М. З. КОРИЛЯК

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109‐122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Received 16.09.19
Received in revised form 20.10.19
Accepted 05.11.19

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОГО КОРОПА (CYPRINUS
CARPIO LINNAEUS, 1758) ПРИ ВИКОРИСТАННІ В СКЛАДІ РАЦІОНУ
РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN)
М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com, Львівська дослідна станція Інституту рибного
господарства НААН, смт Великий Любінь
Мета. Метою роботи було дослідження доцільності та ефективності застосування
розторопші плямистої (Silybum marianum L.) в процесі товарного вирощування коропа з
огляду на продуктивні та економічні показники.
Методика. Дослідження проведено у двох дослідних та контрольному ставах, які
зарибнено однорічками коропа із розрахунку 1000 екз./га. Коропам першої дослідної групи
впродовж вегетаційного періоду до складу раціону додатково введено 1% розторопші
плямистої, другої дослідної групи — 5%. У ході роботи забезпечено оптимальні умови
утримання коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, температурного, гідрохімічного
та гідробіологічного режимів водного середовища та аналіз ефективності вирощування в кінці
вегетаційного періоду за загальноприйнятими у рибництві методиками.
Результати. Загалом умови вирощування риби в дослідних і контрольному ставах були
задовільними. Не відмічено залежності між гідрохімічним режимом експериментальних
ставів і складом раціону. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів
зоопланктону та зообентосу впродовж вегетаційного періоду відповідно складали
4,22–5,11 г/м3 та 1,37–1,62 г/м2 і однаково сприяли процесу вирощування коропів як у
дослідних варіантах, так і у контрольному.
Було встановлено, що середня маса коропів, яким до складу раціону введено 1 і 5%
розмеленого насіння розторопші плямистої, була вищою відповідно на 7,3 і 5,6%,
рибопродуктивність — на 9,8 і 7,2%. При цьому витрати корму на кілограм вирощеної
продукції знизились на 5,9 і 8,8% відносно контролю.
Вартість додатково отриманої рибної продукції при введенні до раціону насіння
розторопші в кількості 1% складала 11849 грн./га, 5% — 10217 грн./га. Умовний прибуток,
враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, із застосуванням 1% розторопші був
на 13,1% більшим, ніж у контролі, 5% — на 0,7% більшим у контрольній групі.
Наукова новизна. Відповідно до широкого спектру біологічно активних властивостей
розторопші плямистої, вперше вивчено вплив даної добавки на продуктивні та економічні
показники в процесі вирощування дволіток коропа. Впровадження поставленого завдання
забезпечило можливість підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування
штучних кормів покращеного складу.
Практична значимість. Зниження собівартості та отримання додаткових приростів
при вирощуванні рибної продукції забезпечено удосконаленням якісних характеристик корму
та, відповідно, фізіологічних показників організму дволіток коропа.
Ключові слова: короп, розторопша плямиста, біологічно активна добавка, гідрохімічні
та гідробіологічні показники, розмірно‐вагові показники, витрати кормів, ефективність
вирощування.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL REARING OF THE COMMON
CARP (CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) WITH THE USE OF MILK THISTLE
(SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN) IN THE RATION COMPOSITION
M. Korilyak, stasiv8@gmail.com, Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries
NAAS, Velykyi Lyubin
Purpose. The purpose of the study was to investigate the feasibility and efficiency of the use of
milk thistle in the process of commercial cultivation of the common carp in terms of productive and
economic indicators.
Methodology. The study was conducted in two experimental and control ponds, which were
stocked with carp yearlings at a density of 1000 ind./ha. The carp of the first experimental group
during the growing season were additionally fed with a diet containing 1% of milk thistle, while the
second experimental group – 5%. During the work, optimal conditions of carp cultivation were
maintained. The dissolved oxygen, temperature hydro‐chemical and hydro‐biological regimes of the
aquatic environment were monitored and the efficiency of cultivation at the end of the growing
season was analyzed by conventional methods.
Findings. In general, the conditions of fish cultivation in the experimental and control ponds
were satisfactory. No relationship was observed between the hydro‐chemical regime of the
experimental ponds and the diet composition. The average seasonal biomass of feed organisms of
zooplankton and zoobenthos during the growing season were 4.22 – 5.11 g/m3 and 1.37 – 1.62 g/m2
respectively, and equally contributed to the process of carp cultivation both in experimental variants
and in the control.
It was found that the average weight of carps fed with diets contained 1% and 5% of ground
milk thistle was higher by 7.3% and 5.6%, respectively, fish productivity – by 9.8% and 7.2%. At the
same time feed costs per kilogram of production decreased by 5.9% and 8.8% compared to the
control.
The cost of additionally obtained fishery products when supplementing the diet with 1% of milk
thistle amounted to 11849 UAH/ha, 5% – 10217 UAH/ha. The attributable profit, including costs of
feed and fish seeds, when using 1% of milk thistle was 13.1% higher than in the control, 5% – 0.7%
higher in the control group.
Scientific novelty. According to a wide range of biologically active properties of milk thistle, the
effect of this additive on the productive and economic indicators in the process of age‐2 carp has been
studied for the first time. The implementation of this practice provided an opportunity to increase fish
productivity by feeding fish with artificial feeds of improved composition.
Practical value. Reducing the cost and obtaining additional weight gains during the cultivation
of aquaculture products can be ensured by improving the quality characteristics of fish feeds, and,
accordingly, the physiological parameters of age‐2 carp organism.
Keywords: carp, milk thistle, biologically active supplement, hydro‐chemical and hydro‐
biological characteristics, size and weight indexes, feed costs, cultivation efficiency.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КАРПА
(CYPRINUS CARPIO LINNAEUS, 1758) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ
РАЦИОНА РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ (SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN)
М. З. Кориляк, stasiv8@gmail.com, Львовская опытная станция Института рыбного
хозяйства НААН, пгт Великий Любtнь
Цель. Целью работы было исследование целесообразности и эффективности
применения расторопши пятнистой (Silybum marianum L.) в процессе товарного
выращивания карпа, с учетом продуктивных и экономических показателей.
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Методика. Исследование проведено в двух опытных и контрольном прудах,
зарыбленных годовиками карпа из расчета 1000 экз./га. Карпам первой опытной группы в
течение вегетационного периода в состав рациона дополнительно вводили 1% расторопши
пятнистой, второй опытной группы ― 5%. В ходе работы обеспечили оптимальные условия
содержания карпа, при этом осуществляли контроль кислородного, температурного,
гидрохимического и гадробиологического режимов водной среды и анализ эффективности
выращивания в конце вегетационного периода по общепринятым в рыбоводстве
методикам.
Результаты. В целом условия выращивания рыбы в опытных и контрольном прудах
были удовлетворительными. Не было отмечено зависимости между гидрохимическим
режимом экспериментальных прудов и составом рациона. Среднесезонные показатели
биомассы кормовых организмов зоопланктона и зообентоса в течение вегетационного
периода соответственно составляли 4,22–5,11 г/м3 и 1,37–1,62 г/м2, в одинаковой степени
способствуя процессу выращивания карпов, как в опытных вариантах, так и в контрольном.
Было установлено, что средняя масса карпов, которым в состав рациона вводили 1 и
5% размолотых семян расторопши пятнистой была выше соответственно на 7,3 и 5,6%,
рыбопродуктивность — на 9,8 и 7,2%. При этом затраты корма на килограмм выращенной
продукции снизились на 5,9 и 8,8% относительно контроля.
Стоимость дополнительно полученной рыбной продукции при введении в рацион семян
расторопши в количестве 1% составила 11849 грн./га, 5% — 10217 грн./га. Условная
прибыль, учитывая затраты на корма и посадочный материал, с применением 1%
расторопши была на 13,1% більше, чем в контроле, 5% — на 0,7% больше в контрольной
группе.
Научная новизна. Исходя из широкого спектра биологически активных свойств
расторопши пятнистой, впервые изучено влияние данной добавки на продуктивные и
экономические показатели в процессе выращивания двухлетков карпа. Внедрение
поставленной задачи обеспечило возможность повышения рыбопродуктивности прудов за
счет скармливания искусственных кормов улучшенного состава.
Практическая значимость. Снижение себестоимости и получение дополнительных
приростов при выращивании рыбной продукции обеспечено совершенствованием
качественных характеристик корма и, соответственно, физиологических показателей
организма двухлетков карпа.
Ключевые слова: карп, расторопша пятнистая, биологически активная добавка,
гидрохимические и гидробиологические показатели, размерно‐весовые показатели,
затраты кормов, эффективность выращивания.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У структурі виробничих витрат при вирощуванні риби за інтенсивних
технологій основну частину складають витрати на придбання штучних кормів.
У сучасних економічних умовах виробники рибної продукції часто
використовують у годівлі незбалансовані кормосуміші, що призводить до
погіршення функціонального стану організму риб. Тому актуальним завданням є
зниження собівартості вирощеної рибної продукції за рахунок здешевлення
рецептів рибних комбікормів зі збереженням їхніх якісних характеристик. У
даному контексті перспективним є введення до складу основного раціону коропа
добавок рослинного походження з біологічно активними властивостями.
Добавкам рослинного походження з біологічно активними властивостями
характерний повільний біологічний ефект, який не супроводжується різкими
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змінами гомеостазу та побічними ефектами, характерними для більшості
фармакологічних препаратів [1].
Предметом проведених досліджень була розторопша плямиста (Silybum
marianum L.), яка широко застосовується в тваринництві в якості кормової добавки
з біологічно активними властивостями. Насіння розторопші містить близько 200
різних за дією компонентів, основними властивостями яких є гепатопротекторні,
деінтоксичні, протизапальні, імуномодулюючі та антиоксидантні [2]. Тому
розторопша є ефективним профілактичним та лікувальним засобом, що забезпечує
нормалізацію функції печінки, жовчогінних шляхів, селезінки та інших органів,
особливо при патологічних станах організму [3].
В розторопші плямистій міститься силімарин — біологічно активна
речовина, яка проявляє протизапальну, протифіброзну дію, стимулює біосинтез
білків та регенерацію печінки, підсилює лактацію та чинить імуномодулюючу дію
[4, 5].
Крім того, додавання розторопші плямистої до складу раціону тварин сприяє
підвищенню приростів, продуктивності та рівнявиживання [6].
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ
Встановлено, що додавання екстракту силімарину до складу рибних
комбікормів стимулює синтез білка в тканинах печінки. Силімарин також
модулює діяльність ферментів плазми крові, активізує антиоксидантні ферменти і
захищає печінку від гістопатологічних пошкоджень [7]. Механізм його дії на
організм риб до кінця не вивчено. Найімовірніше, ефект досягається в результаті
всмоктування кишечником флавоноїдів розторопші.
Нами отримано позитивні напрацювання з використання розторопші
плямистої в годівлі коропа з метою покращення фізіолого-біохімічних показників
організму [8–11].
Відповідно до широкого спектру фармакологічних властивостей розторопші
плямистої, а також одержаних результатів досліджень, метою роботи було
дослідження доцільності та ефективності застосування даної добавки з огляду на
продуктивні та економічні показники в процесі товарного вирощування
головного об’єкта аквакультури України — коропа (Cyprinus carpio L.).
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проведено на базі Львівської дослідної станції Інституту
рибного господарства НААН (ЛДС ІРГ НААН), смт Великий Любінь
Городоцького району Львівської області.
Проведено серію модельних випробувань в умовах ставів, дотримуючись
загальноприйнятих у рибництві правил постановки та повторностей з визначення
ефективності введення до складу раціону коропа розторопші плямистої. При
цьому проаналізовано вплив даної добавки на ріст риби і рибопродуктивність
ставів, здійснено порівняльну характеристику витрат кормів на отримання
відповідних приростів коропа та визначено економічну ефективність
згодовування розторопші плямистої коропу в умовах промислового вирощування.
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Експериментальні роботи проведено у двох дослідних ставах (Дослід 1 та
Дослід 2) площею 0,15 та 0,19 га, та контрольному (Контроль) площею 0,14 га.
Стави зарибнювали однорічками коропа середньою масою відповідно 73,7, 73,3 і
78,6 г із розрахунку 1000 екз./га. Коропи першої дослідної групи риб отримували
1% розторопші, другої — 5%. Контрольній групі риб згодовували основний
раціон без добавок. Подрібнене насіння розторопші плямистої вводили до складу
корму методом гранулювання. Годівлю проводили впродовж 60 діб.
При проведенні досліджень забезпечено оптимальні умови утримання
коропа, у відповідності до мети експерименту. При цьому здійснювали контроль
кисневого, температурного та гідрохімічного режимів водного середовища.
Відбір проб для хімічного аналізу води та їхню обробку в лабораторії
проводили за загальноприйнятими методиками [12]. Якість води оцінювали
згідно із загальними вимогами та нормами у рибництві ― СОУ 05.01–37–
385:2006 [13].
Відбір та обробку гідробіологічних проб проводили за загальноприйнятими
методиками [14]. Якісний склад зоопланктону встановлювали з допомогою
визначників [15], біомасу зообентосу визначали за таблицями індивідуальних мас
організмів [16].
Контрольні зважування і огляд зовнішнього покриву та внутрішніх органів
здійснювали перед початком годівлі через кожні 14 діб упродовж вегетаційного
періоду та в кінці досліду. Після облову ставів визначали показники виживання
дволіток коропа, їхню загальну і середню масу, рибопродуктивність водойм та
витрати кормів на вирощування [17].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оскільки експериментальні стави мали одне джерело водопостачання,
хімічний склад води в усіх варіантах був подібним (табл. 1).
Водне середовище було слаболужним на початку сезону і лужним впродовж
літа, утримуючись у межах рН 7,1–8,4, що відповідає оптимальним значенням.
Лужність води повільно зростала від весни до осені. Відповідно, і вміст
гідрокарбонатів у ставах мав таку ж динаміку. Відмінності вмісту біогенних
елементів у ставах за період вирощування риби не зафіксовано.
Амонійний азот та мінеральний фосфор були присутні в обох ставах з
однаковою динамікою змін — відповідно 0,05–0,43 мгN/дм3 та 0,11–0,30 мгР/дм3.
Нітратний азот був відсутній в обох ставах упродовж всього періоду досліджень.
Вміст заліза впродовж сезону вегетації змінювався, коливаючись від 0,15 до
0,31 мг/дм3.
Забруднення хлоридами було не суттєвим. Кількість сульфатів була високою,
змінюючись за сезон від 51,2 до 102,0 мг/дм3, що залежало виключно від джерела
водопостачання. Вода дослідних ставів була середньої твердості. Кількість
легкоокиснюваних органічних сполук упродовж періоду вирощування коливалась
у межах 8,8–16,0 мгО/дм3.
В середньому за сезон вміст кисню був невисоким і утримувався в межах
3,82–4,54 мгО2/дм3. У певні періоди сезону, при підвищенні температури води,
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розчинність кисню знижувала і його вміст у воді набував критичних значень
(1,17–1,02 мгО2/дм3), проте явищ задухи при цьому не спостерігалось.
Не відмічено залежності між гідрохімічним режимом і складом раціону.
Загалом, умови вирощування риби в дослідних і контрольному ставах були
задовільними.
Таблиця 1. Результати хімічних досліджень води експериментальних
ставів, min-max / сер
Table 1. The results of chemical studies of water in experimental ponds, minmax / average
Показники / Indicator

Контроль /
Control

Дослід 1 /
Дослід 2 /
Experiment 1 Experiment 2

Нормативне
значення /
Statutory value

рН

6,95–7,42
7,13

6,98–7,41
7,29

6,95–7,41
7,18

6,50‐8,50

Перманганатна окиснюваність,
мгО/дм3 / Permanganate oxygen
consumed, mgО2/dm3

8,8–14,4
12,4

12,5–16,0
13,8

11,8‐16,2
14,2

15,0

Лужність, мг‐екв./дм3 / Alkaline
hardness, mg‐еquiv/dm3

3,53–3,80
3,64

3,65–4,06
3,82

3,55–4,00
3,82

3,00‐6,00

НСОз‐, мг/дм3 / mg/dm3

215,3–231,6
222,2

222,7–248,4
232,8

216,6–244,0
232,9

200,0‐400,0

NО2‐, мг/дм3 / mgN/dm3

0,008–0,020
0,014

0,004–0,014
0,010

0,007–0,018
0,012

0,100

NН4+‐, мг/дм3 / mgN/dm3

0,05–0,40
0,18

0,05–0,43
0,19

0,05‐0,42
0,20

1,00

NО3‐, мг/дм3 / mgN/dm3

0,00–0,00
0,00

0,0–0,00
0,00

0,0–0,00
0,00

до 2,00

РО43‐, мг/дм3 / mgP/dm3

0,11–0,30
0,21

0,19–0,28
0,24

0,12–0,28
0,20

0,50

Fe, мг/дм3 / mg/dm3

0,15–0,26
0,21

0,17–0,31
0,24

0,14–0,30
0,22

1,80

4,3–4,8
4,6

4,5–5,0
4,7

4,4–4,9
4,7

3,0‐7,0

Са2+, мг/дм3 / mg/dm3

79,3–84,6
81,6

82,8–84,8
84,0

79,2–84,6
82,5

40,0‐60,0

Mg2+, мг/дм3/ mg/dm3

4,9–7,3
6,5

2,4–9,7
5,7

3,3–9,0
6,8

до 30,0

Cl‐, мг/ дм3 / mg/dm3

12,3–17,4
14,5

13,8–17,4
15,8

12,8–17,3
14,6

50,0‐70,0

SO42‐, мг/дм3 / mg/dm3

51,2–90,0
68,2

61,6–102,0
76,1

52,0–98,3
74,9

50,0‐70,0

К+, Na+, мг/дм3 / mg/dm3

4,0–25,5
18,3

22,8–39,3
28,6

15,3–40,5
28,1

до 120,0

Твердість загальна, мг‐екв./дм3
/ Total hardness, mg‐equiv/dm3
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Продовження табл. 1
Continuation of the table 1

Показники / Indicator

Мінералізація, мг/дм3 /
Mineralization, mg/dm3
Розчинений кисень, мгО2/дм3 /
Dissolved oxygen, mgO2/dm3

Контроль /
Control

Дослід 1 /
Experiment
1

Дослід 2 /
Experiment
2

374,3–424,6

414,3–468,4

382,8–478,6

402,6

444,1

439,4

1,17–7,60

1,02–6,6

1,05–7,00

4,54

3,82

3,98

Нормативне
значення /
Statutory
value
300,0–1000,0
≥5,00

Угруповання ставового зоопланктону були представлені організмами трьох
систематичних груп: типу нижчі черви Rotifera, ракоподібними підряду Сladocera
та ряду Copepoda. Впродовж сезону вирощування розвивалися коловертки родів
Brachionus, Asplanchna, Keratella, Euchlanis, Filinia, Harringia, Lecane, Platyias,
Polyartra. Гілляствусі ракоподібні були представлені родами Ceriodaphnia,
Diaphanosoma, Chydorus, Bosmina, Polyphemus. Зустрічались веслоногі
ракоподібні родів Cyclops, Acanthocyclops, Megacyclops, Diaptomus.
Упродовж вегетаційного сезону в Контролі чисельність зоопланктону
коливалась у межах 384,80 – 702,24 тис. екз./м3, біомаса — 1,62–7,12 г/м3, у
Досліді 1 чисельність зоопланктону перебувала в діапазоні 396,00–632,96 тис.
екз./м3, біомаса — 2,53–8,33 г/м3, у Досліді 2 чисельність зоопланктону
знаходилась у межах 262,40–593,17 тис. екз./ м3, біомаса — 3,37–7,50 г/м3
(табл. 2).
Таблиця 2. Динаміка розвитку зоопланктону у вирощувальних ставах
(тис. екз./м3 / г/м3)
Table 2. Dynamics of development of zooplankton in flow-out ponds (thousand
specimen / m3 / g / m3)
Групи
організмів /
Groups of
organisms

Вегетаційний період, місяць /
Vegetation period, month
VI

VIІ

VIІІ

Середні значення / Average values
М

±m

%

Контроль / Control
Rotifera

25,45
0,12

59,36
0,14

72,80
0,08

52,54
0,11

14,09
0,02

9,54
2,68

Cladocera

221,33
3,86

262,08
1,38

59,28
0,37

180,90
1,87

61,94
1,04

32,84
44,29

Copepoda

314,29
3,03

380,80
2,40

252,72
1,17

315,94
2,20

36,98
0,55

57,35
52,15

4,43
0,11

0,00
0,00

0,00
0,00

1,48
0,04

2,56
0,06

0,27
0,87

565,51
7,12

702,24
3,92

384,80
1,62

550,85
4,22

91,93
1,60

100
100

Інше / Others
Всього (N) /
Total (B) /
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Продовження табл. 2
Continuation of the table 2
Групи
організмів /
Groups of
organisms

Вегетаційний період, місяць /
Vegetation period, month
VI

VIІ

Середні значення / Average values

VIІІ

М

±m

%

Дослід 1 / Experiment 1
Rotifera

19,17
0,09

39,20
0,04

109,17
0,34

55,85
0,16

27,28
0,09

10,49
3,09

Cladocera

296,70
5,69

171,20
2,69

159,47
0,87

209,12
3,08

43,92
1,41

39,28
60,36

Copepoda

249,93
2,51

182,40
0,77

364,32
1,32

265,55
1,53

53,09
0,52

49,88
30,02

2,30
0,02

3,20
0,98

0,00
0,00

1,83
0,33

1,17
0,39

0,34
6,53

568,10
8,33

396,00
4,48

632,96
2,53

532,35
5,11

70,70
1,70

100
100

Інше / Others
Всього (N) /
Total (B)

Дослід 2 / Experiment 2
Rotifera

13,40
0,08

39,20
0,10

16,12
0,02

22,91
0,07

8,18
0,02

5,76
1,32

Cladocera

169,73
4,79

128,80
0,63

43,40
0,24

113,98
1,89

37,21
1,46

28,67
37,47

Copepoda

405,57
2,56

84,80
0,93

277,76
3,11

256,04
2,20

93,23
0,65

64,39
43,71

4,47
0,07

9,60
2,57

0,00
0,00

4,69
0,88

3,40
1,03

1,18
17,50

593,17
7,50

262,40
4,23

337,28
3,37

397,62
5,03

100,14
1,26

100
100

Інше / Others
Всього (N)
Total (B) /

У червні показники біомаси були максимальними і поступово знижувались до
кінця періоду вирощування дволіток коропа, що пов’язано із збільшенням
інтенсивності виїдання організмів природної кормової бази коропами у міру їх росту.
Середньосезонні показники у Контролі склали 550,85±91,93 тис. екз./м3 за
чисельністю та 4,22±1,60 г/м3 за біомасою, у Досліді 1 — 532,35±70,70 тис. екз./м3
за чисельністю та 5,11±1,70 г/м3 за біомасою, у Досліді 2 — 397,62±100,14 тис.
екз./м3 за чисельністю та 5,03±1,26 г/м3 за біомасою.
Угруповання ставового зообентосу були представлені групами організмів:
личинками комах ряду Diptera, малощетинковими червами класу Oligochaeta,
меншою мірою ― водними кліщами ряду Hydrachnellae, личинками одноденок
ряду Ephemeroptera та черепашковими раками Підкласу Ostracoda.
Упродовж вегетаційного сезону в Контролі чисельність зообентосу
коливалась у межах 93,33–373,33 екз./м2, біомаса ― 0,21–2,88 г/м2, у Досліді 1
чисельність зообентосу перебувала в діапазоні 133,33–440,00 екз./м2, біомаса ―
0,92–2,64 г/м2, у Досліді 2 ― відповідно 120,00–320,00 екз./м2 — 0,22–2,89 г/м2
(табл. 3).
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Таблиця 3. Динаміка розвитку зообентосних організмів у вирощувальних
ставах (екз./м2 / г/м2)
Table 3. Dynamics of development of zoobenthos in flow-out ponds (specimen /
m2 / g/m2)
Групи організмів /
Groups of
organisms

Вегетаційний період, місяць /
Vegetation period, month
VІ

VIІ

VIІІ

Середні значення / Average values
М

±m

%

Контроль / Control
Chironomidae

146,67
2,56

186,67
0,71

13,33
0,09

115,56
1,12

52,40
0,74

45,61
81,90

Oligochaeta

53,33
0,29

106,67
0,29

53,33
0,11

71,11
0,23

17,78
0,06

28,07
16,90

Інше / Others

93,33
0,03

80,00
0,02

26,67
0,01

66,67
0,02

20,37
0,01

26,32
1,20

Всього (N) /
Total (B)

293,33
2,88

373,33
1,02

93,33
0,21

253,33
1,37

83,27
0,79

100
100

Дослід 1 / Experiment 1
Chironomidae

200,00
2,05

160,00
0,68

53,33
0,29

137,78
1,01

43,77
0,53

42,47
62,36

Oligochaeta

66,67
0,25

200,00
0,27

13,33
0,16

93,33
0,23

55,51
0,03

28,77
14,01

Інше / Others

133,33
0,33

80,00
0,35

66,67
0,47

93,33
0,38

20,37
0,04

28,77
23,63

Всього (N)
Total (B)

400,00
2,64

440,00
1,29

133,33
0,92

324,44
1,62

96,25
0,52

100
100

Дослід 2 / Experiment 2
Chironomidae

146,67
2,32

160,00
0,32

26,67
0,12

111,11
0,92

42,40
0,70

46,30
65,69

Oligochaeta

40,00
0,11

93,33
0,19

40,00
0,09

57,78
0,13

17,78
0,03

24,07
9,20

Інше / Others

93,33
0,47

66,67
0,58

53,33
0,01

71,11
0,35

11,76
0,17

29,63
25,11

Всього (N)
Total (B)

280,00
2,89

320,00
1,08

120,00
0,22

240,00
1,40

61,10
0,79

100
100

Показники біомаси м’якого зообентосу змінювались від максимальних
значень у червні до мінімальних у серпні завдяки високій пошуковій активності
дволіток коропа.
Середньосезонні показники розвитку зообентосу у Контролі були нарівні
253,33±83,27 екз./м2 за чисельністю та за біомасою ― 1,37±0,79 г/м2; у Досліді 1
― відповідно 324,44±96,25 екз./м2 та 1,62±0,52 г/м2; у Досліді 2 ― 240,00±61,10
екз./м2 та 1,40±0,79 г/м2.
Основу біомаси макрозообентосу всіх ставів формували личинки комарів
родини Chironomidae — 62,4–81,9% (табл. 3).
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Загалом, не виявлено впливу досліджуваної добавки з біологічно активними
властивостями
на
розвиток
організмів
природної
кормової
бази
експериментальних ставів. Не відмічено достовірної різниці середньосезонних
показників біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу
вирощувальних ставів, а динаміка їхнього розвитку сприяла процесу
вирощування, як у дослідних варіантах, так і у контрольному.
Після обловів ставів проведено аналіз показників вирощування, в результаті
якого встановлено, що рибопродуктивність у Досліді 1, при введенні до складу корму
1% насіння розторопші, була на 9,8% вищою відносно Контролю, та на 7,3% вищою
відносно Досліду 2 за введення 5% розторопші до складу корму (табл. 4).
Середня маса коропів дослідних груп перевищила показники контрольної на
7,3 і 5,6%, і склала відповідно 550 і 540 г. Показники рівня виживання риб в усіх
ставах практично не відрізнялися. Відповідно до цього, витрати кормів на
вирощування були на 5,9 та 8,8% нижчими, ніж у Контролі.
Таблиця 4. Результати вирощування дволіток коропа з додаванням до
основного раціону розторопші плямистої
Table 4. The results of growing two-year-old carp with the addition of Silybum
mariаnum in the main diet
Контроль /
Control

Показники / Indices
Площа ставу, га / Pond area, ha
Посаджено на
вирощування /
Stocking for
cultivation

Виловлено / Fish
out

Згодовано корму
/ Fed feed

Дослід 1 /
Дослід 2 /
Experiment 1 Experiment 2

0,14

0,19

0,15

всього, екз. / total, specimens

140

190

150

сер. маса, г / average weight, g

78,6

73,7

73,3

заг. маса, кг / total weight, kg

11

14

11

вихід, % / вихід, %

78

80

80

всього, екз. / total, specimens

109

152

120

сер. маса, г / average weight, g

510

550

540

заг. маса, кг / total weight, kg

55,6

83,6

64,3

рибопрод, кг/га / fish
productivity, kg/ha

397

440

428

кг / kg

194

270

203

од. / units

3,4

3,2

3,1

Існує низка чинників підвищення економічної ефективності вирощування
товарної риби. Основним, безумовно, є рибопродуктивність, яка, у свою чергу
залежить від багатьох природних і технологічних чинників, а саме від якісних
характеристик посадкового матеріалу, щільності посадки риб, продуктивності
ставу, а також від поживності згодовуваних кормів.
Встановлено, що використання розмелених плодів розторопші плямистої в
годівлі дає змогу одержати кращі рибницькі показники і зменшення витрат кормів
на вирощування (табл. 5).
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Таблиця 5. Економічна ефективність вирощування дволіток коропа за
додавання до основного раціону розторопші плямистої
Table 5. Cost-effectiveness of growing two-year-old carp with the addition of
Silybum mariаnum to the main diet
Контроль /
Control

Дослід 1 /
Experiment
1

Дослід 2 /
Experiment
2

Площа ставу, га / Pond area, ha

0,14

0,19

0,15

Вирощено коропа, кг / Grown carp, kg

55,6

83,6

64,2

Витрати на корм, грн* /
The cost of feed, UAH*

443

617

514

81

303

510,5

784,9

813,4

Витрати корму на вирощування, грн/кг /
The cost of feed for carp growing, UAH/kg

9,18

9,39

12,42

Витрати на посадковий матеріал, грн.* /
The cost of carp stocking material, 40 UAH*

440

560

440

1 кг риби /1 kg of fish

43

43

43

вирощеної продукції /
grown products

2391

3595

2786

1849

1333

11843

10217

+13,1%

– 0,7

Показники / Indices

комбікорм /
compound feed
розторопша плямиста /
Silybum mariаnum
всього / total

Ринкова вартість, грн /
Market price, UAH

Вартість додатково отриманої продукції, грн./га /
Cost of additional products received, UAH / ha
Умовний прибуток (враховуючи витрати на корми і
посадковий матеріал), грн/га /
Contingent profit (taking into account the cost of feed
and carp stocking material), UAH/kg
Умовний прибуток (враховуючи витрати на корми і
посадковий матеріал), % / Contingent profit, %

10289

Примітка: * — вартість розторопші плямистої ― 30 грн./кг, посадкового матеріалу коропа ― 40
грн/кг.
Note: * — the price of Silybum mariаnum is 30 UAH. / kg, carp stocking material — 40 UAH. / kg.

Вартість корму, витраченого на 1 кг приросту риби, у контрольній групі
виявилася нижчою на 2,2%, ніж при згодовуванні корму з розторопшею в
кількості 1%, і на 26,1% ― ніж при згодовуванні корму з розторопшею в кількості
5%. Проте вартість додатково отриманої продукції при застосуванні насіння
розторопші плямистої в кількості 1% на 1 га ставів, склала 1849 грн, в кількості
5% — 1333 грн (табл. 5).
Враховуючи вартість розторопші плямистої та вартість посадкового
матеріалу і витрачених на вирощування кормів, отримуємо прибуток від
вирощування коропа при згодовуванні розторопші в кількості 1% на рівні 11843
грн/га, що на 13,1% більше ніж у Контролі.
При згодовуванні комбікорму, до складу якого введено 5% насіння
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розторопші, додаткового прибутку не отримуємо, проте виражений позитивний
вплив у даному випадку можна отримати з профілактичною та лікувальною
метою, відповідно до біологічно активних властивостей досліджуваної добавки.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
При аналізі отриманих результатів встановлено, що середня маса коропів,
яким до складу корму введено 1% розмеленого насіння розторопші плямистої,
була вищою на 7,3% у порівнянні з масою коропів контрольної групи. Відповідно,
рибопродуктивність в дослідному ставу зросла на 9,8%. При цьому витрати корму
на кілограм вирощеної продукції знизились на 5,9%. Отриманий прибуток,
враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, при вирощуванні коропа із
застосуванням розторопші, був на 13,1% більшим відносно Контролю.
Отримані результати свідчать про ефективність використання насіння
розторопші плямистої в кількості 1% у складі раціону дволіток коропа впродовж
вегетаційного періоду та доцільність подальшої комплексної оцінки впливу даної
добавки на фізіолого-біохімічні показники організму риб.
Розробка і впровадження поставленого завдання забезпечить можливість
підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування штучних кормів
покращеного складу. Це дозволить знизити витрати штучних кормів та отримати
вищі прирости при вирощуванні, покращити фізіологічні показники організму
коропа.
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