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ПОПУЛЯЦИЙ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 
Мониторинговыми исследованиями отмечено сокращение численности поголовья в подкон-

трольных генофондовых стадах красной степной породы при незначительном повышении уровня 
молочной продуктивности. Изучено влияние показателей воспроизводительной способности ко-
ров красной степной породы на уровень молочной продуктивности. Установлено, что высокий 
уровень удоя отмечено у первотёлок с возрастом отёла ≤ 27 мес, продолжительностью сервис-
периода более 110 дней и межотельного – 366–400 дней. Проведённые исследования показывают 
достаточную степень своеобразия линий как на уровне отдельных стад, так и общей подкон-
трольной популяции красной степной породы, где из 17 структурных единиц 15 имели положи-
тельное значение индексов дискретности (0,25...0,93), что указывает на необходимость сохране-
ния генофонда данной породы путем восстановления линейного разведения в генофондовых ста-
дах. 

Ключевые слова: мониторинг, красная степная порода, генофонд, молочная продуктив-
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STEPPE BREED POPULATIONS IN SOUTHERN UKRAINE 
Monitoring study marked reduction in the number of breeding stock in controlled gene pool herds of Red 

Steppe cattle with a slight increase of milk production. The influence of parameters of reproductive ability of 
cows Red Steppe breed for milk production level has been studied. Established that the highest yield was 
observed in first-calf heifers age of ≤ 27 months, the duration of the service period of 110 days and between 
calving  - 366-400 days. Past studies show a sufficient degree of originality lines at both the individual stages 
and general scrutiny populations of Red Steppe cattle , where the 17 structural units had 15 positive discrete 
indices (0,25...0,93), indicating the need preserve the gene pool of the breed by restoring linear breeding in 
gene pool herds. 
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Розроблено науково-біологічне обґрунтування та режим рибогосподарського використання 

ставка для створення підприємства з вирощування риби, яке буде створено у формі приватно-
го.Спеціалізація у ставовому господарстві під час відтворення риби передбачає раціональну орга-
нізацію робочих процесів, у тому числі організацію системи зариблення за рахунок варіантів раціо-
нального науково обґрунтованого використання кормів у рибництві. 

Ключові слова: проект, рибопродуктивність, короп, товстолобики, білий амур, водне дзеркало. 
Постановка проблеми. 
Стабільний розвиток рибного господарства, 

метою якого є задоволення потреб населення в 
рибній продукції, неможливий без ефективної 
виробничої діяльності, направленої на підвищен-
ня його прибутковості [5].  

На території Житомирської області загальна 
площа покрита поверхневими водами складає 

21,95 тис. га, де протікає 8 середніх та 321 мала 
річка, загальною довжиною 6691 км та налічуєть-
ся 10 озер площею 324 га, 54 водосховища пло-
щею 7740 га, 1822 ставки,  площею водного дзе-
ркала 12,1 тис. га, з яких лише 641, площею 
5,3 тис. га - передано в оренду. 

Щорічний обсяг вилову товарної прісновод-
ної риби в межах 600 тис. тонн забезпечує пот-
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ребу у ній населення області лише на 10-12 %, у 
той час коли, понад 1000 внутрішніх водойм, 
придатних для риборозведення, залишаються  
фактично поза використанням. 

Передача їх в оренду, проведення зариб-
лення, вилов та реалізація прісноводної товарної 
риби становить суттєвий резерв для підвищення 
рівня забезпечення населення області рибою 
майже втричі, а створення спеціальних товарних 
рибних господарств на руслах річок та водосхо-
вищ, дозволить наблизити рівень споживання 
прісноводної риби в області до фізіологічної пот-
реби (5 кг в рік для 1 особи). 

Сьогодні у галузі рибництва з’являються 
ефективно діючі підприємства та фермерські 
господарства, як одна з найперспективніших га-
лузей, оскільки воно не обмежується дефіцитом 
водних площ: у країні достатньо водойм комплек-
сного призначення, придатних для вирощування 
риби [10]. В основі їх діяльності закладено інно-
ваційні підходи до технології виробництва рибної 
продукції [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
До основних риб, яких вирощують у ставах 

відносять коропа, карася золотого і сріблястого, 
лина, білого амура, білого і строкатого товстоло-
бика, щуку та ін. Кожному виду притаманні свої 
особливості і вимоги, які слід враховувати при 
вирощуванні [1-2]. 

Успішне ведення рибного господарства за-
лежить від правильного вибору риби та її поєд-
нання [4]. Вибір риби для вирощування визнача-
ється зоною, в якій розташоване господарство, 
кліматичними умовами, і в першу чергу темпера-
турним режимом водойми [8]. 

Упровадження полікультури представляє на-
прями ефективного вирощування об’єктів не тіль-
ки у спеціалізованих господарствах, а й у приро-
дних озерах [6, 7]. 

Полікультура також зосереджує в собі клю-
чову позицію інновацій аквакультури. Впрова-
дження вирощування товарної риби в ставах у 
полікультурі дає можливість підвищити рибопро-
дуктивність ставів на 700 кг/га, або в 1,6 раза, і 
збільшити прибуток від реалізації риби майже 
вдвічі [5]. Завершальним етапом у ставковому 
рибництві є вирощування товарної риби в нагу-
льних ставках, облов її та реалізація [9]. 

Для збереження стану в бізнесі рибницьким 
господарством слід враховувати екологічні вимо-
ги під час формування довгострокового плану-
вання стратегії підприємств [6]. 

Метою досліджень було – розробити науко-
во-біологічне обґрунтування рибогосподарської 
експлуатації ставу розташованогоза межами се-
ла Білка Радомишльського району Житомирської 
області Кримоцької сільської ради, зарегульова-
ний водоток – р. Білка, басейн р. Тетерів.  

Матеріали та методи досліджень. 
Реалізація поставленої мети досягається че-

рез послідовне вирішення завдань теоретичного 
та практичного характеру. 

Завдання, що були поставлені, вирішувалися 
за допомогою: діалектичного методу – на етапі 
збору, систематизації і обробки інформації; порі-
вняльного аналізу – при визначенні ефективності 
вирощування рибопосадкового матеріалу та то-
варної риби в підприємстві, економіко - матема-
тичного - при плануванні обсягів виробництва 
продукції рибництва. 

Дослідження виконані на основі даних зібра-
них у відділі районного управління сільського 
господарства, Кримоцькій сільській раді та в умо-
вах зарегульованого водотоку – р. Білка, басейн 
р. Тетерів щодо можливостей рибогосподарської 
експлуатації водоймища.  

Зокрема, було вивчено умови які покращу-
ють застосування полікультури, а саме: дослі-
джено щільність посадки рослиноїдних риб при 
вирощуванні з коропом; природну кормову базу, 
що використовується різними видами риб.  

Результати досліджень. 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

««Сільськогосподарська фірма «Інтеррибгосп» 
розпочало свою господарську діяльність у 2010 
році.  

Товариство займається вирощуванням това-
рної риби, рибопосадкового матеріалу, зариб-
ненням водоймищ, виловом риби з метою її по-
дальшої реалізації, надає послуги транспорту-
вання живої риби. Загальна площа водних об'єк-
тів складає 633,0268 га. 

На сьогодні ТОВ «СГФ «Інтеррибгосп» за-
ймає лідируючі позиції на ринку рибного госпо-
дарства в Радомишльському районі та за його 
межами. Протягом всього періоду вирощування 
риби в умовах підприємства стежать за терміч-
ним та гідрохімічним станом води, ростом та роз-
витком риби, за споживанням рибою кормів, ре-
гулярно проводяться заходи інтенсифікації: мелі-
орація, удобрення тощо. За цей час підприємство 
брало участь у виставці «Агро 2012» FishExpo -
VII «Спеціалізована виставка рибного господарс-
тва та рибальства», де представляли свою про-
дукцію, та у науково-практичній конференції "Нові 
підходи до технології виробництва продукції ак-
вакультури в Україні та Польщі", на якій покра-
щили свої знання щодо вирощування ставкових 
риб. 

Місцевість поблизу ТОВ «СГФ «Інтерриб-
госп» багата на вологу, що зменшує фільтрацію у 
ставах, але створює умови для їх заболочування. 
Значна вологість повітря зменшує випаровування 
води в ставах. Грунт у ставах, головним чином, 
торф’яний з домішками піску, а в деяких він гли-
нистий чи піщаний. 

Вирощувальні стави одамбовані. Водопоста-
чання їх здійснюється із джерел, які розміщені у 
селі Білка самопливом. Середня глибина ставів 
1-1,5 м. У прибережній зоні окремі з них зароста-
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ють жорсткою надводною рослинністю, із якої 
переважають рогіз, очерет, осока, зустрічаються 
аїр, комиш. З м'якої підводної рослинності 
розповсюджені рдесник блискучий, кушир і мен-
ше рдесники пронизанолистий та різні вузько-
листі, земноводна гречка й мох-фонтиналіс.  

З метою одержання сталого прибутку підп-
риємство орієнтуватиметься на промислове ви-
рощування та реалізацію товарної риби в водой-
мах комплексного призначення за різних систем 
рибництва. Технології інтенсифікації орієнтують-
ся на підвищення інтенсивності виробництва ри-
би порівняно з досягнутими у Житомирській об-
ласті у конкурентів на 1 га водного дзеркала. 

Науково-біологічне обґрунтування рибогос-
подарської експлуатації ставу розроблялося ви-
ходячи із загальної площі – 40,88 га; в т. ч. площа 
ставу – 38,06 га. 

Вид ґрунтів досліджуваного ставу: суглинки, 
мулисті, місцями суглинисті, зрідка піщані. Сту-
пінь заростання водосховища складає 10,18 % з 
перевагою таких рослин, як очерет звичайний, 
рогіз вузьколистий і широколистий, лепешняк 
великий, комиш озерний, їжача голівка звичайна, 
глечики жовті, гречка водяна, рдесники (кучеря-
вий та пронизанолистий), кушир темно-зелений, 
водопериця колосиста та ін. 

Зимою водойма вкривається кригою різної 
товщини. Початок льодоставу відбувається у 
другій половині листопада, звільнення від льоду - 
в кінці березня. Максимальна товщина льоду - 
35-55 см. Вода у водоймі в цілому відповідає 
санітарним нормам та рибогосподарським нор-
мативам для вирощування риби. Температура 
води водойми протягом вегетаційного сезону 
може коливатись від 00С(зимою) до 20-25°С (лі-
том).  

Тип гідроспоруди: шахтний водоскид з шан-
дорними заставками 1,0 х 1,0 в технічно справ-
ному стані. Використання води від інших джерел 
не передбачається. 

За результатами досліджень у жовтні кормо-
ва база біомаси фітопланктону складає 1,15 г/м3 

(переважають діатомові водорості), зоопланктону 
– 0,52 г/м3 (домінують веслоногі ракоподібні), 
бентосних організмів – 712,60 г/м2 (переважала 
дрейсена), з них м’який бентос складав 21,1 г/м2 
та макрофітів – до 6,0 % заростання (запаси 
1212 т). Середньосезонні показники біомаси кор-
мових організмів у ставу відповідають за динамі-
кою розвитку багаторічних спостережень для 
такого типу водойм. 

Розробка технології вирощування товарної 
риби ґрунтується наплануванні науково-
біологічного обґрунтування видового складу вод-
них живих ресурсів ставкових риб. Щільність по-
садки риби у вирощувальні та нагульні стави 
визначається комплексом чинників як біологічно-
го, так і технологічного характеру. При цьому 
враховують такі показники як: природна рибопро-

дуктивність; показники продуктивності за внесен-
ня добрив; годівля риби; віковий та розмірний 
склад молоді. 

При вирощуванні риби у полікультурі розра-
хунки норм посадки кожного виду здійснюють 
окремо. Одним із основних значень при цьому є 
величина рибопродуктивності.  

Розрахуємо, скільки непідрощених личинок 
коропа і рослиноїдних риб слід посадити у виро-
щувальний став площею 38,06 га в полікультурі 
за випасної технології рибництва, а також однорі-
чок коропа і рослиноїдних риб в нагульний став 
площею 38,06 га в полікультурі за дволітнього 
циклу рибництва із застосуванням напівінтенсив-
ної технології вирощування риби. В обох випад-
ках вирощування риби передбачено здійснювати 
із стимулюванням розвитку природної кормової 
бази переважно за рахунок внесення органічних 
добрив. 

На сучасному етапі розвитку ставової аква-
культури умовно можна прийняти: величину ви-
ходу цьоголіток коропа і рослиноїдних риб від 
непідрощених личинок в середньому не переви-
щуватимуть відповідно 30 та 25 %; маса цьоголі-
ток має бути не меншою 40 г.; рибопродуктив-
ність удобрених вирощувальних ставів орієнтов-
но може становити (кг/га): коропа – 350; білого 
товстолобика – 400; строкатого товстолобика – 
150 ; білого амура – 50; тобто за всіма об'єктами 
полікультури – 950 кг/га. 

При вирощуванні дволіток коропа і рослиної-
дних риб необхідно забезпечити виробництво 
товарної риби із середньою масою не менше 
600 г.  

Для цього, при правильній організації проце-
су вирощування товарної риби, необхідно мати: 
рибопосадковий матеріал із середньою масою, 
принаймні, не менше 35 г; вихід риби з нагулу в 
середньому може перебувати на рівні 75 %.  

За рахунок природної кормової бази варто 
розраховувати на одержання рибопродуктивності 
(кг/га): коропа – 250; білого товстолобика – 350; 
строкатого товстолобика – 150 та білого амура – 
50 кг/га. 

Додатково 400 кг/га коропа можна виростити 
завдяки штучній годівлі кормосумішами з місце-
вих сировинних ресурсів або зерном, тобто зага-
льна запланована рибопродуктивність за всіма 
об'єктами полікультури орієнтовно становитиме 
1200 кг/га. 

Збільшення щільності посадки риби до де-
якого рівня сприяє підвищенню природної рибоп-
родуктивності. Проте велика щільність викликає 
зниження як індивідуальної маси, так і сумарного 
приросту живої маси риби, тому ми беремо за 
основу середню рибопродуктивність ставів. 

Слід зауважити, що наведені норми зариб-
лення ставів  можуть істотно змінюватися, вихо-
дячи з конкретних умов ведення рибогосподарсь-
кої діяльності, насамперед з урахуванням біоп-
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родукційних можливостей водойм, рівня інтенси-
фікації вирощування риби та конкретних вироб-
ничих планів господарства. 

За цих умов щільність посадки у став пло-
щею 38,06 га однорічок коропа становитиме бли-
зько 1534 екз./га, білого і строкатого товстолоби-
ків та білого амура, відповідно, 826, 354 та 117 
екз./га. При цьому, в реальних умовах щільність 
посадки білого амура необхідно коригувати в 
залежності від рівня заростання ставів макрофі-
тами. 

Загальна рибопродуктивність відрізняється 
від природної тим, що остання характеризується 
приростом загальної маси риби за рахунок спо-
живання живих кормів (в основному зоопланктону 
і бентосу). Перша є сукупним показником приро-
дної рибопродуктивності і об'єму, отриманою 

завдяки застосуванню добрив. 
Першорядне використання для відтворення 

коропа, білого та строкатого товстолобиків, дру-
горядне - для карася сріблястого, окуня, сома, 
плітки та інших видів риб. Потенційні продуктивні 
можливості водойми в сучасних умовах викорис-
товується нераціонально. В подальшому водой-
ма може бути використана, як для вселення рос-
линоїдних риб, так і коропа з метою товарного 
вирощування риби на природній кормовій базі та 
з урахуванням підгодівлі риби.  

Період вирощування товарної риби у поліку-
льтурі триває з ранньої весни до середини осені. 
Ріст риби контролюють один раз в 10 днів, вило-
влюючи з кожної ділянки 50 дворічок, яких вимі-
рюють, зважують (г), порівнюють із запланованим 
темпом росту риби за відповідним графіком. 

Таблиця 1 
Графік темпів росту риби 

За період Маса, г 
Зона Полісся Зона Лісостепу 

травень 30 30 
червень 60-80 80-90 
липень 120-160 160-190 
серпень 250-280 310-340 
вересень 340-350 420-430 

 

Окрім того, за період вирощування риби від 
однорічки до дволітки відхід складає до 20 %. 

Враховуючи результати зариблення водой-

ми, меліоративні та інші заходи продуктивність 
риби в цілому складатиме 950-1200 кг/га, в тому 
числі по видах (табл. 2).  

Таблиця 2  
Обсяги вилучення водних живих ресурсів за видами, (т); 

№ 
п/п Види риб Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Короп 3,87 6,5 4,8 4,9 7,0 
2 Товстолобик білий 1,55 2,0 1,28 1,7 1,95 
3 Товстолобик строкатий 1,16 1,85 1,25 1,8 1,75 
4 Карась сріблястий 1,44 1,5 1,45 1,65 1,6 
5 Білий амур 0,97 1,55 1,4 1,13 1,9 
6 Плітка 0,72 0,7 0,75 0,69 0,8 
7 Окунь 0,46 0,45 0,46 0,48 0,6 
8 Щука 0,39 0,4 0,45 0,42 0,51 

Всього 10,56 14,95 11,57 12,77 16,11 
 

Для того, щоб підвищити продуктивність ко-
ропових господарств і збільшити вихід рибної 
продукції з одиниці водної площі, необхідно упро-
вадити інтенсивні методи ведення ставкового 
рибництва. Основними прийомами інтенсифікації 
є добрива і годівля риби. Загальна продуктив-
ність ставків при цьому зростає не за рахунок 
отримання великої індивідуальної маси риби,  а 
внаслідок підвищення кількості коропів на одини-
цю площі ставка. 

Висновки і перспективи подальших нау-
кових досліджень. 

1. Природно кліматичні умови Полісся та 
значний ресурсний потенціал сприяють розвитку 
рибного господарства на внутрішніх прісних во-
доймах. За останні роки відбувся спад вилову 
риби, що негативно вплинуло на споживання 
риби та рибопродуктів населенням нашої облас-

ті. Велике значення для збільшення рибопродук-
тивності ставків має наявність у них природної 
кормової бази.    

2. Технології інтенсифікації орієнтуються на 
підвищення інтенсивності виробництва риби по-
рівняно з досягнутими у Житомирській області у 
конкурентів на 1 га водного дзеркала.  

3. Для збільшення обсягів виробництва де-
шевої товарної риби буде використано нову тех-
нологію – вирощування риби в полікультурі ( ко-
роп, білий та строкатий товстолоби, білий амур). 

4.  Основана увага приділятиметься раціо-
нальному використанню природної кормової бази 
та штучній підгодівлі з метою ущільнених посадок 
коропа при зарибненні нагульних ставів коропом 
масою 80 г. за щільності посадки коропа 
5000 екз./га. 
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В статті наведено стан вітчизняних не численних локальних порід великої рогатої худоби та 
свиней, які знаходяться в критичному стані щодо численності популяцій., Безперечно, зберігати 
породи в умовах ринкових відносин досить складно, але потрібно, з огляду на їх унікальний генний 
комплекс та біологічні особливості. Вказано на ряд заходів, які застосовуються в Україні для конт-
ролювання ситуації щодо біорізноманіття тварин. 

Ключові слова: порода, велика рогата худоба, свині 
Постановка проблеми. Необхідність збере-

ження порід та напрацювання  законодавчої бази 
щодо даної проблеми давно усвідомлена у світі. 

Для розуміння проблеми  збереження генофонду 
тварин варто згадати слова Генерального дирек-
тора ФАО Жака Діуфа, що “Ми успадкували ве-


