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Kas yra akvakultūra?
•

Akvakultūra – žuvų auginimas gėlame arba
jūros vandenyje, sudarant joms dirbtines
mitybos ir gyvenimo sąlygas.

•

Pagrindiniai tipai: jūrinė – marikultūra,
tvenkininė ir recirkuliacinė akvakultūra.

•

Pagal FAO, „fisheries/aquaculture
production“ apima visas kultivuojamas
gyvūnų rūšis: žuvis, vėžiagyvius, moliuskus,
dygiaodžius, medūzas, varles, vėžlius, taip
pat jūros dumblius, mikrodumblius ir kitus
augalus.

Kas yra akvakultūra?
•

Žuvininkystės produkcijos poreikis auga –
vidutinis pasaulio žuvies suvartojimas 2016 m.
pasiekė 20 kg/asmeniui/metus
(Europoje – 24 kg/asmeniui/metus;
Lietuvoje – 16-18 kg/asmeniui/metus)

•

Tačiau eksploatacinė žuvininkystė
pasauliniame vandenyne stagnuoja – 52 %
pasaulinių išteklių yra pergaudyti.

•

Žuvininkystės produkcija auga dėka
akvakultūros – 2016 metais akvakultūros
produkcija pirmą kartą viršijo natūralių išteklių
žvejybos produkciją

•

Akvakultūros
produkcija be jūros
dumblių

Planuojama, kad 2030 metais 62% visos
žuvininkystės produkcijos sudarys
akvakultūroje užauginta produkcija.

Šaltinis: UN FAO SOFIA, 2018

Recirkuliacinė akvakultūra
• Recirkuliacinės akvakultūros
sistemos (RAS)
• Vanduo panaudojamas 95-99 %
• Minimalus poveikis aplinkai
• Vandens kokybės kontrolė
• Ligų kontrolė

http://www.lbaaf.co.nz/land-based-aquaculture/

Geoterminė akvakultūra
• Tikslas – šildyti vandenį iki optimalios auginamiems organizmams temperatūros (dažniausiai 1330 oC) maišant jį su gėlu arba naudojant siurblius.
• Reguliuojant temperatūra galima padidinti akvakultūros organizmų augimą 50-100 %.

• Šalys: Kinija, Prancūzija, Vengrija, JAV, Islandija, Italija, Izraelis, Naujoji Zelandija.
• Auginamos rūšys: tiliapijos, lašišos, upėtakiai, šamai, krevetės, omarai, mikrodumbliai ir kt.

• Akvaponika – šiltnamių šildymas.
• Kitas aspektas – vandens druskinimas. Geoterminis vanduo yra labai sūrus

• Svarbus aplinkosauginis ir rinkodaros aspektas – švari, žalia energija (CO2 zero emission)

Geoterminė akvakultūra Lietuvoje?
• Vakarų Lietuvos geoterminė anomalija:
•
•
•
•

Dideli devono-kambro geoterminiai resursai
1300 m gylyje 38 oC temperatūros vanduo
Svarbus konkurencinis pranašumas tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu
110 g/L druskingumas, chloridinis-natrio vanduo, įvairūs cheminiai elementai

• Akvakultūros ekspertų rengtos studijos išvada dėl tinkamiausios rūšies – krevetės
(blyškiosios baltakojės krevetės Litopenaeus vannamei)
• Kokios jų auginimo galimybės Lietuvoje?

• Viena iš Klaipėdos universiteto tikslinių akvakultūros tyrimų sričių

Akvakultūra Klaipėdos universitete
Klaipėdos universitetas (KU) yra vienintelė mokslo ir
studijų institucija Vakarų Lietuvos regione, kuri
konsoliduoja tarptautiniu mastu pripažintą jūros mokslų
ir technologijų potencialą, skatina jūros aplinkos politikos
įgyvendinimą ir mėlynosios ekonomikos vystymą.
Jūros tyrimų institutas yra KU padalinys, vykdantis
aukšto
lygio fundamentinius ir taikomuosius
Balticmokslinio
Sea
jūros aplinkos ir technologijų, pajūrio regiono tyrimus.
Viena iš specifinių JTI kompetencijų – žuvų tyrimai,
išteklių vertinimas, valdymo ir apsaugos sprendimai.
Sparčiai besivystanti sritis – akvakultūros taikymai –
naujos galimybės tyrimams, studijoms ir verslui.

Akvakultūra Klaipėdos universitete
Inovatyvi, mėlynosiomis biotechnologijomis grįsta akvakultūra – viena prioritetinių
Klaipėdos ekonominio vystymosi sričių, identifikuotų Klaipėdos mėlynojo proveržio
strategijoje 2030;
Klaipėdos regione kuriasi naujos modernios akvakultūros įmonės, auginamos
naujos rūšys, užsienio kapitalas domisi investicijomis;
KU JTI Vandens išteklių, žuvininkystės ir akvakultūros tyrimų grupė;

KU JTI Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija - unikali infrastruktūra, leidžianti
vykdyti
eksperimentus;
Balticakvakultūros
Sea
KU ir KMTP jungtinės veiklos pagrindu įkurtas Akvakultūros kompetencijų centras;
Akvakultūros tyrimų programa – paremta JTI turimomis pripažintomis
kompetencijomis, aukšto lygio užsienio mokslo institucijų partneryste ir artimu
bendradarbiavimu su akvakultūros ir biotechnologijų verslu

Akvakultūros tyrimų programa - link tvarios, inovatyvios,
mėlynosiomis biotechnologijomis paremtos akvakultūros
• Jūrinės recirkuliacinės akvakultūros technologijos
• druskingo Baltijos jūros vandens poveikis gėlavandenių žuvų fiziologijai
ir panaudojimo gėlavandenei akvakultūrai galimybės;
• krevečių auginimo technologija, vystant ir komercializuojant šias
kompetencijas;
• geoterminio vandens ir energijos panaudojimo akvakultūroje
potencialas

• Probiotinių preparatų panaudojimas akvakultūroje
• Akvaponika
• žuvų, gėlavandenių krevečių ir daržovių integruotos akvakultūrinės
sistemos koncepcijos vystymas

Probiotikų panaudojimas akvakultūroje
• poveikis žuvų augimui ir sistemų funkcionavimui
uždaroje recirkuliacinėje ir tvenkininėje akvakultūroje;
• patogeninių mikroorganizmų kontrolės efektyvumas;

• taikymo metodikų kūrimas ir rekomendacijos
partneriams dėl produktų vystymo.

UAB Baltic Probiotics (Latvija)
tarptautiniame Interreg BSR Alliance
projekte bendradarbiaujant su Klaipėdos
universitetu išvystė ir pristatė rinkai savo
pažangiai akvakultūrai skirtą probiotinį
preparatą „Smart Fishery“.

Akvakultūros tyrimų infrastruktūra Klaipėdos universitete
Nauja tyrimų infrastruktūra JTI Žuvininkystės
ir akvakultūros laboratorijoje:
– Recirkuliacinės akvakultūros sistemos
– Integruotos mezokosmų sistemos
– Eksperimentinis srovės kanalas
Unikalios galimybės naudoti gėlą gruntinį,
Kuršių marių ir druskėtą Baltijos jūros
vandenį.

Akvakultūros tyrimų infrastruktūra Klaipėdos universitete
• Blyškiosios baltakojės krevetės (Litopenaeus
vannamei)
• 200 kg produkcijos (25-30 g/vnt.)
• Ciklas ~5 mėn.
• Lervos importuojamos (JAV arba Škotija)
• Dirbtinis jūrinis vanduo – 15 PSU, 29 oC
• Denitrifikacijos filtras
• 8 auginimo baseinai, plotas ~30 m2
• Sistemos tūris ~40 m3

Interreg South Baltic InnoAquaTech projektas

• Pirmasis krevečių auginimo ciklas pavyko
• Įsisavinta auginimo technologija
• Sistema patobulinta automatizuojant pagrindinius
procesus
• 5 mėn. – 26 g; 6 mėn. – 30 g
• 4 % vandens praradimas per parą = 7 kg druskos = 10 Eur
• 2019 m. planai
• Ekonominiai auginimo kaštų, energetiniai skaičiavimai
• Vakarų Lietuvos geoterminio resurso vandens bandymai
su žuvimis (bioakumuliacija, streso tolerancijos,
fiziologinės osmoreguliacijos tyrimai)

Ačiū už dėmesį!

