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Înfiinţat prin H.G. 1378/ 2000 sub egida UNESCO, Centrul Internaţional de Biodinamică 

(CIB) este o instituţie de cercetare de vârf în România care oferă un mediu de lucru de 

nivel internaţional  şi oportunităţi de colaborare cu Centre de referinţă din lume. CIB 

dispune de peste 1000 m2 spaţii de laboratoare şi training într-un sediu modern situat în 

centrul Bucureştiului.   

 

Fructificând expertiza şi facilităţile de vârf existente, în cadrul Centrului Internaţional de 

Biodinamică s-a realizat recent un sistem performant de monitorizare şi de analiză a 

comportării unei populaţii de peşti cu aplicaţii în acvacultură şi evaluarea calităţii apei. 

 

Sistemul bioelectric automat1 DynaPur, pentru monitorizarea calităţii apei şi optimizarea 

activităţii de acvacultură, proiectat şi realizat de specialiştii CIB, constă în: 

 

 sistemul de monitorizare a comportamentului peştilor - utilizează o tehnică 

non-invazivă de monitorizare continuă a poziţiei peştilor şi se bazează pe o 

metodă avansată de analiză a datelor achiziţionate, oferind informaţii în timp 

                                                 
1
 Face obiectul unor cereri de brevet 



real privind modificările comportamentului speciilor de interes în funcţie de 

aplicarea unor stimuli diverşi; 

 

 dispozitivul de monitorizare a ritmurilor biologice ale unor specii acvatice ex. 

crustacee (Gammarus pulex, Daphnia magna) în funcţie de calitatea apei; 

 

 sistemul de monitorizare a unor parametrii fizico-chimici precum: temperatură, 

oxigen dizolvat, pH, dioxid de carbon; 

 

 (pentru aplicaţiile în acvacultură) un sistem automat de distribuire a hranei;  

 

 sistemul de avertizare – care se activează la detectarea unei modificări 

semnificative a comportamentului peştilor sau/şi al crustaceelor, emiţând un 

semnal de avertizare (ex. către un dispecer) şi, în funcţie de tipul modificării 

de comportament a speciilor monitorizate se activează un sistem de analize 

cu ajutorul unor (bio)senzori specifici, pentru evidenţierea detaliată a cauzei 

ex. metale grele, microorganisme patogene, toxine etc.  

 

  sistemul de (bio)senzori pentru detecţia specifică a unor compuşi nocivi 

(metale grele, toxine, microorganisme etc) – acesta constă în sistemul de 

măsură ASV şi sistemul dual de analiză SPR – Impedanţă, dezvoltat de CIB. 

 

Aplicaţii 

 

 

 



Optimizarea condiţiilor de creştere a peştilor 

 

Acvacultura a cunoscut o rapidă dezvoltare în ultimii 10 ani la nivel mondial, cu o rată 

de creştere de 10% pe an.  

 

O problemă de interes major la nivel european este reprezentată de cererea mare de 

sisteme automate care să permită atât monitorizarea continuă a calităţii apei cât şi 

optimizarea activităţii de acvacultură, prin creşterea productivităţii şi reducerea 

costurilor. 

 

Sistemele existente deja pe piaţă nu optimizează hrănirea în funcţie de comportamentul 

peştilor, aceasta fiind una din cauzele care generează numeroase pierderi atât în ceea 

ce priveşte cantitatea cât şi calitatea hranei (cca. 30% din costurile operaţiunilor din 

acvacultură). 

 

Monitorizarea calităţii apei 

 

Monitorizarea parametrilor relevanţi pentru calitatea apei din lacuri, râuri, sau bazine 

(parametrii fizici, chimici şi, în special, biologici) se poate face prin analize periodice 

realizate prin intermediul unei baterii de senzori, sau prin monitorizarea 

comportamentului unor specii acvatice, de cele mai multe ori peşti. 

 

În domeniul acvaculturii CIB a dezvoltat proiectul ACVAControl, desfăşurat în perioada 

2006-2008, scopul proiectului fiind crearea unui sistem automat de monitorizare şi 

caracterizare a dinamicii unor specii acvatice ( cu valoare economică ridicată ) pentru 

aplicaţii în acvacultura şi monitorizarea calităţii apei.  

 

Proiectul a urmărit optimizarea activităţilor din acvacultură şi de monitorizare a calităţii 

apei, înscriindu-se în priorităţile tematice ale Programelor Cadru ale Uniunii Europene: 
  

 “hrană, agricultură şi biotehnologie” - care are printre activităţi cercetarea 

pentru managementul eficient al acvaculturii şi pisciculturii 
 

 “mediu” - care are printre activităţi dezvoltarea de noi metode şi sisteme de 

monitorizare şi prevenire a riscurilor şi factorilor de stres din mediu. 



 

Pentru viitoare colaborări în scopul dezvoltării de noi aplicaţii avem în vedere 

multiplicarea şi adaptarea la cerinţele specifice colaboratorului (ex. agent 

economic) a sistemului de monitorizare a comportamentului peştilor dezvoltat în 

cadrul CIB.  

 

Sistemul utilizează o tehnică non-invazivă de detecţie şi monitorizare permanentă a 

poziţiei peştilor şi se bazează pe o metodă avansată de analiză a datelor achiziţionate 

oferind în timp real şi cu posibilitatea transmiterii la distanţă, informaţii relevante privind 

comportamentul speciilor de interes care se evidenţiază prin: 

 componenta senzoristică care permite monitorizarea comportamentului 

peştilor; 

 modulul de achiziţie şi control al datelor furnizate de senzori; 

 

 modul de analiză şi transmitere la distanţă a datelor. 

 

Important de menţionat este faptul că sistemul este dotat cu senzori de temperatură, 

pH, conductivitate şi concentraţie de oxigen dizolvat, ceea ce permite asocierea 

diferitelor tipuri de comportament cu factorii de stres, precum şi cu un sistem de 

(bio)senzori pentru detecţia specifică a unor compuşi nocivi.  

 

De asemenea, sistemul include un hrănitor automat ce poate fi comandat fie prin 

calculator, fie direct de la panoul de comandă, fiind posibil şi programarea acestuia să 

administreze hrana la intervale caracteristice speciilor de peşti.  

 

Utilizarea hrănitorului automat optimizează consumul de hrană şi reduce turbiditatea 

apei din bazin, adaptarea tehnicilor de administrare a hranei la tipul de comportament 

de hrănire fiind esenţială pentru optimizarea şi eficientizarea producţiei piscicole. 

 

 



 

 

Avantaje preconizate: 

 

 prin analiza în timp real a comportamentului peştilor şi asocierea anumitor 

tipuri de comportament cu factori de stres, sistemul permite corectarea rapidă 

a parametrilor mediului (apei) şi optimizarea activităţii de acvacultură 

 

 sistemul este uşor de întreţinut şi de utilizat, nu necesită personal specializat 

 

 sistemul este versatil, permiţând montarea senzorilor conform specificaţiilor 

utilizatorului 

 

 controlul permanent şi de la distanţă ce vizează calitatea mediului în care 

trăiesc peştii 

 

 


