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Esența invenției o stă î faptul ă se propune o i stalație, care reprezi tă un doc plutitor cu baraj de reți ere a i purităților și pompe submersibile cu flux direct, î
interiorul ăruia sunt amplasate: sistemul de capturare a reprodu ătorilor, sistemul de reproducere a peștilor, precum și un sistem de colectare și incubare a icrelor după
reproducere, caracterizată prin aceea că: 1) la apătul docului plutitor sunt prevăzute porți orizontale dreptunghiulare, fixate de fundul acestuia cu posibilitatea de rotire î
jurul axei sale orizontale; gardul de reți ere a i purităților este format din rame dreptunghiulare din plasă, o ară trapezoidală orizo tală a plasată la fundul stației, cu
baza mai largă spre exterior și bare verticale fixate de acesta, care for ează orificii pentru montarea ramelor dreptunghiulare din plasă, iar pe perimetrul orificiilor sunt

instalate și e perechi pentru fixarea lor; la pupa docului plutitor este prevăzut un gard de pupa, format din clape dreptunghiulare neperforate și perforate, o ară
trapezoidală orizo tală situată la fundul docului cu o ază largă spre interior și bare verticale fixate de acesta, care for ează orificii pentru montarea clapelor

dreptunghiulare, iar pe perimetrul orificiilor sunt instalate și e perechi pentru fixarea lor; 2) î sistemul de capturare a reprodu ătorilor, i stalația pentru deplasarea

reprodu ătorilor se prezi tă ca o ap a ă din plasă de tipul ăvodului stațio ar, al ătuită din ghidaj central și laterale din pâ ză de plasă, precum și porți din plasă care se

deschid î compartimentul pentru colectarea reprodu ătorilor printr-o fereastra cu lapă pentru trecerea peștelui și este echipat cu surse de propagare a radiațiilor fizice
(luminiscente, acustice, electrice, etc.) pentru atragerea peștilor î compartimentul; 3) sistemul de reproducere a peștilor include, canale care o e tează compartimentul

pentru colectarea reprodu ătorilor cu bazinul cilindric; partea ili dri ă a bazinului este for ată dintr-o gri dă poligo ală orizo tală, fixată de-a lungul marginii superioare a

fundului conic, și grinzi verticale care plea ă de la acesta, for â d orificii dreptunghiulare, de-a lungul perimetrului ărora sunt atașate și e pentru fixarea clapelor

neperforate dreptunghiulare sau a ramelor dreptunghiulare cu jaluzele verticale cu decalaj reglabil; compartimentul cu pompe reprezi tă o cutie dreptu ghiulară atașată
de una dintre părțile sale deschise î afara bazinului la orificiu dreptu ghiulară cu o ra ă cu jaluzele, iar de alta dintre părțile sale atașată la orificiu dreptu ghiulară al

gardului de reți ere a i purităților cu o ra ă de plasă; 4) î sistemul de colectare și incubare a icrelor după depunere, bazinul dreptunghiular este dotat suplimentar cu o

po pă pentru evacuarea apei, iar cu pereții săi laterali (î preu ă cu părțile laterale ale docului) for ează canale care o e tează compartimentul de colectare a

reprodu ătorilor cu bazinul cilindric, iar țevile de scurgere orizontale sunt prevăzute la fiecare râ d de recipiente de colectare și incubare a icrelor și sunt conectate cu

orificiul de scurgere al bazinului printr-un receptor cilindric fixat sub acesta.

I porta ța teh ică:
Este reșterea efi ie ței reproducerii naturale a peștilor pelagofili

datorită noilor elemente structurale. Mobilitatea dispozitivului face

posi ilă excluderea din tehnologia de reproducere a unor astfel de

elemente generatoare de stres precum captarea și transportul

reprodu ătorilor la locul de o ți ere a produselor sexuale. Noile

elemente tehnice fac posi ilă facilitarea î dispozitiv a o dițiilor
ecologice de reproducere aturală a peștilor pelagofili, prin

realizarea sti ulării ecologice a aturării și reproducerea î
o diții natural-dirijate, ex luzâ d din tehnologie sortarea a uală
stresa tă a reprodu ătorilor, stimularea artifi ială a aturării
produselor sexuale și mulgerea acestora. Utilizarea fluxului de apă
al râului î dispozitiv reduce consumul de energie, iar noul sistem

de alimentare și distribuire a fluxului de apă permite transportul și
umplerea u ifor ă a unor rezervoare de incubare cu icre, fără a

afecta procesul de incubare din alte rezervoare.

Instalaţia, conform invenţiei, o ţi e un doc plutitor, dotat cu un grătar de reți ere a

i purităților (6) şi pompe submersibile cu flux direct (30), î care sunt amplasate un sistem de

capturare a reprodu ătorilor, un sistem de reproducere a peştilor şi un sistem de colectare şi incubare
a icrelor. Sistemul de capturare a reprodu ătorilor o stă dintr-un compartiment pentru colectarea

reprodu ătorilor (18) şi un dispozitiv pentru deplasarea reprodu ătorilor î for ă de ap a ă din

plasă, şi este echipat cu surse de propagare a radiaţiilor fizice (24). Sistemul de reproducere a peştilor
o ţi e un bazin cilindric (25) cu un fund conic (26) şi cu un orificiu central de scurgere, î care este

fixată o ţeavă de evacuare perforată verti ală (28), iar sistemul de colectare şi incubare a icrelor include
un bazin dreptunghiular (38), dotat cu o po pă (41), î care sunt amplasate î râ duri recipiente
pentru colectarea şi incubarea icrelor (42), unite printr-o țeavă verti ală cu işte ţevi de scurgere

orizontale, conectate cu orificiul de scurgere al bazinului cilindric (25).

Rezumat:

The technical result of the invention is to increase the efficiency of natural reproduction of pelagophilous fish due

to new structural elements. The mobility of the device makes it possible to exclude from the breeding technology

such stress-generating elements as the capture and transportation of the fish producers to the breeding site. New

technical elements make it possible to simulate in the device the ecological conditions of natural reproduction of

pelagophilic fish, to carry out ecological stimulation of maturation and spawning of fish producers in it, excluding from

the technology stressful manual sorting of fishes and artificial stimulation of their maturation and spawning. The use

of the river flow of water in the device reduces energy consumption, and the new system for supplying and

distributing the flow of water makes it possible to transport and evenly fill some incubation tanks with spawn, without

interfering with the process of its incubation in other tanks.


