
CULTlLTS MARINS 1 D'AIGUA DOLCA Llicenciatura de Biologia. UAB.Curs 98-99 

Objectius 
En aquesta assignatura es pretén iniciar els alumnes en Merents aspectes de l'aqüicultura tant marina 
corn d'aigua dolp. S'expliquen els conceptes més imprtants d'aquests tipus de cultius tant des &l punt 
de vista biologic corn tecnologic i també s'emmarca en l'ambit del mercat i consum dels productes 
provinents de la pesca o els cultius aquatics. També es fa emfasi en les característiques de l'empresa 
aqüícola i els seus determinants economics. 

Programa 
Capítol 1: L'aqüicultura com a sector productiu 
Caracterització del sector: situació actual i problemittica. Concepte i criteris de definició & producte. 
Les especies subjecte de cultiu. Interés de la diversiñcació en especies i criteris per l'elecció de noves 
eqxkies. Característiques del producte pesquer i d'aqüicultura. 
Qualitat de productes aquitics i factors que l'afecten. Comercialització dels productes aquatics: Mercats. 
L'empresa aquícola. El projecte aquícola. 

Capítol Ii: Els elements basics de la producció en Aqüicultura 
Gestió de l'aigua. Aspectes ambientals. Gestió de la població aqüícola: h g u e s  i densitats. Control de 
l'evolució de la població: mostreig. La classiticació. El transport de peixos vius. 
Nutrició i alimentació: Necessitats nutritives. Raccionament. Freqüencia d'alimentació. Metodes de 
distribucio de l'aiiment. Finsos. 
Gestió sanitaria. Profilaxi: mesures higihiques; mesures sanitaries. Diag&stic. Caractenstiques de la 
malaltia en peixos. Productes terapkutics més habituals. 
Reproducció: Control del cicle reproductor (fotoperiode, temperatura, alimentació, hormones). La 
inseminació artificial. Control del sexe. La gestió dels garnets. Genetia en l'aqüicultura. 

Capítol 111: Aspectes diferencials de la tecnologia de producció 
Peixos: "hatchery" , preengreix i engreix en @es , preemgreix i engreix en sistemes intensius en terra 
i tancs, cultius extensius. Producció de mol.luscs bivalves. Cultiu de cnistacis. Altres cultius 
(pop,eri@,algues) 

Practiques: 
L'assignatura compdn també 1.5 &ts de practiques d'aula. En aquestes prkt~ques es treballaran 
casos practcs o problemes relacionats amb aspectes p&tics i numerics habituals en les piscifactories 

Avaluació 
L'avaluació consistid en la resolució d'un supbsit practic. Aquest tipus de sumit  es basad en la teoria 
que s'haud vist a classe i en els casos prictics realitzats a pdctiques. Els alumnes podran també 
presentar i defensar un treball que hauran preparat durant el curs i que s'escollid de la llista adjunta o a 
partir d'una proposta de l'estudiant. En aquest cas, la nota del -11 servid per pujar la nota. 

Cultiu d'ostra 
Cultiu & m w l o  
Cultiu de clolssa 
Cultiu de p p  
Cultiu de 1lagostíiICultiu d'eri@ de mar 
Cultiu d'algues 
Cultiu de fitoplancton 
Cultiu de zooplancton 
Cultiu de llenguado O Engreix dorada en gabies 
Engreix de Ilobarro en gabies 
Cultiu de turbot en tancs 
Cultiu & tmita de riu 
Cultiu de salmó 


