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Summary of the invention: The invention refers to pisciculture, particularly to a fi sh spawning device. The device 
consists of rectangular frames with nets stretched thereon, on which it is uniformly distributed an artifi cial 
substrate. The frames are consecutively joined between them with the help of connectives with the possibi-
lity of rotation around the axis of connection. The device is also equipped with two rings provided with locks 
for frame fi xation in vertical radial symmetric position.

I 95 Noi preparate în apicultură 
Autori:  Toderaş Ion, Rudic Valeriu, Derjanschi Valeriu 

Brevete:  MD 2416, 3158 

Esenţa invenţiei: Noi preparate în apicultură, ecologic pure, cu acţiune antivirală şi antimicotică. 

Summary of the invention: New remedies in apiculture. Two ecological products with an antiviral and antimicotic action.   

I 96 Procedeu de creştere a peştilor în policultură 
Autori:  Zubcov Elena, Zubcov Natalia, Pernai Vitalie 

Brevet:  MD 3408 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la piscicultură, şi anume la un procedeu de creştere a peştilor în policultură. Pro-
cedeul de creştere a peştilor în policultură include pregătirea heleşteului de îngrăşare, popularea lui în martie 
cu alevini de crap, sânger, novac şi cosaş, iar în prima decadă a lunii iulie cu alevini de chefal pelingas Mugil 
so-iuy Basilewsky, creşterea lor ulterioară în condiţii controlate timp de 3 ani cu iernarea peştilor în heleşteie de 
iernare şi popularea heleşteielor de îngrăşare în luna martie cu respectarea densităţii iniţiale a populării.

Summary of the invention: The invention relates to pisciculture, namely to a process for fi sh breeding in polyculture. 
The process for fi sh breeding in polyculture includes preparation of the fi nishing pond, population thereof in 
March with carp, silver carp, bighead carp and grass carp alevins, and in the fi rst ten-day period of July with 
Mugil so-iuy Basilewsky. Their breeding under controlled conditions during 3 years with fi sh wintering in hiber-
nating ponds and population of fi nishing ponds in March with maintenance of the population initial density.
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I 97 Procedeu de obţinere a coloranţilor alimentari din sfeclă
Autori: Carabulea Boris, Carabulea Octavian, Motriuc Svetlana, Carabulea Vera 

Esenţa invenţiei: Colorant roşu natural pentru utilizare în industria alimentară la fabricarea produselor solide şi lichide 
cu valoarea pH-ului mai mică de 4. Redă produselor alimentare o culoare roşie aprinsă. Se păstrează în sta-
re lichidă concentrată la temperatura 20-25oC şi umiditatea relativă a aerului până la 80%, timp de 2 ani.

Summary of the invention: Red natural colorant for usage in food industry in manufacturing of solid and liquid pro-
ducts with pH value less than 4. Gives the food products a bright red colour. Can be kept in concentrated 
liquid status for 2 years at the temperature of 20-25oC degrees and relative air humidity up to 80%.

I 98 Procedee de fabricare a produselor alimentare fortifi cate cu micronutrimente
Autori:  Sturza Rodica, Deseatnicov Olga, Curchi Diana, Ciobanu Corina, Motruc Natalia, Ciumac Jorj, Reşitca Vlad, 

Haritonov Svetlana, Popovici Cristina

Brevete:  MD 2895, 3091, 3200, 3336

Esenţa invenţiei: Tehnologii industriale noi de fabricare a produselor alimentare, fortifi cate cu micronutrimente defi -
citare: iod, fi er şi calciu. 

Summary of the invention: New industrial food fortifi cation technologies to prevent micronutrient defi ciencies: iodine, 
iron, calcium.


