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Recirkuliacinės akvakultūros sistemos 

▪ Dažniausiai įrengiamos patalpose.

▪ Galimybė kontroliuoti daugumą aplinkos 

sąlygų.

▪ Galima auginti dideliais tankiais.

▪ Ligų prevencija ir kontrolė.

▪ Per 24h pakeičiamas 5-20% sistemoje 

cirkuliuojančio vandens.

▪ Dideli kaštai įrangai.



Jūrinės akvakultūros sistemos

• 2 jūrinės akvakultūros sistemos (1 eksperimentinė ir 1 komercinė).

Tankis >6 kg/m2

Temperatūra – 28-30°C 

Druskingumas – 15-20 ppt

Deguonies lygis – 70-100%

pH – 7,6-7,9.

Auginimo trukmė – 3,5 mėn.



Dirbtinis jūros vanduo

▪ Pagrindiniai mineralai: Na, Mg, Ca, K.

▪ Jonų santykis: Na:K, Mg:Ca.

▪ Kad pasiektume reikiamus chloridų ir sulftų kiekius naudojama: NaCl, MgCl2, 

MgSO4, CaCl2, KCl.

1 m3 vandens, 15 ppt – 20 eur naudojnt jūros druska.

1m3 vandens, 15 ppt – 9 eur naudojant atskirus mineralus. 



Krevečių bokšto koncepcija

• Visiškai naujas krevečių baseino dizainas.

• Uždaro tipo baseinas su išmaniomis 

stebėjimo ir valdymo sistemomis.

• Novatoriška šėrimo sistema.

• Skirta dideliems krevečių ūkiams.



Local Ocean - komercinė krevečių ferma 

• Biofloko technologija.

• Vandens druskingumas 30- 35 ppt.

• Fermos našumas iki 12t/metus.



„Biofloc“ sistema

▪ Sistemą sudaro: nitrifikuojančios, 

denitrifikuojančios bakterijos, fitoplanktonas, 

zooplanktonas, nematodai, suspenduotos 

dalelės, pašarai. Visa tai sudaro floką.

▪ Tvari, draugiška aplinkai.

▪ Nedideli kaštai įrangai, lyginant su 

recirkuliacinėmis akvakultūros sistemomis. 

▪ Sudėtinga palaikyti pusiausvyrą.

▪ Dideli kaštai vandens tyrimams, nes būtina sekti  

daug vandens kokybės parametrų.

▪ Svarbus gyvūnų maitinimosi monitoringas.

▪ Floko kiekio monitoringas.

▪ Sudėtinga ligų kontrolė.



Akvaponika

• Simbiotinė žuvų, augalų ir 

mikroorgazimų sistema.

• Tvari, draugiška aplinkai 

(nereikalingi dideli vandens ištekliai, 

nesusidaro nuotekos arba labai maži 

kiekiai).

• Vienoje sistemoje užauginami 2 

produktai  žuvys ir augalai.

• Akvaponikos tikslas – panaudoti 

atliekas po žuvų auginimo.

• Gali būti įkūriama kur apribota ūkinė 

veikla arba nederlinga žemė, 

miestuose.

• Nenaudojamas ch. trąšos.

• Augalams reikalingi 

makroelementai: N, P, K, Ca, Mg, S

• Mikroelementai: Fe,Mn, Mo, Cu, Zn, 

Se.



Akvaponika Lietuvoje

▪ NMA projekto tikslas – demonstruoti akvakultūros sistemas tradiciniams 

ūkininkams.

▪ Akvaponikos sistemos sumontuotos 10 – yje ūkių.



Kuriama akvaponikos infrostruktūra JTI, 

žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijoje

▪ KORPIS 2 projektas.

▪ Akvaponikos mokomojo-demostracinio modulio įrengimas.



Ar yra komercinių akvaponikos sistemų Lietuvoje?

▪ Akvapona.lt

▪ Ateities ūkis 

▪ Kietaviškių ūkis (hidroponika).



Deguonies prisotinimas „Venturi“ sistema

• Deguonies, ozono  įterpimas, ištirpinimas vandenyje.

Inovacijos autorius: Linas Krūgelis



Ozono panaudojimas akvakultūroje

• Ozonas naudojamas ne tik jūrinėse, bet gėlose 

akvakultūros sistemose.

• Funkcijos – dezinfekuoja, suriša smulkias 

suspenduotas daleles, padidina O2 kiekį 

vandneyje, oksiduoja NO2 iki NO3.

• Automatinis dozavimas.



Denitrifikacijos filtrai

• Nitratų pašalinimui iš vandnes.

• Reikalingas papildomas anglies šaltinis.

• Procesas vyksta bedeguoninėse sąlygose.

• Denitrifikacijos dėka sumažėja naujo 

vandens poreikis.

• Denitrifikacija sprendžia papildomo 

vandens poreikį ir nuotekų utilizavimo 

problemas.

• Ypač aktualu jūrinėms sistemoms.



UAB „Noras LT“

• Inovatyvūs degazavimo bokštai.

• Ozono panaudojimas.

• Vandens cirkuliavimas siurblių ir „airlift“ 

pagalba.

• Baseinų apšvietimas.



Vandens cirkuliacija „airlift“ metodu 

• Energiją taupantis vandens kėlimo būdas.

• Airlift atlieka kelias funkcijas: kelią 

vandenį, prisotina deguonimi ir 

degazuoja pavojingas dujas žuvims, 

tokias kaip CO2 ir N2.

• Našumas mažėja didėjant kėlimo 

aukščiui.
UAB FishNet



Žuvų transportavimas, rūšiavimas ir skaičiavimas

• Žuvų transportavimo pompos.

• Žuvų rūšiuotuvai pagal dydį.

• Žuvų automatinis skaičiavimas.



Šėrimo sistemos Lietuvos ūkiuose

• Šėrimo robotai (kolkas nenaudoja).

• Rotacinės.

• Pneumatinės.

• Diržinės.

• Švytuoklinės.



Vandens kokybės, įrangos, žuvų monitoringo sistemos 

▪ Vandens parametrų (temperatūros, 

ištirpusio O2 kiekis, pH, ORP, REDOX, 

CO2, TGP, druskingumo) sensoriai.

▪ Įrangos darbo monitoringas.

▪ Vandens lygių sensoriai.

▪ Vandens siurblių sensoriai.

▪ Vaizdo kamerų naudojimas.

▪ Aliarmų sistemos (GSM moduliai, appsai).



Išmanios valdymo sistemos



Vandens kokybės matavimo, monitoringo ir kontroliavimo 

sistema

▪ Atlieka monitoringą: O2, ph, temperatūros, druskingumo ir 
kitų.

▪ Duomenis nuolat įrašinėja ir kaupia.

▪ Kontroliuoja O2 ir ph.

▪ OxyGuard web interface gali perduoti duomenis nuotoliniu 
būdu. (reikalinga atskira licenzija nuotoliniam stebėjimui).



Žuvų pašarų kūrimas ir testavimas

UAB „Naujasis Nevėžis“

• Pašarų testavimas su vaivorykštiniais 

upetakiais JTI, žuvininkystės ir akvakultūros 

laboratorijoje.
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