬁecare furajare! Este posibil să vă alimentați în mod
controlabil și ﬁabil cu această inovație! Mâncarea alunecă ușor și nu există spații în care să se
formeze umezeală. .................................................................................. ..................................................................................
Reglarea vitezei de alimentare este ușoară cu temporizatorul LINN, de la intervale de mai multe
secunde și mai mult. Deci, odată ce alimentatorul a fost reglat, este posibil să continuați alimentarea
automată pentru câteva zile fără probleme. Schimbarea intervalelor de hrănire este, de asemenea,
rapidă și ușoară. .................................................................................. ....................................................................................
Proﬁ Automatic este livrabil într-o versiune de 12 sau 230 V.
Informații tehnice
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pH Metru Milwaukee MW102 PRO+
pH metru portabil Milwaukee MW102 PRO+ este ușor de folosit,
rapid și rezistent. Are o acuratețe de ± 0.02 și compensare
automată a temperaturii.
CARACTERISTICI
• Măsurători rapide și ușor de citit datorită ecranului digital ....................................................................................
mare LCD.................................................................................................................................................................................................
• Extrem de precis, are un interval extins de pH (-2.00 pH la.....................................................................................
16.00 pH)...................................................................................................................................................................
• Ușor de folosit: trebuie doar să introduceți senzorul in proba ....................................................................................
de măsurat, agitați ușor și așteptați ca valoarea să se..................................................................................................
stabilizeze.................................................................................................................................................................................................
• Calibrare automată în două puncte, pentru o precizie mărită....................................................................................
• Senzor cu gel, electrod de calitate, pentru a minimiza nevoia....................................................................................
de întreținere și cu un capac cu ﬁlet pentru o depozitare ............................................................................................
corectă.....................................................................................................................................................................................................
• Senzor de temperatură din oțel inoxidabil..............................................................................................................................
• Cabluri de 1 m pentru ambii senzori............................................................................................................................................
• Închidere automată și consum scăzut pentru a asigura aproximativ 300 de ore de folosire
(bateria este inclusă)
SPECIFICAȚII
• Interval de măsurare -2.00 to 16.00 pH
• Interval de temperatură -5.0 to 105.0°C
• Rezoluție 0.01 pH / 0.1°C
• Acuratețe (la 25°C) ±0.02 pH / ±0.5°C
• Compensare automata a temperaturii
• Calibrare automată în 1 sau 2 puncte
• Electrod pH SE-220 (inclus)
• Senzor de temperatură MA830R (inclus)
• Tip baterie 1 x 9V alkaline (inclusă)
• Închidere automată după 8 minute de nefolosire
• Dimensiuni 143 x 80 x 32 mm
• Greutate 220 g (inclusiv bateria)
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Oxigenometru Milwaukee MW600 PRO
Oxigenometrul portabil Milwaukee MW600 PRO este unul dintre
cele mai populare aparate de măsură, ﬁind ușăr de folosit,
rapid si precis. Este util atât fermierilor piscicoli, cât și biologilor
de teren sau celor care dețin pești ornamentali
CARACTERISTICI
• Măsurători rapide și ușor de citit datorită ecranului digital
mare LCD
• Acuratețe ±1.5% FS
• Ușor și portabil
• Calibrare simplă în 2 puncte, în aer liber
• Folosește senzor ranforsat polarograﬁc MA840 cu membrane
permeabile pentru oxigen (PTFE)
• Include 5 membrane de rezervă, garnituri și capac de protecție
• Cablul senzorului lung de 3 m, pentru o ﬂexibilitate sporită
• Folosire continuă timp de 70 ore (baterie inclusă) și avertizare
de baterie consumată
SPECIFICAȚII
• Interval de măsurare 0.0 - 19.9 mg/L
• Rezoluție 0.1 mg/L
• Acuratețe (la 25°C) ±1.5% FS
• Compensare automată a temperaturii de la 0 la 30°C
• Calibrare manuală în 2 puncte
• Ecran LCD 3½
• Senzor MA840 (inclus)
• Tip baterie 1 x 9V alkaline (inclusă)
• Dimensiuni 143 x 80 x 32 mm
• Greutate 220 g (inclusiv bateria), fără cablu și senzor
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TRATAMENTE ȘI DEZINFECTANȚI
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CLORAMINA T
Cloramina T este un dezinfectant sub formă de pudră albă cristalină,........................................................
solubilă în apă, folosită ca bactericid, oxidant și dezodorizant. Compus........................................................
organic obținut prin clorurarea la atomul de azot a aminelor, amidelor, .......................................................
sulfonamidelor, imidelor și iminelor şi are proprietăți oxidante și un puternic efect antiseptic.
Cloramina T (p-toluen-clorsulfonamida sodată) este utilizată deseori ca dezinfectant pentru răni
și pentru apa de băut datorită acţiunii multiple asupra microorganismelor patogene precum
bacteriile Gram pozitive şi negative, virusi, fungi, microbacterii şi bacterii sporulate. Este utilizat
la decontaminarea microbiană a suprafeţelor şi obiectelor din spaţii private, zone de sănătate
publică (fără spitale), în industria alimentară şi industria de preparare a furajelor, suprafeţelor
aferente producţiei, transportului, depozitării sau consumului de alimente, furaje animale sau
furaje peşti, lichide pentru oameni sau animale. Pentru dezinfectarea apei potabile.
Produsul eliberează 25 % clor activ.............................................................. ............................................................. ........
Este ambalată la găleată de 6 kg sau sac de 25 kg si este disponibilă în stoc...............................................
ATENŢIE!............................................................. ............................................................. ............................................................. .
Este necesar să citiţi cu atenţie prospectul înainte de utilizare. Cereţi întotdeauna părerea unui
specialist privind concentraţia optimă. Nu trebuie amestecat cu acizi sau alţi agenţi de curăţire.
Trebuie să ﬁe aplicat pe suprafeţe curate, fără urme de detergenţi, bine clătite. Se păstrează la
temperatura camerei (între 15-25 C ), în locuri uscate, separat de alimente, băuturi sau furaje
animale şi furaje peşti.................................. ............................................................. ............................................................. .
Concentraţii de utilizare (timp de contact de 10 minute) (Conform MO nr. 194 bis/26.03.2003, .............
anexei nr. 1, partea 1, din M.O. nr. 117/ 28.02.2002):................................. ............................................................. .......
Suprafeţe (pereţi, pavimente): soluţie 2% (20 grame la 1 litru apă);............................................................. .......
Lenjerie, echipamente de protecţie: soluţie 1-1,5% (10-15 grame la 1 litru apă);..............................................
Obiecte (sticlă, porţelan, plastic, jucării, termometre): soluţie 1 % (10 grame la 1 litru apă);....................
Veselă: soluţie 0,5%-1 % (5 – 10 grame la 1 litru apă);............................................................. ....................................
Sticlărie de laborator folosită: soluţie 2% (20 grame la 1 litru apă)............................................................. .......
ATENŢIE!................................. ............................................................. ............................................................. ............................
Nociv în caz de înghiţire. Provoacă arsuri. În cazul contactului cu ochii sau pielea, se spală
imediat cu multă apă şi se consultă un specialist. Purtaţi echipament de protecţie corespunzător
mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. În caz de accident sau boală, a se consulta
imediat medicul (a i se arăta eticheta). La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.
Poate cauza o sensibilizare prin inhalare. A se păstra containerul/recipientul închis ermetic.
A nu inspira praful / pudra.................................. ............................................................. .....................................................
Pentru prepararea şi aplicarea soluţiilor de lucru se va folosi echipament de protecţie (ochelari,
mască, mănuşi de cauciuc).................................. ............................................................. .................................................
Se utilizează soluţii proaspăt preparate.................................. ............................................................. ......................
Pe timpul efectuării dezinfecţiei, operatorului îi este interzis fumatul şi consumul de alimente şi
băuturi.................................. ............................................................. ............................................................. ................................
Produs coroziv!................................. ............................................................. ............................................................. ...............
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!................................. ............................................................. .......................................
A nu se refolosi ﬂaconul după golire!................................. ............................................................. ..................................
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ACID PERACETIC
Dezinfectant cu acțiune antibacteriană largă, folosit în acvacultură pentru curățarea bazinelor și al
echipamentelor. Impact minim asupra mediului înconjurător. Acționează prin degajarea oxigenului și a
altor substanțe complet biodegradabile.
La dozaj recomandat nu atacă materialele echipamentelor cum sunt cele din oțel inoxidabil, aluminiu
sau materiale plastice. Nu este pretabil pentru contactul cu ﬁerul sau alte aliaje ușoare.
Ingrediente Active:
Peracetic Acid 4,5%*
Hidrogen Peroxid 20%*
MOD DE FOLOSIRE: Diluați produsul în apă la un dozaj de 10-30 ppm.
Distribuiți-l uniform și lăsați să acționeze pentru aproximativ 40 minute.
ATENȚIE: Faceți tratamentul la temperatura camerei.
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FLOREDON 10%
FLOREDON 10%, 100 mg/g, premix pentru furaj medicamentat pentru peşti......................................................
Compozitie: 1 g FLOREDON 10% contine: Florfenicol 100 mg..........................................................................................
Indicaţii...................................................................................................................................................................................................
Peşti: în tratamentul infecţiilor bacteriene produse de germeni sensibili la ﬂorfenicol: septicemia
enterică (Edwardsiella ictaluri), furunculoza (Aeromonas salmonicida), boala bacteriană de apă
rece (Flavobacterium psychrophilum), boala Columnaris (Flavobacterium columnare), septicemii
hemoragice, granulomatoze generalizate (Streptococcus iniae)...............................................................................
Specii ţintă............................................................................................................................................................................................
·peşti.................................................................................................................................................................................................
Căile şi modul de administrare ..................................................................................................................................................
·FLOREDON 10% se administrează oral, astfel:..............................................................................................................
Peşti: .......................................................................................................................................................................................................
·somni, bibanul cu gura largă, biban, plătica, somon, păstrăvul curcubeu: 10 mg ﬂorfenicol/kg
greutate corporala/zi timp de 10 zile consecutive.......................................................................................................
·Tilapia: 15 mg/kg greutate corporala/zi, timp de 10 zile consecutive...............................................................
Acest premix trebuie utilizat pentru prepararea furajelor medicamentate solide şi nu trebuie utilizat
ca atare.................................................................................................................................................................................................
Produsul trebuie bine omogenizat cu furajul concentrat pentru a asigura o dispersare uniformă în
toată masa acestuia........................................................................................................................................................................
Se recomandă ca pe durata tratamentului să se administreze exclusiv hrana medicamentată
proaspăt preparată..........................................................................................................................................................................
Consumul hranei medicamentate depinde de starea clinică a animalului. În consecinţă, se va ajusta
concentraţia antibioticului în hrană pentru a obţine doza corectă............................................................................
Timp de aşteptare..............................................................................................................................................................................
Peşti: 270 grade-zile.........................................................................................................................................................................
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SC DREAM FISH SRL
Str. Basmului 2-4, Sector 6, București
Mob: +40 752 207 966
eMail: ofﬁce@dreamﬁsh.ro
Web: www.dreamﬁsh.ro
Facebook: serviciicomplete.piscicultura

