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Представлені результати досліджень з вирощування цьоголіток коропа в умовах удобрення 

ставів свіжою зерновою бардою з визначенням впливу на морфологічні параметри риб різних тер-
мінів облову. 

У зв’язку із загостренням економічної ситуа-
ції в останні роки у рибництві спостерігається те-
нденція до здешевлення технологічних процесів 
вирощування коропа із застосуванням альтерна-
тивних методів годівлі, у яких зростає значимість 
розвитку природної кормової бази ставів. Відпо-
відно, актуальною є проблема збільшення розви-
тку кормової бази ставів шляхом внесення орга-
нічних добрив.  

У процесі вирощування цьоголіток коропа як 
органічне добриво було використано відходи 
спиртового виробництва – свіжу зернову барду. 
Перевага цього органічного добрива полягає в 
тому, що воно дешеве та доступне. Крім того, 
зернова барда має високий вміст білка та за сво-
їм біохімічним складом є близькою до традицій-
них органічних добрив (перегною від великої ро-
гатої худоби та курячого посліду) [1, 2]. У резуль-
таті виникла необхідність оцінити вплив створе-
них умов вирощування на цьоголіток коропа. 

Для оцінки умов вирощування цьоголіток риб 
часто використовують морфологічні індекси, які 
розраховуються на підставі відповідних співвід-
ношень екстер’єрних та інтер’єрних показників. В 
основі цього лежить закономірний розвиток ціло-
го організму, і зокрема травних органів у відпові-
дних співвідношеннях залежно від якості та кіль-
кості кормових ресурсів [3, 4]. 

Вивчення морфо-фізіологічних та фізіолого-
біохімічних реакцій організму риб здійснюють при 
дослідженні антропогенного впливу на водойми. 
При цьому використовують морфологічні індика-
тори, в яких враховують масу риби, кишківника, 
гепатопанкреаса, довжину тіла риби до кінця лус-
катого покриву, довжину кишківника, гепатосома-

тичний індекс, коефіцієнт вгодованості за Фуль-
тоном [5]. Обумовлено це тим, що адаптивні реа-
кції організму риб на зміни довкілля відобража-
ються у ряді лінійних, масових та відносних пока-
зників їх тіла. Зокрема, зміни функціонального 
стану травної системи та інтенсивність харчуван-
ня риб у даний момент відображаються на пара-
метрах показника відносної маси кишківника 
(ВМК, %) [3]. При переході цьоголітки з природно-
го на додаткове харчування штучними кормами 
індекс ВМК знижується у зв’язку з адаптацією 
травної системи до нових кормів. Відбувається 
чергова функціональна перебудова травної сис-
теми риб через зміну окремих ланок мембранно-
го та порожнинного травлення [6]. Крім того, ада-
птація організму риб до умов середовища вияв-
ляється у збільшенні варіації абсолютних та відно-
сних показників кишківника та гепатопанкреаса [5]. 

Метою роботи було дати оцінку морфологіч-
ним параметрам цьоголіток коропа, вирощених в 
умовах удобрення ставів експериментальним 
органічним добривом – свіжою зерновою бардою 
у кількості 2 т/га та 4 т/га у порівнянні з контро-
лем. 

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили у вегетаційних періодів 2005 та 2006 років у 
ставках дослідного господарства Львівського 
відділення Інституту рибного господарства НААН 
України. Ставки одамбовані, повноспускні, пло-
щею 1,77–3,61 га, середньою глибиною 1,0–1,5 м, 
знаходяться у заплаві річки Верещиця басейну 
Дністра.  

У травні 2005 року у вирощувальні стави од-
ночасно було внесено органічні добрива: 2 т/га 
свіжої зернової барди у ставок №1, 4 т/га свіжої 
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зернової барди у ставок № 2, 2 т/га перепрілого 
гною у контрольний ставок №4. У травні 2006 ро-
ку у вирощувальні стаки одночасно було внесено: 
4 т/га свіжої зернової барди у ставок №3, 2 т/га 

перепрілого гною у контрольний ставок №5 (табл. 
1). Через 10 днів стави були зарибнені 4-денною 
личинкою любінського лускатого коропа з розра-
хунку 30 тис.екз./га. 

Таблиця 1  
Схема закладення експериментів 

(Львівська дослідна станція ІРГ НААН України) 
Дослід Контроль Група ставів став №1 став №2 став №3 став №4 став №5 

Рік проведення досліджень 2005 2005 2006 2005 2006 
Внесені органічні добрива:      
         зернова барда, т/га 2 4 4 - - 
         перегній від ВРХ, т/га - - - 2 2 
Щільність зарибнення, тис.екз/га 30 30 30 30 30 

 

При обробці матеріалу використовували за-
гальновідомі методи [7, 8]. Відносну довжину ки-
шківника (ВДК) вираховували як відношення дов-
жини кишківника (lк, см) до довжини тіла риби до 
кінця лускатого покриву (lк, см), відносну масу 
кишківника – відношення маси риби (М, г) до ма-
си кишківника (Мк, г), гепатосоматичний індекс – 
(ГСІ, %) – відношення маси риби до маси гепато-
панкреаса (Мг, г). Коефіцієнт вгодованості за Фу-
льтоном за формулою: 

(M / l3) × 100, 
де М – маса риби (тут і в таблицях), l – дов-

жина риби до кінця лускатого покриву (тут і в 
таблицях).  

Матеріал для досліджень був відібраний у кі-
нці вегетаційного періоду при обловах ставів.  

Результати досліджень були піддані статис-
тичній обробці за стандартними методиками з 
допомогою  програми Excel-97. 

Аналіз кореляційного зв’язку між вибірками 
даних здійснювали за И.Ф. Правдіним (1966) та 
М.І. Калініним, В.В. Єлісєєвим (2000), де r ≥ 0,95 – 
дуже тісний зв’язок, r = 0,7-0,9 – тісний зв’язок, 
r_= 0,5-0,7 – значний зв’язок, r = 0,3-0,4 – помір-
ний зв’язок, r < 0,3 – слабкий [9, 10]. 

Умови годівлі коропа та кількість згодованих 
кормів у ставах були однаковими. Для цього ви-
користовували рибні гранульовані комбікорми 
виробництва Івано-Франківського комбікормового 
заводу рецепту К-111 3/3 – 3/4 України з вмістом 
протеїну 18-20 %.  

Результати досліджень. У результаті ана-
лізу отриманих показників (табл. 2) виявлено, що 
у вирощених риб спостерігається тенденція до 
зростання коефіцієнту варіації маси риб, що має 
дуже тісний обернений кореляційний зв’язок із 
середньосезонними показниками біомаси зоо-
планктону у даних ставах (r = 0,99, Р>0,05). Так у 
ставі № 2 на фоні максимальних значень зоопла-
нктону у цьому році – 11,50±3,06 г/м3, коефіцієнт 
варіації маси риб має мінімальні значення – 
11,45%, тоді як у контрольному ставі № 4 показ-
ники розвитку зоопланктону були мінімальними 
7,72±1,68 г/м3, а коефіцієнт варіації маси риб має 
максимальні значення в цьому році – 17,43%.  

Виявлено прямий зв’язок між вгодованістю 

цьоголіток та інтенсивністю удобрення ставів сві-
жою зерновою бардою. У ставах, удобрених зер-
новою бардою, вгодованість цьоголіток зростає: 
при застосуванні 2 т/га – на 6% (Р<0,05), а при 
внесенні 4 т/га – на 4,4-12,7% (Р<0,05-0,001) від-
носно показників вгодованості риб із контролю. 

Дослідженнями встановлено, що за сприят-
ливих умов між масою тіла риб і масою їхніх киш-
ківників існує тісний кореляційний зв’язок, що мо-
же зберігатись упродовж всього періоду вегетації 
[11]. У досліді при внесенні 4 т/га зернової барди 
та у контролі між абсолютними показниками маси 
тіла риб і їхніх кишківників підтверджено значний 
кореляційний зв’язок (r = 0,6; Р<0,002), що свід-
чить про сприятливі умови вирощування. 

При удобренні ставів зерновою бардою у кі-
лькості 2 т/га відбувається зниження маси кишкі-
вників цьоголіток коропа на 15,3% (Р<0,02) відно-
сно маси кишківників контрольної групи риб, в 
зв’язку з низьким рівнем розвитку природної кор-
мової бази у даному ставу: так середньосезонна 
біомаса зоопланктону на 23% була нижчою, ніж 
при внесенні 4 т/га досліджуваного добрива. На-
томість у ставах, удобрених у двічі більшою кіль-
кістю зернової барди, спостерігається тенденція 
до зростання показника маси кишківника: на 7% у 
ставку № 2 та на 16% у ставку № 3 у порівнянні із 
контролем.  

При внесенні 2 т/га свіжої зернової барди по-
казник відносної маси кишківника знижується на 
0,84 % (Р >0,001), а при внесенні 4 т/га цього до-
брива зростає: на 0,53 % у ставі № 2 (достовір-
ність не підтверджена) та у ставі № 3 на 0,5 % (Р 
<0,02). Високі значення ВМК у межах 4,69-6,06% 
на першому році проведення експериментів, згід-
но з літературними даними, свідчать про інтенси-
вне живлення цьоголіток коропа у даний час [4, 
6], тобто у нашому випадку на час вилову. Згідно 
з результатами досліджень інтенсивність харчу-
вання риб була неоднаковою: у 2006 році показ-
ники ВМК нижчі, ніж у попередньому році: у до-
сліді – в 1,7 рази, і у контролі – в 1,8 рази. Така 
відмінність обумовлена тим, що у 2006 році об-
лови ставів проводили на місяць пізніше, ніж у 
2005. На той час температура води вже знизи-
лась, що веде до зниження обмінних процесів та 
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інтенсивності живлення. 
Статистичний аналіз результатів показав, що 

у вересні 2006 року у дослідному ставу, удобре-
ному зерновою бардою 4 т/га коефіцієнти варіації 
маси кишківника риб і його відносної маси на 6,9-
16,7 % вищі, ніж у 2005 році. Таке підвищення 
коефіцієнту варіації є наслідком напружених хар-

чових умов у ставі через високий відсоток виходу 
риби (92 %) із посаджених личинок.  

При удобренні ставу зерновою бардою 4 т/га 
у ставі № 2 у 2005 році досліджень спостерігаєть-
ся тенденція до зростання показника довжини 
кишківника та відносної довжини кишківника 
(табл. 2-3).  

Таблиця 2 
Морфологічні параметри цьоголіток коропа у ставах, 

удобрених зерновою бардою при облові 22.09.2005р  (n = 30) 
Кишківник Гепатопанкреас Показники М, г l, см Kоеф. вго-

дова-ності Мк, г ВМК, % lк, см ВДК Мг, г ГСІ % 
Став №1 (дослід) 

M 41,38 11,36 2,83* 1,94* 4,69*** 26,07 2,3 2,1* 5,08 
± m 1,71 0,13 0,06 0,05 0,11 0,72 0,07 0,13 0,32 
Cv 13,24 3,79 7,09 17,45 11,18 8,75 9,44 19,95 20,15 

Став №2 (дослід) 
M 40,38 11,01 3,01*** 2,45 6,06 27,38 2,49 2,31 5,76 

± m 1,69 0,13 0,06 0,14 0,21 0,84 0,07 0,08 0,19 
Cv 11,45 3,53 6,64 8,83 7,21 9,69 8,94 11,62 10,57 

Став № 4 (контроль) 
M 41,66 11,56 2,67 2,29 5,53 26,39 2,29 2,49 5,98 

± m 2,30 0,19 0,05 0,13 0,24 1,05 0,09 0,17 0,52 
Cv 17,43 5,18 5,55 18,46 13,75 12,59 11,94 21,12 26,74 

Примітка: * - Р<0,05 – 0,02;   ** - Р<0,01;    *** - Р<0,001 
 

Таблиця 3 
Морфологічні параметри цьоголіток коропа у ставах, 

удобрених зерновою бардою при облові 31.10.2006 р, (n = 30) 
Кишківник Гепатопанкреас Показники М, г l, см Kоеф. вго-

дова-ності Мк, г ВМК, % lк, см ВДК Мг, г ГСІ % 
Став №3 (дослід) 

M 43,07 11,83 2,6* 1,52 3,53* 22,11*** 1,87 2,32 5,38 
± m 2,72 0,24 0,03 0,17 0,2 0,82 0,05 0,17 0,23 
Cv 19,95 6,31 4,21 34,17 18,05 11,77 7,85 23,31 13,38 

Став № 5 (контроль) 
M 43,38 12,04 2,49 1,31 3,03 25,95 2,15 2,38 5,49 

± m 2,68 0,22 0,07 0,08 0,09 0,94 0,06 0,21 0,29 
Cv 12,56 5,9 3,46 19,86 9,00 9,51 6,77 27,72 16,87 

Примітка: * - Р<0,05 – 0,02;   ** - Р<0,01;    *** - Р<0,001 
 

Відомо, що збільшення довжини кишківника 
характерне для риб, що надають перевагу рос-
линній їжі [12] або більш інтенсивно споживають 
штучні корми [6]. Аналіз вмісту кишківників цих 
коропів підтвердив підвищений вміст рослинного 
корму та детриту рослинного походження, ніж в 
інших груп риб, що може бути пов’язаним із більш 
інтенсивним розвитком водної рослинності у да-
ному ставу.  

У всіх варіантах досліду у кінці періоду нагу-
лу відносна маса гепатопанкреаса не опустилася 
нижче 5,08 ± 0,32 %, що свідчить про хороші умо-
ви годівлі та функціонування печінки. Відносна 
маса гепатопанкреаса великою мірою залежить 
від забезпеченості риб кормом. Проте, незважа-
ючи на відмінність розвитку природної кормової 
бази ставів, достовірної різниці гепатосоматично-
го індексу між дослідними та контрольними гру-
пами риб не виявлено.  

За результатами показника ГСІ можна мірку-
вати, що до моменту облову ставів накопичення 

поживних речовин, головним чином глікогену, і 
білоксинтезуюча функція гепатоцитів [13] у риб зі 
ставів, удобрених свіжою зерновою бардою в кі-
лькості 4 т/га, як і в контрольних ставах удобре-
них перегноєм 2 т/га, відбувається на однаково 
високому рівні. На кращі та більш стабільні умови 
вирощування у досліді вказують коефіцієнти ва-
ріацій маси гепатопанкреасу та ГСІ, які на 1,2 – 
16,2 % нижчі, ніж у контролі.   

Висновки. Встановлено, що застосовувати 
свіжу зернову барду, як органічне добриво у кіль-
кості 4 т/га є більш ефективним, ніж 2 т/га. 

1. При внесенні 2 т/га свіжої зернової барди 
показник відносної маси кишківника виявися ниж-
чим на 0,84 % (Р >0,001), а при внесенні 4 т/га 
цього добрива у ставі № 3 був вищим на 0,5 % (Р 
<0,02) відносно контролю. 

2. При збільшенні кількості внесення свіжої 
зернової барди із 2 т/га до 4 т/га спостерігається 
тенденція до збільшення абсолютних показників 
кишківника та гепатопанкреаса відносно значень 
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показників контрольної групи риб. 
3. Виявлено прямий зв’язок між вгодованіс-

тю цьоголіток та інтенсивністю удобрення ставів 
свіжою зерновою бардою. У ставах, удобрених 
зерновою бардою, вгодованість цьоголіток зрос-
тає: при застосуванні 2 т/га – на 6% (Р<0,05), а 
при внесенні 4 т/га – на 4,4-12,7% (Р<0,05-0,001) 

відносно показників вгодованості риб із контролю. 
4. У досліді при внесенні 4 т/га зернової ба-

рди та у контролі між абсолютними показниками 
маси тіла риб і їх кишківників підтверджено знач-
ний кореляційний зв’язок (r = 0,6; р<0,002), що 
свідчить про створення сприятливих умов виро-
щування у даних ставах. 
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Представлены результаты исследований по выращиванию сеголеток карпа в условиях удоб-

рения прудов свежей зерновой бардой с определением влияния на морфологические параметры 
рыб разных сроков облова. 

 
The results of researches are presented on growing underyearling of carp in the conditions of fertilizer 

of ponds fresh distiller’s grain’s with determination of influence on the morphological parameters of finfishess 
of different terms of fishing. 
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